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1. УВОД 
 
 
1.1. OСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ 
 
 
 Основна школа „Иса Бајић“ у Кули почиње са радом као осмогодишња школа 
школске 1951/52. године. Исте године школа је добила данашњи назив, чувајући на тај начин 
успомену на народног композитора Исидора Бајића који је рођен у Кули. Објекат школе који 
се налази у улици М. Тита 115 подигнут је 1932. године, а у њему је у почетку  радила 
грађанска школа. Крајем 1965. године завршена је изградња нове школске зграде у 
Лењиновој улици, а у другом полугодишту те школске године (1966. године) први ученици 
се усељавају у ново здање. Настава у школи се одвија на српском језику. 
 
 Адреса школе: Лењинова 28, 25230 Кула 
 Телефон секретаријата/факс: 025/ 722-118 
 Телефон директора школе: 025/ 722- 313 
 E-mail: osibkula@gmail.com 
 www.isabajic.оrg 
 
 
1.2. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 
 

Безбедност и здравње ученика и запослених на првом месту. 
 

Настава у школи организује се на начин који осигурава безбедност и  
здравље ученика и запослених, у  складу са препорукама надлежних  
органа и институција, у школском простору . 
 Школа има аутономију да утврди време почетка часова и изврши временску 
организацију часова на дневном, недељном и месечном нивоу. 
Организовати реализацију наставе на начин да свако одељење  
 има своју учионицу, односно током малих одмора нема промене учионице/кабинета, 
осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења 
одређене опреме и наставних средстава. 

У складу са здравственом ситуацијом у свету, ове године је начин рада школа измењен и 
неспицифичан. Ситуација узрокована пандемијом вируса Sars-Cov -2 захтевала је 
прилагођавање услова рада у школама. Пратећи Стручно упутство за организацију и 
реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/22. години, као и 
Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе, рад је 
организован у две смене. Излети, екскурзије и посете нису планирани за прво полугодиште. 
Годишњи план рада је прилагођен овим условима. 

 
На основу Извештаја Тима за самовредновање, Извештаја о спољашњем вредновању 
квалитета рада, закључака стручних органа школе,  а у складу са Школским програмом и 
Развојним планом, утврђују се приоритетни задаци за рад у наредној школској години.  

 Превазилажење слабости утврђених спољашњим вредновањем, као и 
самовредновањем, односно подизање квалитета стандарда области Настава и учење ( 
осавремењавање наставног процеса кроз примену метода и техника активног учења као и 
примену савременијих наставних средстава и метода рада),  побољшање образовних 
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постигнућа ученика (повећање степена успешности на завршном испиту), као и побољшање 
материјално-техничких услова рада школе – санација школске зграде бр. 2. су задаци са врха 
листе приоритета. 
 Исто тако приоритети у новој школској години су обезбеђење стручног кадра у 
складу са прописаним Правилником (олигофренопедагог - дефектолог, наставници немачког 
језика, математике, матерњег језика са елементима националне културе – украјинског, и 
мађарског  језика); посвећивање посебне пажње стручном усавршавању наставника и других 
запослених као начину унапређивања целокупног рада школе и инклузивно образовање, које 
је неодвојиви део сваког облика васпитно-образовног процеса. Ове школске године имамо 
програмеску секцију за микробит у оквиру пројекта „ Школе за 21. век “ и  пројекат „ 
Учешће ученика у заштити животне средине“ координатор је Наталија Харди, професор 
биологије. 
 

Утврђивање приоритета за школску 2021-22. 
. 

Полазећи од уочених потреба а узимајући у обзир резултате анализе Тима за 
самовредновање,као приоритете за трећу годину спровођења Развојног плана истичемо 
следеће развојне циљеве. 
Формирање нових Тимова за Самовредновње и других Тимова. 
2.Избор координатора за сваки Тим у циљу подизања квалитета рада међу тимовима. 
3.Реализација већег броја заједничких састанака Тимова у циљу подизања функционалне 
повезаности на виши ниво. 
  
Подизање квалитета рада прве кључне области-програмирање,планирање и извештавање. 
Подизање квалитета области Подршка ученицима 
Побољшање материјално-техничких услова. 

 
 

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  
 
 
     Школа представља сложени систем послова, од једноставнијих, какви су помоћно-
технички послови до сложенијих какви су образовно-васпитни задаци наставника, стручних 
сарадника, директора и других извршилаца образовно-васпитних задатака школе. 
  Приликом израде Годишњег плана рада школе полазило се од следећих захтева: 

а) КОМЛЕКСНОСТ - Планом се разрађују и уређују сви облици васпитно-
образовног рада. Овакво планирање омогућава и да се вреднује рад у школи. 

б) КОНКРЕТНОСТ - Планови рада су конкретни, односно тачно је одређено 
када ће који задатак бити реализован и ко су извршиоци задатака. 

в) РЕАЛНОСТ - Заснована на стеченом искуству у досадашњем раду. Основни 
елементи од којих се полазило приликом израде овог плана били су: мате-
ријално-технички услови рада школе  кадровска структура и време потребно за 
реализацију. 
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Полазне основе за израду Годишњег плана рада школе су:    
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

     14. 

Закон о основама система образовања и васпитања, 
Закон основном образовању и васпитању, 
Посебни и други закони, 
Подзаконски акти релевантни за рад установе (правилници,  
14. нормативи, одлуке, мишљења, упутства...), 
Статут и нормативна акта установе,  
Развојни план, 
Школски програм, 
Извештај о реализацији ГПРШ за школску 2020/21.годину. 
Извештај о самовредновању, 
Извештај о спољашњем вредновању, 
 Календар рада  
Реалне просторне, кадровске, материјалне и друге могућности школе. 
Стручno  упутствo  о организацији и реализацији образовно-  
васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години 
 

 

 
3. УСЛОВИ РАДА 

 
 
3.1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 
 
 
 Школа организује васпитно-образовни рад у три одвојена објекта. Један се налази у 
Лењиновој улици бр.28 (објекат бр. 1), а други у улици М.Тита бр. 115. (објекат бр.2), које 
повезује школско двориште, а у згради некадашњег Дома пионира школа користи једну 
просторију као школску библиотеку. У истој згради налази се и школска зубна амбуланта, 
коју  заједнички користе ученици наше школе и деца предшколске установе. 
 Школа располаже потребним простором за одвијање свих наставних активности, што 
се тиче учионичког простора и кабинета. Све учионице су опремљене са пројектором и 
рачунаром. Настава физичког васпитања се одвија у фискултурној сали која је малих 
димензија у односу на број ученика школе, распоредом часова је предвиђено да се у сали 
истовремено налазе по два одељења, што донекле рад чини отежаним. У периоду лепог 
времена настава се одвија несметано јер се користе отворени спортски терени и стаза крај 
Великог бачког канала.  
 За потребе реализације амбијенталне наставе учитељи и предметни наставници 
часове ће по потреби реализовати у учионици намењеној за амбијенталну наставу, парку, 
излетишту, спортским теренима у насељу или неком простору адекватном потребама 
наставног предмета и наставне јединице.  
 Створени су релативно повољни услови и за рад разних секција које воде наставници 
школе. За наставу обавезног наставног предмета (у петом и шестом разреду) и изборног 
предмета информатика и рачунарство, али и дела програма наставног предмета техничко и 
информатичко образовање постоје два кабинета који су опремљени рачунарима (14 ком. + 21 
радно место), штампачем, скенером. „паметном таблом“. Интернет веза, је  омогућена у оба 
кабинета. Интернет везе има у већем делу школских зграда.  
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 У школи постоји школска кухиња и трпезарија из које се врши дистрибуција ђачке 
ужине за све заинтересоване ученике, исхрана за децу у продуженом боравку.  Трпезарија ће 
се, у периоду док се не изврши санација старе школске зграде, користити као учионица 
односно за реализацију наставе. 
 Настава у одељењима ученика са посебним потребама се одвија у савремено 
опремљеном кабинету, у коме се налазе два рачунара за ученике, један за наставника и 
интерактивна табла. Настава се изводи у три смене: од 7.30, 10.30, 13.30 сати да би сва 
одељења користила овај кабинет. 
 У наредном периоду неопходно је наставити активности ка комплетирању опреме  у 
појединим кабинетима, односно осавремењавању наставних средстава. Објекат бр. 2 је 
највећи проблем школе што се тиче материјалних услова рада. Изграђен је 1932. године и 
поприлично руиниран. Очигледно је присуство влаге у зидовима и простору, фасада је до те 
мере оштећена да представља потенцијалну опасност по ученике, али и по сва лица која се 
крећу у близини зграде.  
 Приоритетни задаци: 
   

 Унапређење наставног процеса 
 Безбедност и здравље ученика и запослених  
 Усавршавање дигиталних компетенција запослених 
 Санација дела школског дворишта (горњи плато) 
 Одржавање и осавремењавање школског намештаја 
 Наставак осавремењавања наставних средстава 
 Унапређење инклузивног образовања  

 

 Школа има сопствено централно грејање, а енергент који се користи је угаљ. Не 
очекујемо сметње у несметаном функционисању грејања и из разлога што се у складишту 
налази 15-ак тона угља као прошлогодишња залиха. Са локалном самоуправом је потписано 
овлашћење за заједничку набавку енергената, коју ће општина спровести за све школске и 
предшколске установе ошштини Кула.   
 У школској радионици се по потреби врше ситније поправке на намештају и опреми 
која се користи у свакодневном раду. Неопходно је од стране  овлаштене установе извршити 
проверу исправности и безбедности радних машина у радионици, прибавити техничку 
документацију за исте, уградити прозоре са стаклом и металном заштитом са спољне стране, 
омогућити вештачку вентилацију радионице, 
 Намештај којим је школа опремљена је углавном одговарајући, али се веома брзо 
руинира, па се у том погледу пред наставно особље поставља озбиљан задатак да васпитним 
радом са ученицима делују у смислу чувања школске имовине.  
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3.2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА: 
 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ 
УКУПНО 

УЧЕНИКА 
I1 11 12 23 
I2 12 10 22 
I3 14 10 24 

II 1 16 11 26 
II 2 15 9 24 
II3 12 13 25 
III1 11 16 27 
III 2 11 14 25 
III 3 9 16 25 
IV 1 11 9 20 
IV 2 9 13 22 
IV3 13 10 23 
IV4 11 11 22 
V 1 10 12 22 
V 2 9 11 20 
V 3 6 15 21 
V 4 9 12 22 
VI 1 14 10 24 
VI 2 15 10 25 
VI 3 15 10 25 
VI 4 16 9 26 
VII1 10 15 25 
VII 2 10 11 21 
VII3 12 13 25 
VII 4 11 13 24 
VIII1 11 11 22 
VIII2 8 16 24 
VIII3 12 12 24 
VIII4 11 12 23 

Специјално одељење – од I и  I I 3 3 6 
Специјално одељење – VII и VI 2 3 5 
Специјално одељење – VIII и V 2 3 5 

УКУПНО 342 356 698 
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ЗБИРНИ ПОДАЦИ  
о броју ученика школе 

 

Укупан број 
ученика 

I II III IV Свега V VI VII VIII Свега УКУПНО 

Редовна одељења 69 76 77 87 309 85 100 95 93 373  
682 

Одељења ученика 
са посебним 
потребама 

6 6 

V, VI , VII 
VIII 10 16 

10 

УКУПНО ЗА ШКОЛУ 698 
 
 

 
 Школа има 29 одељења у редовној настави од I до VIII разреда и 3 комбинована 
специјалнa одељења за децу са посебним потребама.   
 Подаци о броју ученика, броју одељења и сви бројчани показатељи везани за ученике 
се налазе у претходним табелама. 
 Образовно-васпитни рад у школи ће се реализовати у складу са Календаром који је 
донео Покрајински секретаријат за образовање и културу у Новом Саду за школску 2021/22. 
Годину. 
 Послови и радни задаци у оквиру четрдесеточасовне радне недеље за сваког радника 
планирани су у појединачним листама за школску 2021/22. годину и налазе се у 
документацији школе, као и Решења о четрдесеточасовној радној недељи и Решења о 
статусу и месечној заради за школску 2021/22. годину. 
 Додатна настава за ову школску годину планирана је по проценама наставника у 
одељењима. Припремна настава за полагање завршног испита планирана је са по 10 часова 
102из српског језика,из математике, и из физике, хемије, биологије, географије, историје за 
ученике осмог разреда. Исто се односи и на ученике осмог разреда у одељењу ученика са 
посебним потребама, мада је завршни испит код ових ученика другачије уобличен. У склопу 
припреме ученика за израду завршног испита организоваће се и израда пробног теста. У 
складу са ранијим опредељењима наставника и даље ће се неговати разноврсни облици рада 
са ученицима који постижу значајне резултате из тих области. За ученике четвртог разреда 
биће организовани часови предметне наставе (по једном у току полугодишта) ради 
упознавања са предметним наставницима који ће реализовати наставу у петом разреду.  
 Предвиђено је и да се, почетком школске године, одржи иницијално тестирање из 
математике и српског језика за ученике Сврха примене ових тестова је процена постигнућа у 
оквиру одређених области из одговарајућег предмета, која су од значаја за даље напредовање 
ученика. 
 Слободне активности ученика су планиране и у нижим разредима  као и у одељењима 
ученика са посебним потребама са по једним часом недељно. Ове активности у вишим 
разредима планиране су у оквиру секција, а подаци о структури и фонду часова слободних 
активности налазе се у документацији школе. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 
 
 
4.1 НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ  ОБРАЗОВАЊА 
И ВАСПИТАЊА 
 
 4.1.1. НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
 

Редни 
број 

Обавезни предмети  

Први разред 

Недељно Годишње 

1.  
Српски језик 5  180  

2.  
Енглески језик  2  72  

3.  
Математика  5  180  

4.  
Свет око нас 2  72  

5.  
Ликовна култура 1  36  

6.  
Музичка култура 1  36  

7.  Физичко и здравствено 
васпитање 

3  108  

Укупно  19  684  

Редни 
број 

Изборни програми    

1  
Верска 
настава/Грађанско 
васпитање 

1  36  

2.  
Матерњи језик са 
елементима националне 
културе 

2  72  

Укупно 1-3*  36-108*  

Укупно  20-22*  720-792*  
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Облици образовно васпитног рада којим се остварују обавезни наставни 
предмети, изборни програми и активности 

Редни 
број 

Облици образовно васпитног рада 
Први разред 

Нед. Год. 

1.  Редовна настава 20  720  

2.  Пројектна настава 1  36  

3.  Допунска настава 1  36  

4.  Додатна настава       

5.  Настава у природи 7 дана годишње  

 

Редни 
број 

Остали облици образовно васпитног рада 
Први разред 

Нед. Год. 

1.  Час одељењског старешине 1  36  

2.  Ваннаставне активности 1-2  36-72  

3.  Екскурзија  1 дан годишње  
 
 

 

Редни 
број 

Обавезни предмети  

Други разред 

Недељно Годишње 

1.  
Српски језик 5  180  

2.  
Енглески језик  2  72  

3.  
Математика  5  180  

4.  
Свет око нас 2  72  

5.  
Ликовна култура 2 72  

6.  
Музичка култура 1  36  

7.  
Физичко  васпитање 3  108  

8.  
Здравствено васпитање 1 36 

Укупно  20 720  

Редни 
број 

Изборни наставни 
предмети 
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1  
Верска 
настава/Грађанско 
васпитање 

1  36  

2.  
Матерњи језик са 
елементима националне 
културе 

2  72  

3. Чувари природе 1 36 

Укупно 2-3*  72-108*  

Укупно  22-24*  792-828*  
 

Облици образовно васпитног рада којим се остварују обавезни наставни 
предмети, изборни рпограми и активности 

Редни 
број 

Облици образовно васпитног рада 
други разред 

Нед. Год. 

1.  Редовна настава 21  756  

3.  Допунска настава 1  36  

4.  Додатна настава       

5.  Настава у природи 7 дана годишње  
 
 

Редни 
број 

Остали облици образовно васпитног рада 
други разред 

Нед. Год. 

1.  Час одељењског старешине 1  36  

2.  Ваннаставне активности 1-2  36-72  

3.  Екскурзија  1 дан годишње  
 
 
 
 
 
 
 
 

Oбавезни наставни предмети у 
трећем разреду 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

Недељни фонд часова Годишњи фонд часова 
1. Српски језик 5 180 
2. Страни језик - енглески 2 72 
3. Математика 5 180 
4. Природа и друштво 2 72 
5. Ликовна култура 2 72 
6. Физичко васпитање 3 108 
7. Музичка култура 1 36 
УКУПНО: 20 720 
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Редни  
број 

 
Изборни наставни 

предмети 
   

Недељни фонд часова Годишњи фонд часова 

1  
Верска 
настава/Грађанско 
васпитање 

1  36  

2.  
Матерњи језик са 
елементима националне 
културе 

2  72  

3. Чувари природе 1 36 

Укупно 1-3*  72-108*  

Укупно  22-24*  792-828*  
 

Облици образовно васпитног рада којим се остварују обавезни наставни 
предмети, изборни рпограми и активности 

Редни 
број 

Облици образовно васпитног рада 
трећи разред 

Нед. Год. 

1.  
Редовна настава 21  720  

2.  
Допунска настава 1  36  

3.  
Слободне активности 1 36 

4.  
Додатна настава       

5.  
Настава у природи 7 дана годишње  

 
 

Oбавезни наставни предмети у 
трећем разреду 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  
Недељни фонд часова Годишњи фонд часова 

1. Српски језик 5 180 
2. Страни језик - енглески 2 72 
3. Математика 5 180 
4. Природа и друштво 2 72 
5. Ликовна култура 2 72 
6. Физичко васпитање 3 108 
7. Музичка култура 1 36 
УКУПНО: 20 720 
Редни  
број 

 
Изборни наставни 

предмети 

Недељни фонд часова Годишњи фонд часова 
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1  
Верска 
настава/Грађанско 
васпитање 

1  36  

2.  
Матерњи језик са 
елементима националне 
културе 

2  72  

3. Чувари природе 1 36 

Укупно 1-3*  72-108*  

Укупно  22-24*  792-828*  
 
 

Облици образовно васпитног рада којим се остварују обавезни наставни 
предмети, изборни рпограми и активности 

Редни 
број 

Облици образовно васпитног рада 
четврти разред 

Нед. Год. 

6.  
Редовна настава 21  720  

7.  
Допунска настава 1  36  

8.  
Додатна настава   1 36   

9.  
Слободне активности 1 36 

10.  
Настава у природи 7 дана годишње  

 
 
 
 
 4.1.2. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 
 
 
 

Обавезни 
наставни 
предмети 

пети разред шести разред седми разред осми разред 
недељни 

фонд 
годишњи. 

Фонд 
недељни 

фонд 
годишњи. 

фонд 
недељни 

фонд 
годишњи. 

Фонд 
недељни 

фонд 
годишњи. 

фонд 

1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 
2. Страни језик - 
енглески 

2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 
4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 
5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 
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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. Други страни 
језик - немачки 

2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Физичко и 
здравствено 
васпитање 

2 72+54 2 72+54     

13. Физичко 
васпитање 

    2 72 2 68 

14. Изабрани спорт     1 36 1 34 
15. Информатика и 
рачунарство 

1 36 1 36 1 36 1 34 

16. Техника и 
технологија 

2 72 2 72     

17. Техничко и 
информатичко 
образовање 

    2 72 2 68 

УКУПНО: 26 936 27 972 29 1044 29 986 
 
Редни број Изборни наставни предмети 

   

1  
Верска 
настава/Грађанско 
васпитање 

1  36  

2.  
Матерњи језик са 
елементима националне 
културе 

2  72  

 
Облици образовно васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни 
наставни предмети  
 

Редни 
број 

Облици образовно васпитног рада 
четврти разред 

Нед. Год. 

1.  
Редовна настава 27-30  1026-1134  

2.  
Допунска настава 1  36  

3.  
Додатна настава   1 36   

4.  
Слободне наставне активности 1 36 

 
 
 



Годишњи план рада школе – школска 2021/22. година 

13 

 
 
 
 
4.1.3 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

Остали облици 
образовно 

васитног рада 

пети разред шести разред седми разред осми разред 
недељни 

фонд 
годишњи. 

Фонд 
недељни 

фонд 
годишњи. 

фонд 
недељни 

фонд 
годишњи. 

Фонд 
недељни 

фонд 
годишњи. 

фонд 

1. Час одељењског 
старешине 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Ваннаставне 
активности 

1 36 1 36     

3. Екскурзија 1 дан годишње 1 дан годишње 2 дана годишње 3 дана годишње 
4.Физичке 
активности 

1,5 54 1,5 54     

 
  
 
4.1.4 ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ ПРЕМА 
БРОЈУ ГРУПА 
 

Назив предмета први 
разред 

други 
разред 

трећи 
разред 

четврти 
разред 

пети 
разред 

шести 
разред 

седми 
разред 

осми 
разред 

Верска настава 2 1 2 1 1 2 3 2 
Грађанско 
васпитање 

3 3 3 4 4 3 3 3 

Матерњи језик са 
елементима 
националне 

културе 

У школи се изводи настава из матерњег језика са елементима националне 
културе. 
- русински (1 група ) 
- украјински језик (2 групе) 
- мађарски језик (5 групе ) 

Чувари природе 4 4 4 4 - - - - 
Информатика 
и рачунарство 

- - - - 8 8 8 8 

Шах - - - - 2 2 4 1 
Домаћинство            0 4 

 
 
Организација наставе на даљину на нивоу Републике Србије 
Организација наставе путем Јавног медијског сервиса Србије  
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Организација рада на почетку школске 2021/22. ОШ „ Иса Бајић“ Кула 
 

            1.Информација о припремљености за рад у погледу здравствено-хигијенских услова     
Школски простор ОШ „ Иса Бајић“     је у потпуности дезинфикован од стране акредитоване 
агенције , обезбеђена су средства за хигијену и дезинфекцију руку и просторија. 

2. Оперативни план школе 

Тим за школе је донео долуку да наша школа почиње с првим моделом организације 
образовно-васпитног рада. 

Ученици су подељени у две смене које ће се мењати на месечном нивоу, док будемо у 
зеленој зони. Прва смена у септембру су ученици од  првог до четвртог разреда ( највише пет 
часова), друга смена су ученици од петог до осмог разреда. Часови трају по 45 минута. 

                                     Распоред звона по сменама    од првог  до четвртог разреда 

 Пре подне После подне 

Улазак у зграду 7.20 13.20 

1. час 7.30-8.15 13.30-14.15 

2. час 8.20-9.05 14.20-15.05 

3. час 9.25-10.10 15.25-16.10 

4. час 10.15-11.00 16.15-17.00 

5. час 11.05-11.50 17.05-17.50 

 
                                    Распоред звона по сменама    од петог до осмог разреда 

 Пре подне После подне 

Улазак у зграду 7.20 13.20 

1.час 7.30-8.15 13.30-14.15 

2.час 8.20-9.05 14.20-15.05 

3.час 9.25-10.10 15.25-16.10 

4.час 10.15-11.00 16.15-17.00 

5.час 11.05-11.50 17.05-17.50 

6. час 11.55-12.40 17.55-18.40 

7. час 12.45-13.30 18.45-19.30 
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За све ученике првог и другог циклуса ,настава се организује према усвојеном распореду 
часова,за све ученике у одељењу. 
-Свако одељење има своју учионицу,учионице се мењају само изузетно због с пецифичности 
наставног предмета(музичко,физичко,техника и технологија и информатика). 
-Додатне наставне и ненаставне активности у условима наставе на даљину се реализују он 
лине. 

3.  Распоред планираних часова по разредима 
Распоред је у изради, дошло је до мањих промена због нових радника. 
4.  Изабрана платформа за рад на даљину је Гугл учионица. 
5. Додатне наставне и ненаставне активности у условима наставе на даљину путем Гугл                   
учионице. 

6. Специјална одељења раде у три смена уз поштовање свих мера заштите 
 

СПРАТ БРОЈ УЧИОНИЦЕ ОДЕЉЕЊЕ 

ПРИЗЕМЉЕ ПРВА 11/51 

 ДРУГА 12/52 

 ТРЕЋА 13/53 

 ЧЕТВРТА 33/54 

 ПЕТА / 

 СПРАТ БРОЈ УЧИОНИЦЕ ОДЕЉЕЊЕ 

ПРВИ ПРВА 82 

 ДРУГА 41/71 

 ТРЕЋА 42/83 

 ЧЕТВРТА 43/74 

 ПЕТА 44/73 

СПРАТ БРОЈ УЧИОНИЦЕ ОДЕЉЕЊЕ 

ДРУГИ ПРВА 23/62 

 ДРУГА 21/72 

 ТРЕЋА 32/81 

 ЧЕТВРТА 22/64 

 ПЕТА 31/61 

СПРАТ БРОЈ УЧИОНИЦЕ ОДЕЉЕЊЕ 

СУТЕРЕН ПРВА ТРЕПЕЗАРИЈА 63 

 ДРУГА ТРПЕЗАРИЈА 
84 
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4.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
o Запослени у настави 

Р
ед

н
и

 б
р

ој
 

Презиме и име 

П
ол

 

С
тр

уч
н

и
  

и
сп

и
т 

П
р

и
п

ра
вн

и
к

 

Предмет/и које предаје 
Одељења у 

којима предаје 

О
де

љ
ен

ск
и

 
ст

ар
еш

и
н

а 

Начин 
заснивања 

радног 
односа 

1. Цицмил Владана ж Да Не Српски језик 7.1, 7.2 
5.1,5.3 

5.1 Неодређено 
(Н) 

2. Херцег -Рокнић 
Александра 

ж Да Не Српски језик  6.4.  Н 

3. Вулић Валентина ж Да Не Српски језик 7.3,7.4 
5.3, 5.4 

5.2 Н 

4. Мујичић Валентина ж Да Не Српски језик 6.1,6.2 ,6.3 
8.3, 8.4 

 Н 

4. Драгана Мандић ж Да Не Српски језик 8.1,8.2  Н 
5. Бертрон Хилда ж Да Не Немачки језик 8.1,8.2,8.3,8.4 

6.1 
 Н 

6. Таталовић Тања ж Да Не Немачки језик 5.1 5.2,5.3,5.4  Н 
7. Миловић  Ида ж Да Не Немачки језик 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 

6.2 
 Н 

8. Тања Сератлић ж Не Не Немачки језик 6.3,6.4  Одређено (О) 
9. Лукета Верица ж Да Не Енглески језик 6.3,6.4 

7.1 ,7.3,7.4 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

6.4 Н 

10. Рапчак Андреа ж Да Не Енглески језик 6.1,6.2 
4.1, 4.2, 4.3,4.4 
5.1 5.2,5.3,5.4 

6.2 Н 
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11. Кристина Мишовић ж Да Не Енглески језик 1.1, 1.2, 1.3  Н 

12. Сања Поповић ж Да Не Енглески језик 2.1,2.2, 2.3 
3.1, 3.2, 3.3 
7.2 

 Н 

13. Лабовић Валентина ж Да Не Ликовна култура 5.1,2,3,4 
6.1,2,3,4, 
7.1,2,3,4 
8.1,2,3,4 

7.2 Н 

14. Патковић Софија ж Да Не Музичка култура 5.1,2,3,4 
6.1,2,3,4 
7.1,2,3,4 
8.1,2,3,4 

 
8.2 

Н 

15. Јована Шушиловић ж Да Не Географија 
 

5.1, 5.2,5.3,5.4  Н 

16. Грозданић Бојана ж Да Не Географија 
 

8.3,8.4  Н 

17. Поповић Душанка ж Да Не Географија 
 

8.1,2 
6.1,2,3,4 
7.1,2,3,4 

 Н 

18. Товарић Јасна ж Да Не Историја 
 

6.1,2,3,4 
8.2 
5.2,3,4 
7.1,2,3,4 

6.1 Н 

19. Павков Ивана ж Да Не Историја 5.1 
8.3,4 

 Н 

20. Тргић Светлана  ж Да Не Грађанско васпитање Све групе  Н 
21. Кривокућа Милош м Не  Не Физика 6.3,4 

7.1,2,3,4 
8.3 О 
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8.1,2,3,4 

22. Пољаковић Данијела ж Не Не Физика 6.1,2  О 
Математика 8.4 

23. Крајиновић Јелена ж Да Не Математика 8.1,2  
7.1,2,3 

7.1 Н 

24. Крунић Бранко м Да Не Математика 6.3,4 
7.4 
5.3,4 

7.4 Н 

25. Јеловац Милица ж Не Не Математика 8.3 
6.1,2 
5.1,2 

 О 

26. Јакшић Маријана 
 

ж Да Не Биологија 8.1,2,3,4 
6.3,4 

6.3 Н 

27. Харди Наталија ж Да Не Биологија 5.1,2,3,4 
6.1,2 
7.1,2,3,4 

7.3 Н 

Чувари природе Једна група 
28. Вукмировић Снежана ж Да Не Хемија  8.1 

7.1,2,3,4 
8.1 Н 

29. Бранка Поповић ж Да Не Хемија 8.2,3,4,  Н 

Домаћинство  Све групе 
30. Шанта Михајло м Да Не Техника и технологија 5.1,2,3,4 

6.1,2,3,4 
7.2,3 

 Н 

31. Косановић Никола м Да Не Техника и технологија 6.3,4 
7.1,2,3,4 
8.1,2,3,4 

 Н 

32. Чизмар Саша м Да Не Техника и технологија 8.1,2  Н 
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33. Гојко Секеруш м Да Не Техника и технологија 5.1,2,3,4 
6.1,2 
7.1,2 
8.3,4 

8.4 Н 

34. Мандић Рената ж Да Не Физичко в./физичко и 
здравствено васпитање 
Изборни спорт/физичке 
активности 

5.1,2 
6.1,2,3,4 
7.1,2,3,4 
8.1,2,3,4 

 Н 

35. Вендел Роберт м Да Не Физичко в./физичко и 
здравствено васпитање 
Изборни спорт/физичке 
активности 

 
6.1,2,3,4 
8.1,2,3,4 
5.1,2,3 

5.3 Н 

36. Вујичић Снежана ж Да Не Физичко в./физичко и 
здравствено васпитање 
Изборни спорт/физичке 
активности 

6.1,2,3,4 
5.4 
 

5.4 Н 

Шах Све  групе Н 

37. Костић Милан м Да Не Информатика и 
рачунарство 

5.1,2,3,4 
7.1,2,3,4 
8.1,2,3,4 

 Н 

38. Маравић Владан м Да Не Информатика и 
рачунарство 

5.1,2,3,4 
6.1,2,3,4 
8.3,4 
7.1,2,3,4 
 

 Н 

39.  Савковић Шпиро  м  Не Информатика и 
рачунарство 

8.1,2  Н 
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40. Бошко Басарић м Не Не Информатика и 
рачунарство 

6.1,2,3,4  О 

41. Воротњак Надија ж Не Не Украјински језик -
изборни предмет 

2 групе  О 

42. Хома Тамара ж Да Не Русински јeзик - изборни 
предмет 

1  група  О 

43. Војчина Кристијан м Не Не Мађарски језик-изборни 
предмет 

5  група  О 

44. Шикора Хелена ж Не Не Наставник у специјалном 
одељењу 

Комбиновано 7. и 6. 
разред 

 О 

45. Крагуљ Бакић Гордана ж Да Не Наставник у специјалном 
одељењу 

Комбиновано спец.од. 
(1.и 2.  разред) 

 Н 

46. Лукишић Адријана ж Не Не Наставник у специјалном 
одељењу 

Комбиновано спец.од. 
 (8.и 5. разред) 

 Н 

47. Секулић Шљивић Наталија ж Да Не Разредна настава 1.1 1.1 Н 
48. Килибарда Татјана ж Да Не Разредна настава 1.2 1.2 Н 
49. Лабовић Татјана ж Да Не Разредна настава 1.3 1.3 Н 
50. Вукелић Тања  ж Да Не Разредна настава 2.1 2.1 Н 
51. Митрић Злата ж Да Не Разредна настава 2.2 2.2 Н 
52. Мрђа Смиљана ж Да Не Разредна настава 2.3 2.3 Н 
53. Губеринић Драгана ж Да Не Разредна настава 3.1 3.1 Н 
54. Бајагић Драгана ж Да Не Разредна настава 3.2 3.2 Н 
55. Салонтаји Јелена  ж Да Не Разредна настава 3.3 3.3 Н 
56. Стејић Татјана ж Да Не Разредна настава 4.1 4.1 Н 
57. Дрча Љиља ж Не Не Разредна настава 4.2 4.2 О 
58. Димитрић Терезија ж Да Не Разредна настава 4.3 4.3 Н 
59. Максимовић Меланија ж Да Не Разредна настава 4.4 4.4 Н 
60. Голубовић Милица ж Да Не Васпитач у продуженом 

боравку 
1. и 2. разред  Н 
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61. Зарић Весна ж Да Не Васпитач у продуженом 
боравку 

1. и 2. разред  Н 

62. Кежић Жељко м  Не Верска настава   О 
63. Бајић Ненад м  Не Верска настава 1.1,2,3 

2.1,2,3 
3.1,2,3 

 О 

 
o Ненаставно особље: 
1. Вера Живко, спремачица 
2. Ружица Мајор, спремачица 
3. Клара Катаји, спремачица 
4. Сузана Топић, спремачица 
5. Дејана Кирћански, спремачица 
6. Љубица Трифуновић, спремачица 
7. Јасна Стојков, спремачица 
8. Елвира Барановски, спремачица 
9. Слађана Секеруш, сервирка  
10. Бојан Михајловић, мајстор одржавања 
11. Зоран Мишовић, мајстор одржавања 
12. Гордана Лукета Тешовић, административно-финансијски радник 
13. Весна Видаковић, шеф рачуноводства 
14. Јарослава Коњовић, библиотекарка 
15. Јелена Бајагић Тот, педагог 
16. Татјана Беквалац, психолог 
17. Милан Плавшић, секретар 
18. Мирјана Ивић Михајловић, директор 
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o Списак наставника који немају одговарајућу стручну спрему 

 
 

РБ Име и презиме и наставника Наставни предмет Звање, струка 
1. Хелена Шикора Спец. Одељење Наставник разредне наставе 
 

2. 
Надија Воротњак 

Матерњи језик са елементима националне 
културе-украјински језик 

Руководилац хора 

3. Милица Јеловац Математика 
наставник  хемије (основне  студије ПМФ 

Нови Сад ) 
4. Тања Сератлић Немачки језик Основне студије француски 
5. Данијела Пољаковић Математика и физика Инжењер информатике 

6. Кристијан Војчина 
Матерњи језик са елементима националне 

културе - мађарски језик 
Професор хемије 
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o Списак стручних већа са именима руководилаца  
 

 
 

 
РБ Стручно веће Презиме и име представника стручног већа 
1. Стручно веће разредне наставе ( за сваки разред представник) 

 
Злата Митрић 

2. Стручно веће наставника у специјалном одељењу 
 

Гордана Крагуљ Бакић 

3. Стручно веће наставника српског језика, страних језица, матерњег 
језика са елементима националне културе 

Тања Таталовић 

4. Стручно веће наставника техничког и информатичког образовања и 
информатике и рачунарства 

Никола Косановић 

5. Стручно веће наставника математике, физике, хемије, биологије и 
домаћинства 

Бранко Крунић 

6. 
 

Стручно веће наставника уметничких предмета (музичка и ликовна 
култура) 

Валентина Лабовић 

 
7. 

Стручно веће наставника историје и географије  
Душанка Поповић 

8. Стручно веће наставника физичког васпитања, шаха, грађанског 
васпитања и верске наставе 

Снежана Вујичић 
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o Стручни актив за развојно планирање 
 

1. Татјана Беквалац, психолог 

2. Тања Сератлић, наставник немачког језика 

3. Весна Зарић, професор разредне наставе 

4. Бојана Девић, представник јединице локалне 
самоуправе 

5.   Љиљана Барна Никитовић,представник Савета 
родитеља  

6. Представници Ученичког парламента 

7. Злата Митрић, професор разредне наставе 

8. Меланија Максимовић, професор разредне наставе 

 
 

o Стручни актив за развој школског програма 
 

1. Јелена Бајагић Тот, педагог 

2. Михајло Шанта, наставник технике и технологије 

3. Рената Мандић, професор физичког васпитања 

4. Смиљана Мрђа, професор разредне наставе 

5. Драгана Бајагић, професор разредне наставе 

6. Татјана Килибарда, професор разредне наставе 

7. Љиља Дрча, професор разредне наставе 

8.  

9. Адријана Лукишић ,професор у специјалном 
одељењу 

10.Никола Косановић, професор  технике и технологије 
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o Школски тим за самовредновање  координатор Јелена Бајагић Тот 
 

o Тим за област Школски програм и Годишњи план рада 
 
 
               1)Софија Патковић, професор музичке културе 

2)Драгана Губеринић, професор разредне наставе 
3)Рената Мандић, професор физчког васпитања 
4)Терезија Димитрић, професор разредне наставе 
 

 

o Тим за област Настава и учење 

1) Јелена Салонтаји, професор  разредне наставе  
2) Ида Миловић, професор немачког језика 
3) Љиља Дрча, професор  разредне наставе 
4) Драгана Бајагић, професор разредне наставе 
5) Снежана Вујичић, професор физчког васпитања 
 

 

o Тим за област Образовна постигнућа ученика 

1) Бранко Крунић, наставник математике 
2) Маријана Јакшић, професор  биологије 
3) Бојана Грозданић, професор географије 
4) Милош Кривокућа, професор физике 
5) Верица Лукета, професор енглеског језика 
6) Владана Цицмил, професор српског језика 

 

 

o Тим за област Подршка ученицима 

1) Гојко Секеруш, професор технике и технологије 
2) Јована Шушиловић, професор географије 
3) Татјана Килибарда,професор разредне наставе 
4) Ивана Павков, наставник историје  
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5) Сања Поповић,професор енглеског језика 
 

o Тим за област Етос 

1) Јасна Товарић, професор историје 
2) Жељко Кежић, наставник веронауке 
3) Хилда Бертрон, професор разредне наставе координатор 
4) Саша Чизмар, професор разредне наставе 
5) Михајло Шанта,професор технике и технологије 
6) Јарослава Коњовић, библиотекар 

 
 

 

o Тим за Организацију рада школе , управљање људским и 
материјалним ресурсима 

1) Мирјана Ивић Михајловић директор школе 
2) Татјана Беквалац, психолог 
3)Јелена Бајагић Тот, школски педагог 
3) Милан Плавшић, секретар 
4) Милица Голубовић, професор разредне наставе 
5) Тања Таталовић, професор немачког језика 
6) Весна Видаковић, шеф рачуноводства 
7) Бранка Поповић, професор хемије 

Координатори: Мирјана Ивић Михајловић, директор  
 
Школски тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања: 
 

1. Роберт Вендел, професор  физичког васпитања 
2. Милан Плавшић, секретар школе 
3. Татјана Беквалац, школски психолог 
4. Никола Косановић, професор  технике и технологије 
5. Смиљана Мрђа, професор  разредне наставе 
6. Снежана Вујичић,  професор  физичког васпитања 
7. Мирослав Ђисалов, члан Савета родитеља  
8. представник ученичког парламента  
9. Наталија Харди, професор  биологије 
10.   Татјана Стејић, професор разредне наставе 
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11.  Мирјана Ивић Михајловић, директор 
 

o Педагошки колегијум 
 

1. Мирјана Ивић Михајловић, директор 
2. Јелена Тот Бајагић ,школски  педагог 
3. Татјана Беквалац, психолог 
4. Валентина Лабовић, професор ликовне културе 
5. Гордана Крагуљ Бакић, олигофренопедагог-дефектолог 
6. Бранко Крунић, професор математике 
7. Душанка Поповић, професор географије 
8. Никола Косановић, професор технике и технологије 
9. Тања Таталовић, професор немачког језика 
10. Злата Митрић, професор разредне настеве 
11. Снежана Вујичић, професор физичог васпитања 

 
 

o Школски тим за инклузију: 
 

1. Татјана Беквалац, школски психолог, 
2. Мирјана Ивић Михајловић, директор 
3.  Јелена Бајагић Тот, школски педагог, 
4.  Љиља Дрча, професор разредне наставе, 
5.  Гордана Крагуљ Бакић, олигофренопедагог-дефектолог, 
6.  Милица Јеловац, наставник математике 

 
o Тим за пружање додатне подршке ученику 

 
1. Јелена Бајагић Тот, школски педагог 
2. Татјана Беквалац, школски психолог 
3. Одељењски старешина 
4. Наставник разредне/предметне наставе 
5. Родитељ/старатељ 
6. Педагошки асистент (по потреби) 
7. Стручњак ван школе на предлог родитеља 
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o Тим за професионалну оријентацију: 

 
1. Јелена Бајагић Тот, координатор Тима 
2. Татјана Беквалац 
3. Снежана Вукмировић 
4. Софија Патковић  
5. Милош Кривокућа 
6. Гојко Секеруш 
7. Светлана Тргић 

 
 

o Школски тим за развој међупреметних компетенција и 
предузетништво  : 

 
1. Валентина Мујичић, професор српског језика 
2. Андреа Рапчак, професор енглеског језика 
3. Јелена Бајагић Тот, педагог 
4. Хилда Бертрон, професор немачког језика 
5. Јасна Товарић, професор историје 
6. Ненад Бајић, наставник веронауке 
7. Светлана Тргић, професор грађанског васпитања 
8. Татјана Лабовић,  професор разредне наставе 
9. Валентина Лабовић, професор ликовне културе 
10.  Адријана Лукишић, наставник у специјаном одељењу 
11.  представник ученичког парламента 

 
      Координатор Тима је  Валентина Мујичић. 

 
o Школски тим за oбезбеђивање квалитета и развој установе: 

 
1. Мирјана Ивић Михајловић, директор школе 
2. Татјана Беквалац, школски психолог 
3. Јелена Бајагић Тот, педагог 
4. Весна Зарић, професор разредне наставе 
5. Андреа Рапчак, професор енглеског језик 
6.  Сања Дормошев, представник Савета  родитеља 
7. Јелена Ђисалов, представник локалне самоуправе 
8.  Представник Ученичког парламента 

 Координатор Тима је Весна Зарић 



Годишњи план рада школе – школска 2021/22. година 

29 

 
o Школски тим за професионални развој чине: 

 
1. Мирјана Ивић Михајловић, директор школе 
2. Јелена Бајагић Тот, педагог 
3. Татјана Беквалац, психолог 
4. Снежана Вујичић, професор физичког васпитања 
5. Гордана Крагуљ Бакић, олигофренопедагог-дефектолог 
6. Верица Лукета, професор  енглеског језика 
7. Рената Мандић, професор физичког васпитања 
8. Драгана Бајагић, професор разредне наставе 

 
  
 Координатор Тима је  Јелена Бајагић Тот. 
 
 
 

o Тим за маркетинг : 
 

 
1. Милан Костић 
2. Драгана Мандић 
3.            Валентина Мујичић 
4. Валентина Лабовић 
5. Валентина Вулић 
6. Јелена Салонтаји   

 
 Координатор Тима    је   Валентина Вулић .                                                                                          

 
 

o Тим за заштиту животне средине и естетскохигијенско уређење 
школе: 

 
1. Наталија Харди, координатор 
2. Маријана Јакшић 
3. Хилда Бертрон 
4. Драгана Губеринић 
5. Хелена Шикора 
6. Татјана Килибарда 
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o Тим за организацију културних активности : 

 
1. Валентина Мујичић,  
2. Љиља Дрча 
3. Меланија Максимовић 
4. Валентина Лабовић 
5. Софија Патковић  
6. Владана Цицмил  
7. Валентина Вулић 
8. Јарослава Нађ 
9. Драгана Мандић координатор 

                                                    
  
 



 

4.3. КАЛЕНДАР РАДА ШКОЛЕ 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 
ГОДИНУ 
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.  
 

4.4. РАСПОРЕД СМЕНА 
 
 Настава се изводи у две смене које се мењају месечно по моделима Тима за школе. У 
истој смени су ученици који похађају наставу у истом циклусу основног образовања и 
васпитања.  
 
4.5. РИТАМ РАДНОГ ДАНА  

 
 

4.5.3 РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОДЕЉЕЊА СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА 
 

Прва смена  Друга смена  Трећа смена 
Час од До  Час од до  Час од До 
0.    0.    0   
1. 7.30 8.00  1. 10.30 11.00  1. 13.30 14.00 
2. 8.05 8.35  2. 11.05 11.35  2. 14.05 14.35 
3. 8.55 9.25  3. 11.55 12.25  3. 14.55 15.25 
4. 9.30 10.00  4. 12.30 13.00  4. 15.30 16.00 

 
 
 
4.6. РАСПОРЕД ЧАСОВА 
 
 
 Распоред часова је донешен 31. августа 2021. године и представља саставни део 
Годишњег плана рада школе и налази се у наставничкој зборници, канцеларијама директора, 
педагога, психолога, секретара, на веб страници и на огласној табли школе. 
 
5. ПЛАНОВИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОДЕЋИХ , СТРУЧНИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 
 
 Стручни органи школе својом активношћу током школске године, с обзиром на 
изглед Извештаја о самовредновању и Извештаја о реализацији Развојног плана установе као 
и Развојног плана за период од 2021. до 2023. године,  посебно ће се  ангажовати на 
стварању и побољшању услова за успешан образовно-васпитни рад и унапређење 
целокупног материјалног и образовно - васпитног рада школе. 
 План и програм рада Директора школе, Помоћника директора, Савета родитеља, 
Ученичког парламента и стручних органа: Наставничког већа, Одељењских већа, Школског 
одбора чине саставни део ГПРШ. Сви оперативни планови рада налазе се  у документацији 
школе, а записници у Дневницима образовно - васпитног рада, а нумерички подаци у ГПРШ. 
Сви планови су усмерени ка реализацији Развојним планом установе постављених циљева, 
као и превазилажењу екстерном евалуацијом утврђених слабости и конципирани су на 
следећим принципима: 

 постављање циља који треба реализовати; 
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 програмирање и планирање садржаја чијом реализацијом ће бити остварен 
постављени циљ; 

 утврђивање извршиоца послова; 
 одређивање динамике реализације; 
 тимско праћење и процењивање реализованих садржаја; 
 утврђивање потребних мера и акција које додатно треба предузети да би се 

евентуалне тешкоће и уочени проблеми на путу остваривања циља превазишли 
и успешно отклонили. 

 
 
 
 
5.1.  ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 
             На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени 
гласник'', број: 72/09, 52/11, 55/2013 и 68/2015) и члана 40. члана 105. Статута општине Кула 
– пречишћен текст (,,Службени лист општине Кула“, број:7/13 - исправка),  Покрајински 
секретар за образовање 22. 12. 2018. донео је Решење о именовању чланова  Привременог 
Школског одбора основне школе „Иса Бајић“ у Кули. Школски одбор ради у следећем 
саставу: 
 

1. Чедомир Бероња, председник 
2. Александар Мосорка, заменик 
3. Драгана ФЕмић 
4. Јелена Девић 
5. Дијана Вигњевић 

  
Мандат Школског одбора траје до именовања новог од стране СО Кула. 
  



 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО Доказ  

ПРВА СЕДНИЦА: 
1. Усвајање Извештаја о 

реализацији ГПРШ за 
школску 2020/21. годину 

2. Усвајање ГПРШ за школску 
2021/22. годину 

3. Усвајање извештаја о 
самовредновању 

4. Усвајање Плана стручног 
усавршавања 

5. Именовање стручног 
актива за развој школског 
програма 

6. Доношење одлуке о 
коришћењу фискултурне 
сале, све у циљу 
масовнијег укључивања 
ученика у спортске 
активности 

7. Питања из делокруга рада 
Школског одбора 

           Директор, 
Психолог , 

Председник ШО 

Седница 
Школског 

одбора 

Тим за 
самовредновање 

Записник 

ДРУГА СЕДНИЦА: 
1. Сарадња школе са 

друштвеном 
средином; 

2. Мере за побољшање 
услова рада. 
Могућности опрема-
ња појединих 
кабинета новим 
наставним 
средствима; 

3. Актуелна питања из 

           Директор, 
Педагог, 
Психолог 

Седница 
Школског 

одбора 

Тим за 
самовредновање 

Записник 
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делокруга рада 
Школског одбора. 

4. Разматрање успеха и 
дисциплине ученика и 
реализације плана 
рада школе у првом 
кварталу 

5. Питања из делокруга 
рада Школског одбора 

ТРЕЋА СЕДНИЦА: 
1. Разматрање Извештаја о 

успеху ученика на крају 
првог полугодишта 
школске 2021/22.године; 

2. Питања из делокруга рада 
одбора која су од 
посебног значаја за рад 
школе – избор директора; 

3. Именовање Комисије за 
попис (инвентар); 

4. Разматрање реализације 
Плана стручног 
усавршавања 

5. Социјална проблематика 
ученика – могућности 
органи-зовања помоћи; 

6. Актуелна питања из 
надлежности Школског 
одбора. 

           Директор, 
Педагог, 

Председник ШО, 
 

Седница 
Школског 

одбора 

Тим за 
самовредновање 

Записник 

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА: 
1. Разматрање и усвајање 

Извештаја Комисије за 

           Координатор 
рачуноводствених 

послова, 

Седница 
Школског 

одбора 

Тим за 
самовредновање 

Записник 
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попис; 
2. Разматрање и усвајање 

Завршног рачуна школе за 
2021. годину; 

3. Утврђивање предлога 
финансијског плана и 
доношење плана 

4. Сарадња школе са 
надлежним локалним 
органима управе; 

5. Усвајање Извештаја о раду 
Директора 

6. Питања из делокруга рада 
Школског одбора. 

Директор, 
Председник ШО 

ПЕТА СЕДНИЦА: 
1. Могућности побољшања 

услова рада; 
2. Питања из делокруга рада 

Школског одбора. 
3. Разматрање реализације 

Плана стручног 
усавршавања 

           Директор, 
Председник ШО, 

 

Седница 
Школског 

одбора 

Тим за 
самовредновање 

Записник 

ШЕСТА СЕДНИЦА: 
1. Разматрање извештаја о 

успеху ученика на крају 
наставне године 

2. Питања из делокруга рада 
Школског одбора 

3. Разматрање извештаја о 
школским такмичењима;  

4. Разматрање извештаја о 
реализованим ђачким 

           Председник ШО, 
Директор, 

Чланови ШО 

Седница 
Школског 

одбора 

Тим за 
самовредновање 

Записник 
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екскурзијама 

СЕДМА СЕДНИЦА: 
 

1. Информација о успеху 
ученика на крају школске 
године 

2. Разматрање кадровских 
потреба / Утврђивање 
предлога директору за 
избор наставног кадра по 
расписаним конкурсима; 

3. Информација о техничкој 
припремљености школе за 
нову школску годину. 

4. Разматрање реализације 
Плана стручног 
усавршавања 

5. Усвајање Извештаја о раду 
Директора 

           Директор, 
Председник ШО, 

Чланови ШО 

Седница 
Школског 

одбора 

Тим за 
самовредновање 

Записник 



 

5.2. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА 
 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

Учествовање у 
изради Годишњег 
плана рада школе за 
школску 2021/22. 
годину и Извештаја 
о реализацији ГПРШ 
за 2020/21. 
 
 
 
 

           Директор У сарадњи са 
свим стручним 

већима, 
активима, 
тимовима, 
стручном 
службом, 

финансијском 
службом, 

секретаром 
школе, 

председником 
ШО и 

помоћником. 

Школски 
одбор 

ГПРШ за 2021/22. 
Извештај о 

релизацији ГПРШ 
за 2020/21. 

 

 
 
 
 
Учешће у раду 
Школског одбора 
 

            
 
 

Седница ШО. 
 
 

 

 
Записници са 
седница ШО, НВ, 
састанака СР, УП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Присуство састанку 
Савета родитеља   
-  

           Састанак СР 
 

 
Припремање и 
вођење седнице 
Наставничког већа 
-  

           Седница НВ 
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Присуствовање 
састанку ученичког 
парламента 
-  

           Састанак 
УП 

 

 
 
Лична евиденција 

- Састанак са 
помоћно-техничким 
особљем у циљу 
организације рада и 
решавања текућих 
проблема 

             
Састанак 

 
- Израда ЦЕНУС-а – 
достава извода из 
годишњег плана 
рада школе са 
елементима за 
утврђивање цене 
услуга (ЦЕНУС-а), 
кроз информациони 
систем 
Министарства (и 
саветнику за 
финансијско-
материјалне 
послове.) 

           У сарадњи са 
лицем 

задуженим за 
рад у 

„Доситеју“, као 
и финансијском 

службом. 
 
 
 
 
 

Извод из Доситеја 
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Припремање првих 
родитељских  
састанака 
 
 
 
 
 
 
 

            
Давање налога 
одељењским 

старешинама и 
предлога 

дневног реда за 
родитељске 
састанке у 
сарадњи са 
педагошко 

психолошком 
службом. 

Радни налози 
 

Инструктивно-
педагошки рад 
 
 

           Израда плана 
посета часовима 

и присуство 
часовима, 

анализа часа 

 
План посета 
часовима 
Образац за 
контролу и 
вредновање 
школског часа 
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Решавање 
кадровских потреба 
 
 

            
Сарадња са 
службом за 

запошљавање 
Преутимање 

радника 
(технолошких 

вишкова), 
допуна норме 

радницима који 
су радни однос 
засновали на 
непуно радно 

време, конкурси. 
 

 
 
Уговори и 
Решења 
 
 
 

Учешће у раду Тима 
за професионални 
развој 
 

           Састанак Тима 
 
 

Записник 

Учешће у раду Тима 
за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништво 
развој 
 

           Састанак Тима 
 
 

Записник 

Учешће у раду Тима 
за обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе 
 

            
Састанак Тима 

 

Записник  
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Учешће у раду 
Педагошког 
колегијума 

           Састанак  Записник  

Праћење рада 
Школских Тимова 

           Присуство 
састанцима, 

увид у записник, 
читање 

извештаја о раду 

Записници, 
извештаји о раду 

Праћење рада 
стручних актива 

           Присуство 
састанцима, 

увид у записник, 
читање 

извештаја о раду 

Записници, 
извештаји о раду 

Праћење рада 
стручних већа 

           Присуство 
састанцима, 

увид у записник, 
читање 

извештаја о раду 

Записници, 
извештаји о раду 

 
Праћење рада 
стручних сарадника 
 
 

           Разговори са 
сарадницима, 

читање 
извештаја о 

раду. 
 

Извештаји о раду 

Праћење ажурности 
вођења педагошке 
документације 
 

           Организација 
прегледа 
Дневника 
образовно 

васпитног рада 
 
 

Радни налози, 
Дневници 
образовно-

васпитног рада 
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 Припрема (и 
учешће) 
обележавања Дана 
школе, свечаности 
пријема првака, 
завршетка основне 
школе. Учешће у 
организацији 
обележавања Дана 
Светог Саве  
 
 
 
 
 

            
Формирање и 
организација 
рада Тима за 
организацију 
свечаности 

 
 

Лична евиденција 
Веб страница 

школе, 
Записници са 

састанака 

Спровођење 
инвентарисања и 
израде завршног 
рачуна 
 

           Формирање 
комисије, давање 

упутстава 
 
 

Одлуке 
директора, 

упутства за рад 
комисије, 

завршни рачун 
 
Израда Извештаја о 
раду директора 
 

           Израда 
Извештаја о 
свом раду и 
подношење 

Извештаја СР, 
НВ и ШО 

Извештаји о раду 
директора, 

Записници са 
седнице ШО, НВ 
и састанака СР  
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Активности у циљу 
потребне припреме 
за почетак школске 
године, односно 
другог полугодишта 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Организација 
допуске и 

додатне наставе, 
организација 

техничке 
припреме школе, 

обезбеђивање 
неопходног 

канцеларијског, 
наставног и 

материјала за 
одржавање 
хигијене. 

 

Распоред 
допунске и 

додатне наставе 
за време зимског 

распуста. 
План јавних 

набаки, подаци из 
рачуноводствене 

службе и др. 

 
Организација 
екскурзије 
ученика/наставе у 
природи 

           Према упутству 
за организацију 

екскурзије 
ученика – 

састанци са свим 
учесницима 
путовања, 

родитељима 
ученика, 

стручним вођом 
пута и др 

Одлуке СР, 
Извештаји са 
реализованих 

екскурзија, 
наставе у 
природи, 

записници са 
родитељских 
састанака, сва 
документација 
везана за јавну 

набавку 
  
 
Реализација мини 
сајма образовања  
 
 

           Састана Тима за 
ПО. 

Организација 
Сајма 

образовања и 
реалних сустрета 

Веб страница 
школе 
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Припрема 
организације 
школских такмичења 

           Образовање 
Тимова за 

организацију 
такмичења 

 

Одлука 
директора, 

Веб страница 
школе 

Стручно 
усавршавање 
 

           Присуство 
семинарима, 

угледним 
часовима, 

седницама и 
састанцима  

План струног 
усавршавања, 

извештај о 
реализацији 

плана, 
Записници 



 

 
5.3  ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА  
 

Месец 
  

Садржај 

Август/Септембар -      Упознавање са новим планом и програмом и 
активностима на његовој адекватној примени; 
-      Учешће на изради годишњег плана рада школе за 
школску 2021/22. годину. 
-      Помоћ наставницима у годишњем и месечном 
планирању наставног процеса и изради остале планске 
документације 
-      Саветодавни рад са наставницима, ученицима и 
родитељима; 
-      Преглед педагошке документације; 

  
Октобар -      Активности на организовању допунске и додатне 

наставе; 
-      Посета часовима редовне наставе код наставника – 
почетника  у разредној и предметној настави и вођење 
индивидуалних разговора; 
-      Увид у месечне послове и праћење њихове реализације; 
-      остали послови. 
-      Учешће у планирању и реализацији Дечје недеље; 

  
Новембар -      Увид у месечно планирање наставног и ваннаставног 

рада за овај месец 
-      Посета часовима свих облика наставе; 
-      Учешће у припремању за анализу рада и успеха ученика 
на првом класификационом периоду; 
-      Праћење коришћења и примене наставних средстава 
-      Увид у рад библиотеке и коришћење библиотечког 
фонда од стране ученика;Одлазак на Сајам књига и 
набавка књига 
-      Планирање и реализација активности везаних за Дечју 
недељу и Месец књиге 
-      Остали послови 

  
Децембар -      Увид у месечно планирање и ваннаставне активности 

-      Праћење рада Одељењских заједница; 
-      Организација Дана школе 
-      Присуство седницама стручних већа за утврђивање 
општег и појединачног успеха на крају другог 
класификационог периода 
-      Припремање извештаја за наставничко веће о 
полугодишњем успеу и остваривање наставног плана и 
програма рада школе; 
-      Увид у педагошку документацију 

  
Јануар Анализа успеха на крају првог полугодишта 
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- Мере за унапређење васпитно – образовног рада у другом 
полугодишту 
-Организовање активности поводом  дана Светог Саве 
-Анализа остварености планираних активности из школског 
развојног плана 

  
Фебруар -      Увид у месечне планове; 

-      Посета часовима свих видова наставе са ученицима; 
-      Увид у педагошку докментацију; 
-      Aктивности на усмеравању стручног усавршавања 
наставника путем огледних предавања; 
-      Учешће у организацији такмичења 

  
Март -      Анализа реализације програма васпитно – образовног рада, 

усавршавање наставника и унапређење наставе 
-      Активности у оквиру самовредновања 
-      Анализа реализације програма васпитно – образовног рада 
стручних већа  на крају трећег класификационог периода 
-      Увид у рад и коришћење библиотеке и дечје штампе; 
-      Увид у педагошку документацију; 

  
Април Осврт на сарадњу са родитељима и ваншколским институцијама 

- Организовање активности поводом ускршњих празника 
- Анализа постигнутих образовно – васпитних резултата на крају 
другог тромесечја 

  
Мај        - Учешће у утврђивању успеха ученика осмог 

разреда на крају наставне године  -   

-  Организација завршног испита за ученике осмог разреда за 
упис у средњу школу-  Разматрање бодовања за одабир ученика 
генерације 

-  Припремање за организацију матурске вечери за ученике осмог 
разреда 
-  Припремање за упис ученика у први разред 

      - Праћење  реализације плана екскурзија и школа у 
природи;-  Остали послови. 

  
Јун -Анализа успеха,образовно – васпитних задатака на крају школске 

године 
- Анализа успеха завршног испита ученика осмог разреда 
- Извештај о раду за школску 2019/ 20. годину 
- Учешће у организацији пријема првака 

  
 

 



 

5.4. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 
 
 Савет родитеља чини по један родитељ ученика из сваког одељења школе  и један родитељ ученика из три одељења ученика са 
посебним потребама – 31 члана.  
 
 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛ
АЦ 

НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

Конституисање Савета 
родитеља 

Усвајање Пословника рада 
Увајање Плана рада Савета 

родитеља 
Избор председника и 

заменика Савета родитеља 
за школску 2021/22. годину 

Избор члана Стручног 
актива за развојно 

планирање 
Избор члана Тима за 

самовредновање 
Избор члана Тима за 

заштиту од дискриминације,  
насиља, злостављања и 

занемаривања 
Давање сагласности на 
програм екскурзија и 

наставе у природи 
Информисање Савета 

родитеља о инклузивном 
образовању 

Информисање родитеља са 

           Директор 
Чланови 
Савета 

Психолог 
 

Састанак  
 

Председни
к савета 

родитеља 

Записн
ик  
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радом продуженог боравка 
за ученике 1. и 2. разреда 
Упознавање родитеља са 

Планом заштите  
ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 
занемаривања 

 
Успех ученика на крају 

првог квартала 
Извештај о раду директора 

Мере за осигурање 
квалитета и унапређивање 
образовно-васпитног рада 
Разматрање услова за рад, 

учење, безбедност и заштита 
ученика 

Разматрање намене 
коришћења средстава од 

донација и сл. 

            Састанак Председни
к савета 

родитеља 

Записн
ик  

Извештај о успеху ученика 
на крају 1. Полугодишта 

Извештај о раду директора 
Давање сагласности у вези 
избора уџбеника за следећу 
школску годину и набавка 

уџбеника 
Предлагање изборних 
предмета 

            Састанак Председни
к савета 

родитеља 

Записн
ик  

Успех ученика на трећем 
кварталу 

Разматрање услова за рад, 

            Састанак Председни
к савета 

родитеља 

Записн
ик  
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учење, безбедност и заштита 
ученика 

Учешће представника 
Савета родитеља на 

завршном испиту (као 
посматрача) 

Учешће у реализацији 
програма професионалне 

оријентације ученика 
Сарадња са локалном 
средином 
Извештај о самовредновању 

Извештај о остваривању 
Развојног плана 

Извештај о реализацији 
плана професионалне 

оријентације 
Извештај о раду директора 

Успех ученика осмог 
разреда 

Извештај са реализованих: 
излета, екскурзија, наставе у 

природи,  
Успех ученика на крају 

наставне године 
Успех ученика на 

такмичењима 
Извештај о успеху ученика 

на завршном испиту 
Извештавање о реализацији 
Плана заштите ученика од 
дискриминације, насиља, 

            Састанак Председни
к савета 

родитеља 

Записн
ик  
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злостављања и 
занемаривања 
Предлог родитеља за План 
рада Савета родитеља за 
следећу школску годину 
Успех ученика на крају 

школске године 
 

            Састанак Председни
к савета 

родитеља 

Записн
ик  



 

5.5 ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 
 
 Наставничко веће ће, сходно Закону о основама система образовања и васпитања, Статуту школе и Пословнику о раду обављати 
послове из делокруга своје надлежности, а нарочито ће посветити пажњу следећим питањима: 

 квалитетној организацији рада школе у свим сегментима; 
 анализи остварења циља, задатака и садржаја образовно-васпитног рада; 
 праћењу остваривања Наставног плана и програма у редовним и у одељењима ученика са посебним потребама; 
 верификовању резултата рада ученика и њихових постигнућа, као и предузимању мера и активности за јединствен, 

усклађен и хомоген рад свих ученика у образовно - васпитном процесу; 
 самовредновању и превазилажењу свих слабости утврђених самовредновањем и спољашњим вредновањем 
 изналажењу мотивационих мера и средстава као и стварању потребних услова за брже напредовање талентованих ученика; 
 утврђивању резултата рада наставника и сарадника; 
 праћењу и остваривању задатака постављених у ГПРШ и Развојном плану 
 социјалном положају ученика школе и иницирању мера за побољшање њиховог социјалног статуса; 
 праћењу остваривања задатака из програма здравствене заштите; 
 предузимаће и друге неопходне мере у циљу решавања насталих тешкоћа и стварању услова за функционисање свеукупног 

процеса рада старајући се да се задаци из ГПРШ што ефикасније и потпуније остваре. 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

Усвајање Записника са 
претходне седнице 

 Именовање стручног 
актива за развој 

школског програма 
 Разматрање и усвајање 

предлога Плана 
стручног усавршавања 
 Извештаји Тимова за 

самовредновање 
Разматрање и усвајање 

Извештаја о 

           Директор 
Чланови 
Савета 

Психолог 
 

Седница 
 

Директор Записник  
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реализацији ГПРШ за 
школску 

2019/20.годину 
 Разматрање и усвајање 

ГПРШ за школску 
2021/22. годину 

 Питања из делокруга 
рада наставничког већа 
Усвајање Записника са 

претходне седнице 
Анализа ажурности 

педагошке 
документације 

наставника 
 Подела задужења 

наставницима у циљу 
успешне  

реализације културне и 
друштвене функције 

школе 
Извештај о реализацији 

програма Дечије 
недеље 

Презентација 
припремљене теме:  

 Питања из делокруга 
рада наставничког већа 

            Седница 
 

Директор Записник  

Усвајање Записника са 
претходне седнице 

 Анализа постигнутих 

            Седница 
 

Директор Записник  
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образовно-васпитних 
резултата на крају првог 

квартала 
шк.2021/22.године 

 Извештај о реализацији 
програма заштите 

ученика од насиља 
 Програм обележавања 

Дана школе 
 Питања из делокруга 

рада наставничког већа 
Усвајање Записника са 

претходне седнице 
 Извештаји тимова за 
праћење 
самовредновања, 
стручних већа, стручног 
тима за инклузивно 
образовање и акционог 
плана за певазилажење 
слабости утврђених 
спољашњим 
вредновањем 
 Договор о завршетку 
првог полугодишта, 
допунске/дода-тне 
наставе за време 
зимског распуста - 
динамика послова  
 Питања из делокруга 

            Седница 
 

Директор Записник  
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рада наставничког већа 

 Усвајање Записника са 
претходне седнице 
 Анализа постигнутих 
образовно - васпитних 
резултата на крају првог 
полугодишта школске 
2021/22. године 
Организација школских 
такмичења - подела  
задужења 
 Програм обележавања 
Школске славе - Светог 
Саве 
 Извештај о раду 
директора 
Настава и учење, 
презентација 
истраживања 
Питања из делокруга 
рада наставничког већа 

            Седница 
 

Директор Записник  

Усвајање Записника са 
претходне седнице 
Анализа ажурности 
педагошке 
документације 
Анализа реализације 
плана стручног 
усавршавања 

            Састанак Директор Записник  
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 Информација о 
посећеним часовима 
Питања из делокруга 
рада наставничког већа 
Усвајање Записника са 
претходне седнице 
 Анализа постигнутих 
образовно - васпитних 
резултата на крају 
трећег квартала 
шк.2021/22.године 
Информација о 
резултатима ученика на 
одржаним 
такмичењима 
Анализа тока 
реализације програма 
слободних активности, 
додатне наставе и 
напредовања 
талентованих ученика 
Одлука о уџбеницима и 
наставним средствима 
која ће се користити у 
следећој школској 
години 
 Питања из делокруга 
рада Наставничког већа 

               

 Усвајање Записника са 
претходне седнице 
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Утврђивање 
потенцијалних 
кандидата и доношење 
одлуке о додели 
посебних диплома, 
дипломе Вук Караџић, 
као и звање Ђак 
генерације и осталих 
похвала ученицима 
осмих разреда 
 Информације о 
пословима везаним за 
завршетак школске 
године за ученике 
осмих разреда 
 Питања из делокруга 
рада Наставничког већа 
 Усвајање Извештаја са 
реализованих 
екскурзија, наставе у 
природи, излета  
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Усвајање Записника са 
претходне седнице 
 Информација о успеху 
ученика осмих разреда 
на крају другог 
полугодишта 
Информација о броју 
ученика за следећу 
школску годину 
Разматрање коначних 
резултата које су 
ученици постигли на 
такмичењима 
 Анализа постигнутих 
образовно - васпитних 
резултата на крају 
другог полугодишта (I-
VII разреди) школске 
2021/22.године 
Организација и 
распоред припремне 
наставе за полагање 
поправних испита 
Реализација послова, 
радних задатака и 
ажурирање педагошке 
документације до 
30.06.2020.године 
Питања из делокруга 
рада Наставничког већа 
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 Усвајање Записника са 
претходне седнице 
2Информација о успеху 
ученика осмих разреда 
на крају другог 
полугодишта 
 Информација о броју 
ученика за следећу 
школску годину 
 Разматрање коначних 
резултата које су 
ученици постигли на 
такмичењима 
 Анализа постигнутих 
образовно - васпитних 
резултата на крају 
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другог полугодишта (I-
VII разреди) школске 
2021/22.године 
 Организација и 
распоред припремне 
наставе за полагање 
поправних испита 
 Реализација послова, 
радних задатака и 
ажурирање педагошке 
документације до 
30.06.2019.године 
 Питања из делокруга 
рада Наставничког већа 



 

5.6 ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  
 
  
У оквиру сложеног образовно васпитног процеса важнији проблемски задаци одељењског 
већа су: 

 Планирање наставног градива у редовној, допунској, додатној настави, 
слободним активностима и наставним екскурзијама и наставом у природи. 

 Праћење реализовања и вредновања наставе засноване на образовним 
стандардима и примене образовних стандарда током праћења и вредновања 
ученичких постигнућа. 

 Планирање писмени школских задатака и распореда одржавања контролних 
задатака 

 Планирање и унапређивање образовно васпитног рада у одељењу, односно 
разреду 

 Упознавање услова живота и рада ученика 
 Предузимање неопходних мера у области инклузивног образовања 
 Сарадња са родитељима 
 Пружање помоћи у раду ученичких организација 
 Координирање рада наставника 
 Сарадња са психолошко-педагошком службом школе 
 Анализирање извештаја одељењског старешине и утврђивање општег успеха 

ученика 
 Плани и програм рада одељењског већа усклађен је и са развојним планом 

школе 
 Планирање и реализација стручног усавршавања учитеља 

 
 
 



 

5.6.1 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
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ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА 
(месец) 

РЕАЛИЗОВАНЕ      АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар   Упознавање са планом и програмом рада, школским календаром и 
планираним активностима реализације школског развојног плана. 
 Укључивање ученика у допунску наставу и ваннаставне активности. 
 Договор око извођења наставе у природи 
 Договор у вези са програмом за Дечију недељу 
 Спортска недеља - договор 
 Укљученост родитеља у живот и рад школе 
 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског већа 
-Тим за организацију свечаности 
-Педагог школе 
-Психолог школе 

Октобар  Праћење напредовања ученика у протеклом периоду 
 Идентификовање ученика са поремећајима понашања 
 Идентификовање ученика са потешкоћама у учењу 
 Договор - сајам књига 
 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског већа 
-Тим за заштиту деце од насиља 
-Педагог школе 
-Психолог школе 
-Тим за инклузивно образовање 

Новембар  Анализа реализације програмских задатака и успех и дисциплина ученика на 
крају првог квартала 
 Припрема за обележавање Дана школе 
 -ере за побољшање успеха 
 -раћење напредовање ученика са ИОП-ом 
 -бухваћеност ученика друштвеним и слободним активностима 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског већа 
-Тим за инклузивну наставу 
-Педагог школе 
-Психолог школе 
-Тим за свечаности 
 

Децембар -Обележавање Дана школе 
 Анализа реализације програмских задатака и утврђивање успеха и 

дисциплине ученика на крају првог полугодишта  
 Организација реализације допунске наставе у току распуста 
 Планирање програма поводом школске славе Светог Саве 
 Мере за побољшање успеха 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског већа 
-Педагог школе 
-Психолог школе 
-Тим за свечаности 
 

Д
ру

го
 п

ол
уг

од
и

ш
те

 

Јануар  Планирање и реализација програма поводом школске славе Светог Саве 
 Утврђивање распореда писмених и контролних задатака за друго 

полугодиште 
 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског већа 
-Тим за свечаности 
 

Март  Праћење напредовања ученика у претходном кварталу, анализа успеха и 
васпитних мера примењених до овог периода 
 Реализација васпитно образовног рада 
 Праћење напредовања ученика који раде по ИОП или ИПП 
 Анализа укључености ученика у допунску наставу и слободне активности 
 
 Доношење предлога о избору уџбеника 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског већа 
 

  Анализа постигнутих резултата ученика на такмичењима 
 Остварени резултати у допунској и додатној настави 
 Анализа рада ваннаставних активности 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског већа 
-Педагог школе 
-Психолог школе 

Мај Припреме за организовање екскурзије-Реализација екскурзије -одржавање састанака 
-разговор  

-Чланови Oдељенског већа 
-Педагог школе 



Годишњи план рада школе – школска 2021/22. година 
 
 
 

64 
 

 5.6.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА  
 
 Чланови одељенског већа: 

 Гордана Бакић 
 Хелена Шикора 
 Адријана Лукишић 

 
АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  
 Изборруководиоцавећа 
 Израдапрограмарадаодељенскогвећа 
 Израдапланарадаодељенскогстарешине 
 Усвајање плана и програма свих образовно 

васпитних активности 
одељења(редовна,допунска и додатна 
настава) 

 Усвајањераспоредачасоваодељења 
 Утврђивање распореда писмених провера 

знања ученика 
 Планирање излета и наставе у природи и 

њихова реализација 
 Планирање родитељских састанака и 

  
 
 
 
 
 

X 

         Одељенско 
веће 

специјални
х одељења 

Разговор и 
анализа 

  ПП-
служба 

 

-дискусија -Психолог школе 
Јун  Анализа реализације програмских задатака, утврђивање успеха и 

дисциплине ученика на крају другог полугодишта 
 Предлози за похвале и казне 
 Планирање рада Одељенског већа за наредну годину и избор 

руководиоца 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског већа 
-Тим за инклузивну наставу 
-Тим за заштиту деце од насиља 
-Педагог школе 
-Психолог школе 

Август  Анализа напредовања ученика обухваћених инклузијом 
 Анализа рада већа у протеклој школској години 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског већа 
-Педагог школе 
-Психолог школе 
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пријама за родитеље 

 

 Договор о стратегијама прихватања деце 
редовних одељења  и ученика са посебним 
потребама 

 ОрганизовањеактивностиповодомДечијене
деље 

 Социјалана заштита ( однос према детету 
код куће и у школи ) 

 

  X         Одељенско 
веће и 

наставници 
редовних 
одељења 

Разговор и 
договор о 
учешћу у 

активностим
а поводом 

дечије недеље 
 
 

ПП-
служба 

 

 Утврђивање успеха ученика у учењу и 
владању 

 Реализација редовне и изборне наставе и 
ваннаставних активности 

 Утврђивање васпитних и дисциплинских и 
васпитно дисциплинских мера за ученике 

 Првикласификационипериод 

 

   X        Одељенско 
веће и 

психолог 
школе 

 
Анализиран 

успех и 
владање 
ученика 

разговором 
са 

психологом 
пколе 

ПП-
служба 

 

 Успостављање координације и корелације 
између наставних предмета  

 Анализа успеха и владања ученика сваког 
одељења на крају првог полугодишта 

 Анализа рада са ученицима који имају 
тешкоће у учењу 

 Анализа реализације Школског програма у 

    X       Одељенско 
веће и 

психлог 
школе 

Разговором 
са психолог 

школе 
анализиран 
је успех на 

крају 
полугодишта 
и договор о 

ПП-
служба 
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пвом полугодишту у одељењу 

 

помоћи 
ученицима 
који имају 

потешкоће у 
учењу 

 Договор о активностима везаним за 
прославу школске славе Светог Саве 

 Договор о посетама семинара и зимских 
сусрета учитеља 

 Ефекти предузетих мера за побољшање 
успеха и владања 

 

     X      Одељенско 
веће 

Договор 
одељенског 

већа са 
разредним 

старешинама 
редовних 

одељења о 
прослави Св. 

Саве и 
предстојећим

зимским 
сусретима 
учитеља 

ПП-
служба 

 

 Организовање и примена практичне и 
ликовне секције поводом св. Валентина 

    Помоћ  ученицима са потешкоћама у 
савладавању наставног градива 

      X     Одељенско 
веће и 

наставник 
ликовне 
културе 

Договор о 
прикупљању 
материјала за 

израду 
ликовних 

радова 

ПП-
служба 

 

 Организовање приредбе за мајке поводом 
8. Марта 

 Договор о Ускршњем вашару 

 
 

       X    Одељенско 
веће и 

родитељи 

Извођење 
приредбе за 

маме 
поводом 

осмог марта 
и договор о 
извођењу 

Ускршњег 

ПП-
служба 

 
 
 
 
 

ПП-
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вашара служба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПП-
служба 

 
 
 
 
 
 

ПП-
служба 

 
 Анализа успеха и владања ученика сваког 

одељења на крају трећег класификационог 
периода 

 Утврђивање васпитнх и васпитно - 
дисциплинских мера 

 Анализаизостанака 
 Реализација редовне , изборне наставе и 

ваннаставних активности 

        X   Одељенско 
веће и 

психолог 
школе 

 
Разговор 

 
 

 Реализовањекроса РТС – а 
 Организовање пробног теста за  ученике 

осмог разреда 

Сарадњасасоцијалномслужбом 
 

         X  Одељенско 
веће и 

наставници 
разредне 
наставе 

 

Разговор 

 Анализа успеха и владања ученика на крају 
другог полугодишта 

 Предлог похвала и васпитно – 
дисциплинских мера 

 Реализацијанаставногплана и програма 
 Организовање матурске прославе  за 

ученике осмог разреда 
 Организовање завршног испита за ученике 

осмог разреда 

          X Одељенско 
веће и 

психолог 
школе 

Разговор о 
реализацији 

плана и 
програма и о 
постигнутом 

успеху 
ученика на 

крају 
школске 
године, 

организација 



Годишњи план рада школе – школска 2021/22. година 
 
 
 

68 
 

матурске 
свечаности 

 Утврђивање појединачног и општег успеха 
ученика и одељења  

 

 

X           Одељенско 
веће 

Разговор и 
анализа 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
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ВРЕМЕ 

ОДРЖАВАЊА 
(месец) 

РЕАЛИЗОВАНЕ      АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар -Анализа опремљености наставним средствима и предлози за набавку нових 
-Усклађивање рада наставника и корелација предмета 
-Усвајање распореда писмених задатака 
-Планирање наставних и ваннаставних активности 
-Припреме за обележавање Дечје недеље-планирање активности 
-Организовање родитељских састанака 
-Утврђивање распореда часова и организовање допунске наставе 
-Утврђивање и усвајање распореда писмених и контролних задатака 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског 
већа 
-Тим за свечаности 
-Педагог школе 
-Психолог школе 

Октобар -Обележавање Дечје недеље                                         
-Програм заштите ученика од насиља 
-Упознавање Разредног већа са ученицима који имају тешкоће у праћењу наставе 
и предлог ученика за примену ИОП-а 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског 
већа 
-Тим за заштиту деце 
од насиља 
-Педагог школе 
-Психолог школе 
-Тим за свечаности 

Новембар -Анализа реализације програмских задатака и успех и дисциплина ученика на 
крају првог квартала 
-Припрема за обележавање Дана школе 
-Мере за побољшање успеха 
-Праћење напредовање ученика са ИОП-ом 
-Обухваћеност ученика друштвеним и слободним активностима 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског 
већа 
-Тим за инклузивну 
наставу 
-Педагог школе 
-Психолог школе 
-Тим за свечаности 
 

Децембар -Обележавање Дана школе 
-Анализа реализације програмских задатака и утврђивање успеха и дисциплине 
ученика на крају првог полугодишта  
-Организација реализације допунске и додатне наставе у току распуста 
-Планирање програма поводом школске славе Светог Саве 
-Мере за побољшање успеха 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског 
већа 
-Педагог школе 
-Психолог школе 
-Тим за свечаности 
 

Д
ру

го
 п

ол
уг

од
и

ш
те

 

Јануар -Планирање и реализација програма поводом школске славе Светог Саве 
-Утврђивање распореда писмених и контролних задатака за друго полугодиште 
-Припрема за организовање школских такмичења 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског 
већа 
-Тим за свечаности 
 

Фебруар -Организација школских  и општинских такмичења 
-Доношење предлога о избору уџбеника 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског 
већа 
 

Март -Анализа реализације програмских задатака и успех и дисциплина ученика на 
крају трећег квартала 
-Мере и задаци за побољшавање успеха ученика 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског 
већа 
 

Април -Анализа постигнутих резултата ученика на такмичењима 
-Остварени резултати у допунској и додатној настави 

-одржавање састанака 
-разговор  

-Чланови Oдељенског 
већа 
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5.7. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА 
 
 
 
 
5.7.1 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

Конституисање 
стручног актива 

           Кординатор актива Састанак Јелена 
Бајагић Тот 

записник 

Усклађивање 
Школског програма са 

Законом о основама 
система 

Ажурирање промена у 

           Стручни актив за 
развој Шк.програма  

Измене 
Шк.прог 

Јелена 
Бајагић Тот 

записник 

-Анализа рада ваннаставних активности -дискусија -Педагог школе 
-Психолог школе 

Мај -Припреме за организовање екскурзије 
-Реализација екскурзије 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског 
већа 
-Педагог школе 
-Психолог школе 

Јун -Анализа реализације програмских задатака, утврђивање успеха и дисциплине 
ученика на крају другог полугодишта 
-Предлози за похвале и казне 
-Ефекти Програма заштите ученика од насиља 
-Анализа завршног испита                                                      
-Планирање рада Одељенског већа за наредну годину и избор руководиоца 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског 
већа 
-Тим за инклузивну 
наставу 
-Тим за заштиту деце 
од насиља 
-Педагог школе 
-Психолог школе 

август -Анализа напредовања ученика обухваћених инклузијом 
-Анализа резултата поправних испита 
-Утврђивање успеха ученика после поправних испита 
-Анализа рада већа у протеклој школској години 

-одржавање састанака 
-разговор  
-дискусија 

-Чланови Oдељенског 
већа 
-Педагог школе 
-Психолог школе 
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Школском програму 

Провера тока 
оставривања 

Школског програма 

           Стручни актив за 
развој Шк.програма  

Састанак, 
договори 

Јелена 
Бајагић Тот 

записник 

Праћење законских 
аката и потребе за 
анексом Школског 

програма 

           Стручни актив за 
развој Шк.програма  

Састанак, 
договори 

Јелена 
Бајагић Тот 

записник 

Извештај о раду актива 
за школску 2021/22. 

годину 

           Стручни актив за 
развој Шк.програма  

Састанак Јелена 
Бајагић Тот 

записник 

 
 
 
5.7.2 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

Конституисање 
стручног актива 

           Кординатор  Састанак Татјана 
Беквалац 

записник 

Усвајање плана рада            Стручни актив за 
развојно 

планирање 

Састанак Татјана 
Беквалац 

записник 

Утврђивање тока 
остваривања Развојног 

плана 

           Стручни актив за 
развојно 

планирање 

Састанак Татјана 
Беквалац 

записник 

Утврђивање тока 
остваривања Развојног 

плана 

           Стручни актив за 
развојно 

планирање 

Састанак Татјана 
Беквалац 

записник 

Извештај о 
реализацији Развојног 

           Стручни актив за 
развојно 

Састанак Татјана 
Беквалац 

записник 
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плана  планирање 

 
 
 
 
 
 



 

5.8 ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА  
 
 

5.8.1  ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ,ШАХ,ГРАЂАНСКО 
ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКА НАСТАВА 

 
 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

1. Вендел  Роберт 
2. Вујичић Снежана 
3. Мандић Рената 
4. Светлана Тргић 
5. Жељко Кежић 
6. Ненад Бајић 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ ПОСЛА 

1. 1.Избор председника и записничара стручног већа 
2.Израда наставних планова на основу корекције 

наставних садржаја ученика од5-8 разреда 
3.Усклађивање наставних планова и програма-

оперативних наставних планова ,програма и наставних 
јединица 

4.Договор о организацији и раду слободних активности-
секција 

5.Набавка реквизита и опреме 
6.Дефинисање уоченог стања у настави – начин 

решавања и предлог решења 
7.Мере за унапређење наставе након уочених и 

дефинисаних добрих и лоших страна наставе физичког 
васпитања 

8.План и програм  школског спорта 
9.Усклађивање наст. планова и програма-

корелација:ГВ,ВН и домаћинство 
10.Разно (организација спортске недеље) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Август-септембар 

Чланови већа 

2. 1.Организација кроса 
2.Утврђивање плана такмичења и договор око 

реализације такмичења 
3.Разно 

 

 
октобар 

Чланови већа 

3. 1.Анализа рада стручног већа и анализа рада ученика 
2.Договор око реализације наставног плана и програма 

другог полугодишта 
3.Мере и акције за побољшање успеха ,знања и умења 

ученика 
4.Разно 

јануар Чланови већа 

4. 1.Анализа резултата такмичења у првом полугодишту 
2.Договор око реализације пролећног кроса 

3.разно 
 

 
март 

Чланови већа 

5. 1Анализа организације кроса(први и други крос) 
2.НАСТАВНА ТЕМА:“Иновативни модели наставе“ и 

„Стручно усавршавање наставника“ 
3.Анализа волонтерске акције ученика 7. разреда у 

оквиру грађанског васпитања 
4.Разно(организација спортске недеље) 

 

април Чланови већа 

6. 1..Анализа постигнутих резултата ученика на 
такмичењима 

2..Анализа мерења физичких способности и телесног 
развоја ученика 

мај Чланови већа 
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Месец 
Врста 

активности 
Начин 

организације 
Место и време 

Носиоци 
активности 

СЕПТЕМБАР КРОС РТС 
Учествују ученици 

који желе да трче на 
кросу    РТС 

Према плану и програму 
oрганизатора такмичења 

Министарство 
просвете, 
локална 

заједница, 
школа 

ОКТОБАР 

СПОРТСКА 
НЕДЕЉА 

Међуодељенска 
такмичења-фудбал и 

одбојка 

Спортски школски терен и 
сала за физичко васпитање 

- према календару ОШ 
„Иса Бајић“, Кула (01.10.-

05.10.2018) 

Актив 
наставника 
физичког 
васпитања 

ДЕЧИЈА 
НЕДЕЉА 

Спортске активности – 
по договору наставника 
физичког васпитања и 

након одржане седнице 
Стручног Већа 

наставника физичког 
васпитања 

Спортски школски 
терен и сала за физичко 

васпитање, према 
календару ОШ „Иса 

Бајић“, Кула 

Актив 
наставника 
физичког 
васпитања 

 
КРОС 

Учествују сви 
ученици по плану  и 

програму наставе 
физичког васпитања, 
осим оних који имају 
лекарско оправдање 

Спортски терени 
„Вашариште“, према 
календару ОШ „Иса 

Бајић“, Кула 

Актив 
наставника 
физичког 

васпитања, 
одељенске 
старешине 

НОВЕМБАР 

„КУП 
ТОЛЕРАНЦИЈЕ“ 

Одбојка- учествује 10 
ученика по плану и 

програму 
организатора 

такмичења-конкурс 
по допису 

КОНКУРС ПО ДОПИСУ 
Покрајински секретаријат 
за образовање, прописе, 

управу и националне 
мањине 

Покрајински 
секретаријат за 

образовање, 
прописе, управу 

и националне 
мањине 

КОШАРКА 

Општинско, окружно 
такмичење за дечаке и 

девојчице, са 
претходном 
припремом и 

организацијом на 
нивоу школе 

Према календару 
такмичења за основне 

школе – (Савез за школски 
спорт Србије и Војводине) 
оријентациони календар 
Савеза за школски спорт 

Србије 

Удружење 
педагога 
физичке 
културе 

општине Кула 

ФУДБАЛ 

Општинско, окружно 
такмичење за дечаке и 

девојчице, са 
претходном 
припремом и 

организацијом на 
нивоу школе 

Према календару 
такмичења за основне 

школе – (Савез за школски 
спорт Србије и Војводине). 

оријентациони календар 
Савеза за школски спорт 

Србије 

Удружење 
педагога 
физичке 
културе 

општине Кула 

ПЛИВАЊЕ 
Окружно такмичење 
за дечаке и девојчице 

Према календару 
такмичења за основне 

школе – (Савез за школски 

Удружење 
педагога 

3..Извештај о реализацији плана и  програма школског 
спорта 

4.Извештај о релизацији пројекта ученика 6. разреда у 
оквиру грађанског васпитања 

5.разно 
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спорт Србије и Војводине) 
оријентациони календар 
Савеза за школски спорт 

Србије 

физичке 
културе 

општине Кула 

 

Месец 
Врста 

активности 
Начин 

организације 
Место и време 

Носиоци 
активности 

ДЕЦЕМБАР - 
ЈАНУАР 

Припрема 
екипа дечака и 
девојчица за 
такмичење- 

Припрема екипа у 
оквиру школе, кроз 
часове слободних 

активности 

Према календару 
такмичења за основне 

школе – (Савез за школски 
спорт Србије и Војводине) 
- оријентациони календар 
Савеза за школски спорт 

Србије 

Актив 
наставника 
физичког 
васпитања 

ФЕБРУАР 

Припрема 
екипа дечака и 
девојчица за 
такмичење- 

Општинско, окружно 
такмичење за дечаке и 

девојчице, са 
претходном 
припремом и 

организацијом на 
нивоу школе 

Према календару 
такмичења за основне 

школе – (Савез за школски 
спорт Србије и Војводине) 
оријентациони календар 
Савеза за школски спорт 

Србије 

Удружење 
педагога 
физичке 
културе 

општине Кула 

МАРТ - 
АПРИЛ 

АТЛЕТИКА 
Припрема ученика за 

такмичење –
општинско 

Према календару 
такмичења за основне 

школе – (Савез за школски 
спорт Србије и Војводине) 
оријентациони календар 
Савеза за школски спорт 

Србије 

Актив 
наставника 
физичког 
васпитања 

АПРИЛ - 
МАЈ 

АТЛЕТИКА 
Општинско 

такмичење у атлетици 

Према календару такмичења за 
основне школе –(Савез за 
школски спорт Србије и 

Војводине) оријентациони 
календар Савеза за школски 

спорт Србије 

Удружење 
педагога 
физичке 
културе 

општине Кула 

СПОРТСКА 
НЕДЕЉА 

Међуодељенска 
такмичења (фудбал  и 

одбојка) 

Спортски школски 
терен и сала за физичко 

васпитање - према 
школском календару 

 

Актив 
наставника 
физичког 
васпитања 

ПРОЛЕЋНИ 
КРОС 

Учествују сви 
ученици по плану  и 

програму наставе 
физичког васпитања, 
осим оних који имају 
лекарско оправдање 

Спортски терени 
„Вашариште“, према 
календару ОШ „Иса 

Бајић“ Кула  

Актив 
наставника 
физичког 
васпитања 

Спортска 
школска 

такмичења за 
ученике петог 

разреда у окви-
ру наставног 
плана и про-
грама Оба-

везних физич-
ких активности 

Међуразредна 
такмичења – фудбал и 

одбојка 

Спортски школски 
терен и сала за физичко 

васпитање, према 
календару ОШ „Иса 

Бајић“ Кула - новембар, 
фебруар, мај 

 

Актив 
наставника 
физичког 
васпитања 

У току школске . године, према плану и програму наставника физичког васпитања у току школске 
године одржавају се ваннаставне активности-секције из 0ДБОЈКЕ, КОШАРКЕ И ФУДБАЛА. План и 
програм рада, време реализације евидентира се у „ДНЕВНИКУ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ и 
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осталих облика васпитно образовног рада“ за школску 2018/2019. годину Напомена: Термини 
такмичења из области спорта су оријентациони. Прате се и утврђују термини такмичења према 
оријентационом плану школских такмичења Савеза за школски спорт Србије. Термини такмичења, 
као и место и време, ће бити накнадно евидентирани и уписани у план и програм. 

5.8.2. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 
 
ЧЛАНОВИ АКТИВА: Јована Шушиловић, Ивана Павков, Бојана Грозданић, Поповић 
Душанка, Јасна Товарић 
САСТАНЦИ:ПОСЛЕДЊИ ПЕТАК У МЕСЕЦУ КАКО ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ПЛАНОМ 
 
 

КАДА ШТА КАКО 
СЕПТЕМБАР -Усвајање Плана и програма за 

школску 2021/22.год. 
--Избор руководства 
актива 
-Доношење акционог плана по 
месеци 
-Подела часова, задужења 
и слободних активности 
-Годишње планирање 
активности,корелацијасадругим 
предметима 
-Анализа комбинованог теста и 
предлог мера 
-Садледавање стања наставних 
средстава,предлози занабавку 
и поправку 
-Израда ,допуна и преглед 
школског програма из 
предмета историја и географија 
-Анализа  и корекција 
дестинација планираних 
екскурзија 
-Разно 

-Састанци актива 
-Састанци педагошког 
колегијума 
-Сарадња са другим 
активима 
-Промоција слободних 
активности 

ОКТОБАР -Именовање ученика за 
додатну наставу  и секције 
-Иновације у настави 
-Анализа акционог плана школе 
засамовредновање 
-Разно 
 

-Састанци актива 
-Презентације 

НОВЕМБАР- ДЕЦЕМБАР -Анализа наставних и 
ваннаставних процеса 
_Семинари 
-Повезаност и сарадња актива 
историја-географија садругим 
активима у општини и шире 

-Састанци актива 
-Састанци педагошког 
колегијума 
-Састанци  актива на нивоу 
општине 
-Одељенско веће 
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-Сарадња са активом IV разреда 
и извођење по једног часа 
историје и географије у току 
полугодишта 
-Разно 

-Сарада са активом IV 
разреда 
 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР -Анализа рада у току I 
полугодишта 
-Анализа рада додатне наставе 
и слободних активности 
-Стручна усавршавања и 
семинари 
-Организовање и одржавање 
школских такмичења из 
историје и географије 
-Извештај са састанка тима за 
самовредновање 
-Разно 

-Наставничко веће 
-Састанци актива 
-Семинари 
-Школско такмичење 
 
 

МАРТ-АПРИЛ -Анализа успеха на крају III 
квартала из историје и 
географије 
-Анализа успеха са општинских 
такмичења 
-Припреме за окружно 
такмичење 
-Разно 

 
-Састанци актива 
-Општинско такмичење 
-Окружно такмичење 
-Одељењско веће 
-Наставничко веће 
 
 

МАЈ -Реализација наставног Плана и 
Програма 
-Анализа успеха са окружних 
такмичења 
-Припреме за републичко 
такмичење 

Састанци актива 
-Републичко  такмичење 
-Одељењско веће 
-Наставничко веће 
 
 

ЈУН -Анализа рада на крају II 
полугодишта 
-Писање извештаја за седницу 
Наставничког већа у августу 
-Анализа рада ваннаставних 
активности ,допунске и додатне 
наставе 
-Екскурзије 
-Разно 

-Састанци актива 
-Одељењско веће 
-Наставничко веће 
-Анализа целокупног Плана 
и Програма 
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5.8.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ, ХЕМИЈЕ, 
ФИЗИКЕ, БИОЛОГИЈЕ И ДОМАЋИНСТВА 
 
 
 
АКТИВНО

СТ 
ДИНАМИКА НОСИЛ

АЦ 
НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 

8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

Усвајање 
плана 

стручног 
већа и 
избор 

руководио
ца за 

школску 
2020/2021. 

годину 

*           

Чланови 
актива и 
председн

ик 
актива 

Договор, 
дискусија, 

гласање 

Предсе
дник 

актива 

Записник са 
састанка 
актива 

Усклађива
ње планова 

и 
програма, 

корелације 
између 

предмета 

 *          

Чланови 
актива 

Дискусија Предсе
дник 

актива 

Дневник 
васпитно-
образовног 

рада, наставни 
планови, 

записник са 
састанкаактива 

Планирање 
контролни

х и 
писмених 
провера и 
усклађива

ње са 
другим 

предметим
а 

 *          

Чланови 
актива 

Договор Предсе
дник 

актива 

Дневник 
васпитно-
образовног 

рада, Записник 
са састанка 

актива 

Секције 
Млади 

биолози и 
Екохемијс

ко 
образовање 

  *         

Наставни
ци 

биологије 
Наталија 

Харди,  
Маријан
а Јакшић  

и 
наставни

ци 
хемијеСн

ежана 

Договор, 
посете, 

експеримент
и, дискусија 

Предсе
дник 

актива 

Дневник 
осталих облика 

васпитно 
образовног 

рада, Записник 
са 

састанкаактива
, ppt, реферати, 

панои 
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Вукмиро
вић 

,Бранка 
Поповић 

Утврђивањ
е ученика 

који ће 
наставу 

похађати 
по ИОП-у 

израда 
наставних 
планова и 
програма 

 * *   *      

Председн
ик 

актива 

Дискусија Предсе
дник 

актива
, 

педаго
г, 

психол
ог 

Извештај 
интересорне 

комисије, 
планови и 
програми, 

записник са 
састанка 
актива 

Обележава
ње Дечје 
недеље 

  *         

Чланови 
актива 

Дискусија, 
анализа 

Предсе
дник 

актива 

Извештаји, 
записник са 

састанкаактива
,фотографије 

Обележава
ње 

Светског 
дана хране 

  *         

Наставни
ци хемије 

и 
биологије 

Презентациј
а, дикусија, 

изложба 

Предсе
дник 

актива 

Фотографије, 
панои,записник 

са састанка 
актива 

Обележава
ње дана 
јабуке 

  *         

Наставни
ци 

биологије 

Презентациј
а, дикусија, 

изложба 

Предсе
дник 

актива 

Фотографије, 
панои, 

записник са 
састанка 
актива 

Обележава
ње дана 
МОЛ-а 

  *         

Наставни
к хемије 

Панои, 
дискусија 

Предсе
дник 

актива 

Ученички 
радови,панои 
фотографије , 

ppt, записник са 
састанка 
актива 

Анализа 
успеха на 

крају 
првог 

квартала и 
број слабих 

оцена по 
предметим

а 

   *        

Чланови 
актива 

Дискусија, 
анализа 

Предсе
дник 

актива 

Дневник 
васпитно 

образовног 
рада, извештај 
са одељењских 
већа, записник 

са састанка 
актива 

Организац
ија и 

реализациј
а 

МАТЕМА
ТИЧКЕ 

КВИЗИЈА

  * *        

Наставни
ци 

математи
ке 

Организациј
а такмичења 

Предсе
дник 

актива 

Извештај , 
записник са 

састанка 
актива 
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ДЕ у 
сарадњи са  

МД ,, 
Аримедес“ 

Допунска и 
додатна 
настава 

  * * * * * * * * * 

Сви 
чланови 
актива 

Договор, 
дискусија 

Предсе
дник 

актива 

Дневник 
осталих облика 

васпитно 
образовног 

рада, записник 
са састанка 

актива 

Стручно 
усавршава

ње 
наставника

, 
информаци

је о 
постојећим 
семинарим

а 

   *        

Сви 
чланови 
актива 

Договор, 
дискусија 

Предсе
дник 

актива
, 

педаго
г, 

директ
ор, 

помоћ
ник 

директ
ора 

Извештај,серти
фикати, 

записник са 
састанка 
актива 

Фестивал 
науке 

Физи-бизи, 
Сомбор 

   *        

Наставни
ци 

физике 
Милош 

Кривоку
ћа, и 

наставни
ци 

биологије 
Наталија 

Харди, 
Маријан
а Јакшић  

Посета 
фестивалу 

Предсе
дник 

актива 

Извештај,фотог
рафије, 

записник 

Фестивал 
науке, Ноћ 
истражива

ча Нови 
Сад 

 *          

Наставни
ци хемије 
Снежана 
Вукмиро

вић, 
Бранка 

Поповић, 
Наставни

ци 
физике 
Милош 

Кривоку
ћа,и 

Посета 
фестивалу 

Предсе
дник 

актива 

Фотографије, 
записник 
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наставни
ци 

биологије 
Наталија 

Харди, 
Маријан
а Јакшић  

Дан борбе 
против 

сиде 
    *       

Наставни
к хемије  

и 
домаћинс

тва 
Бранка 

Поповић 
, 

наставни
ци 

биологије 
Наталија 

Харди, 
Маријан
а Јакшић  

Предавање, 
дискусија, 

панои 

Пресед
ник 

актива
, 

педаго
г, 

директ
ор, 

помоћ
ник 

директ
ора 

Записник са 
састанка 
актива, 

фотографије 

Анализа 
допунске и 

додатне 
наставе на 

крају 
првог 

полугодиш
та 

    *       

Чланови 
актива 

Анализа, 
дискусија 

Предсе
дник 

актива 

Дневник 
осталих обика 

васпитно 
образовног 

рада, записник 
са састанка 

актива, 
извештај 

Анализа 
успеха на 

крају 
првог 

полугодиш
та 

    
*
* 

      

Чланови 
актива 

Анализа, 
дискусија 

Предсе
дник 

актива
, 

педаго
г, 

директ
ор, 

помоћ
ник 

директ
ора 

Извештај , 
дневник 
васпитно 

образовног 
рада, записник 

са састанка 
актива 

Додатна 
настава за 

ученике 
који са 

тешкоћом 
савладавај
у градиво, 

    * *      

Чланови 
актива 

Решавање 
задатака, 
анализа , 
дискусија 

Предсе
дник 

актива 

Дневник 
осталих обика 

васпитно 
образовног 

рада, записник 
са састанка 

актива 
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током 
зимског 
распуста 

Припрема 
за 

такмичење 
  * * * * * * * *  

Чланови 
актива 

Решавање 
задатака, 
анализа , 
дискусија 

Предсе
дник 

актива 

Записник са 
састанка 
актива 

Организац
ија 

школског и 
општинско

г  
такмичења 

     * * *    

Чланови 
актива 

Припрема 
задатака, 

формирање 
комисија за 
прегледање, 
штампање 

тестова, 
шифровање 

и 
дешифровањ

е, 

Предсе
дник 

актива 

Извештај, 
записник са 

састанка 
актива 

Дан 
очувања 
енергије 

      * *    

Наставни
ци 

физике и 
биологије 

Предавање, 
панои, 
радови 

Предсе
дник 

актива 

Фотографије, 
ученички 
радови, 

записник са 
састанка 
актива 

Организац
ија и 

реализациј
а 

математич
ког 

такмичења 
Мислиша 

       *    

Наставни
к 

математи
ке Јелена 
Крајинов

ић 

Штампање 
задатака,фор

мирање 
комисијаа за 
прегледање, 

анализа 
резултата 

Предсе
дник 

актива 

Извештај, 
записник са 

састанка 
актива 

Светски 
дан шума 

       *    

Наставни
ци 

биологије 

Предавање, 
панои, 

реферати, 
ppt 

Предсе
дник 

актива 

Ученички 
радови, 

фотографије,ppt
, записник са 

састанка 
актива 

Дан воде        *    

Наставни
ци  

хемије, 
физике и 
биологије 

Предавање, 
панои, 

реферати, 
ppt 

Предсе
дник 

актива 

Ученички 
радови, 

фотографије, 
записник са 

састанка 
актива 

Договор 
око 

припреме 
пробних 

завршних 

        *   

Сви 
чланови 
актива 

Договор, 
подела 

задужења 

Предсе
дник 

актива 

Записник са 
састанка 
актива 
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испита 

Избор 
уџбеника 

       *    
Сви 

чланови 
актива 

Договор Предсе
дник 

актива 

Записник са 
састанка 
актива 

Дан 
планете 
Земље 

        *   

Наставни
ци 

биологије 
Наталија 

Харди, 
Маријан
а Јакшић  

Предавање, 
панои, 

презентације 

Предсе
дник 

актива 

Ученички 
радови, 

фотографије, 
записник са 

састанка 
актива 

Посета 
манифеста
цији  Ноћ 
биологије, 
Нови Сад 

         *  

Наставни
ци 

биологије 
Наталија 

Харди, 
Маријан
а Јакшић  

Посета Предсе
дник 

актива 

Извештај, 
фотографије, 
записник са 

састанка 
актива 

Анализа 
успеха на 

крају 
трећег 

квартала 

           

Сви 
чланови 
актива 

Анализа, 
дискусија 

Предсе
дник 

актива 

Извештај са 
седнице 

одељењских 
већа, записник 

са састанка 
актива 

Упознајмо 
једног 

научника 
        *   

Наставни
ци 

хемије, 
физике и 
биологије 

ppt, 
реферати 

Предсе
дник 

актива 

Записникса 
састанка 
актива, 

ученички 
радови, 

фотографије, 
ppt 

Извођење  
угледних и 
огледних 

часова 

 * * * * * * * * *  

Сви 
чланови 
актива 

Реализација 
и извођење 

часа, 
анализа, 

дискусија 

Предсе
дник 

актива
, 

педаго
г 

психол
ог, 

директ
ор и 

помоћ
ник 

директ
ора 

Записник са 
састанка 
актива, 

фотографије, 
дневник 
васпитно 

образовног рада 

Корелација 
наставе 

домаћинст
ва са 

    * *  * *   

Наставни
к хемије 

и 
домаћинс

Разговор, 
прављење  
украса и 

честитки за 

Предсе
дник 

актива 

Ученички 
радови, 

Записник са 
састанка 
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наставом 
грађанског 
васпитања 
и верском 
наставом. 

тва 
Бранка 

Поповић, 
наставни

к 
грађанск

ог 
васпитањ

а 
Светлана 

Тргић, 
наставни
к верске 
наставе 

Ж. 
Кежић Н. 

Бајић 

Божић и 
Нову годину, 

пано или 
презентација 
традиције и 

обичаја 
везаних за 
празник, 

фарбање јаја 

актива 

Сарадња са 
институциј

ама 
локалне 

самоуправе 
( Дом 

здравља, 
Дом за 
старе, 
Плава 
птица ) 

  * * * * * * * * * 

Наставни
к хемије 

и 
домаћинс

тва 
Бранка 

Поповић 

Предавања, 
посете 

Предсе
дник 

актива 

Фотографије, 
записник са 

састанка 
актива, ppt 

Сарадња са 
Ученичким 
парламент

ом 

  * * * * * * * * * 

Наставни
к хемије 

и 
домаћинс

тва 
Бранка 

Поповић 

Предавања, 
посете, 
израда 

заједничких 
мини 

пројеката 

Предсе
дник 

актива 

Фотографије, 
записник са 

састанка 
актива, ppt 

Сарадња са 
Економско 
трговинско
м школом 

из Куле 

  * * * * * * * * * 

Наставни
к хемије 

и 
домаћинс

тва 
Бранка 

Поповић 

Посета 
школском 
ресторану, 

предавање и 
презентација  

правила 
понашања у 
ресторану, 
радионица 

Предсе
дник 

актива 

Фотографије, 
ppt, записник са 

састанка 
актива 

Анализа 
резултата 

са 
такмичења 

         *  

Сви 
чланови 

акива 

Анализа, 
дискусија 

Предсе
дник 

актива 

Записник са 
састанка 
актива 

Организац          *  Наставни Формирање Предсе Записник са 
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ија око 
учешћа на 
Математич

кој 
олимпијад

и за 
основне 
школе 

к  
математи
ке Јелена 
Крајинов

ић 

тима ,  
одлазак у 
Београд 

дник 
актива 

састанка 
актива 

Шта смо 
научили из 

физике и 
хемије? 

          * 

Наставни
ци 

физике 
Милош 

Кривоку
ћа и 

насатвни
ци хемије 
Снежана 
Вукмиро

вић и 
Бранка 

Поповић 

Анализа, 
дискусија 

Предсе
дник 

актива 

Записник са 
састанка 
актива 

Анализа 
успеха на 

крају 
другог 

полугодиш
та 

          * 

Сви 
чланови 
актива 

Анализа, 
дискусија 

Предсе
дник 

актива
, 

педаго
г 

Извештај са 
седнице 

одељењских 
већа,  дневник 

васпитно 
образовног 

рада, записник 
с састанка 

актива 

Реализациј
а планова 

и програма 
          * 

Сви 
чланови 
актива 

Анализа, 
дискусија 

Предсе
дник 

актива 

Извештај са 
седнице 

одељењских 
већа,  дневник 

васпитно 
образовног 

рада, записник 
са састанка 

актива 
Анализа 

завршног 
испита 

          * 
Сви 

чланови 
актива 

Анализа, 
извештај 

Предсе
дник 

актива 

Записник, 
анализе по 

предметима 
Реализован

а 
корелација 

међу 
предметим

а 

          * 

Сви 
чланови 
актива 

Анализа, 
дискусија 

Предсе
дник 

актива 

Записник са 
састанка 
актива 

Поправни           * Сви Договор око Предсе Записник са 



Годишњи план рада школе – школска 2021/22. година 
 
 
 

86 
 

испити чланови 
актива 

термина, 
формирање 

комисија 

дник 
актива

, 
педаго

г, 
директ

ор 

састанка 
актива 

Анализа 
стручног 

усавршава
ња на 
нивоу 
актива 

          * 

Сви 
чланови 
актива 

Анализа, 
дискусија, 
извештај 

Предсе
дник 

актива 

Записник са 
састанка 

актива, лични 
план 

реализованих 
активности у 

установи и ван 
установе 

Изложба 
радова са 

часова 
домаћинст

ва 

         * * 

Наставни
к хемије 

и 
домаћинс

тва 
Бранка 

Поповић 

Организоват
и изложбу 

фотографија 
ученичких 
радова са 

часова 
домаћинства 

Предсе
дник 

актива 

Фотографије, 
Записник са  

састанка 
актива 

 

Чланови Стручног већа за школску 2021/22. годину су: 

Јелена Крајиновић, наставник математике 

Бранко Крунић,наставник математике 

Милица Јеловац, наставник математике 

Данијела Пољаковић, наставник математике 

Данијела Пољаковић, наставник физике 

Милош Кривокућа, наставник физике 

Наталија Харди, наставник биологије, 

Маријана Јакшић, наставник биологије 

Снежана Вукмировић, наставник хемије 

Бранка Поповић, наставник хемије и домаћинства 
 
 
 5.8.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ТЕХНИКЕ И 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 
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АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

СЕПТЕМБАР 
 

1. Избор 
руководства 
Стручног већа 

2. Доношење 
плана рада 
стручног већа 

3. Корекција 
плана рада 
према 
календару и 
усаглашавање 
стандарда 

 

+           Шанта Михајло, 
Никола 
Косановић, 
Саша Чизмар, 
,Милан 
Костић,Гојко 
Секеруш,Владан 
Маравићи 
Бошко Басарић 

Присуство 
и активно 
укључивање 
у рад актива 

  

ОКТОБАР 
 
     1. Корелација 
наставних садржаја 
међу предметима и 
унутар предмета 
     2. Анализа 
реализације 
прошломесечних 
планова рада и 
разлози одступања 
     3. Питања и 
предлози 
 

           Никола 
Косановић, 
Саша Чизмар, 
,Милан 
Костић,Гојко 
Секеруш,Владан 
Маравићи 
Бошко Басарић 

Присуство 
и активно 
укључивање 
у рад актива 

  

НОВЕМБАР 
 
     1. Успех ученика 
на крају првог 
квартала и број 
слабих оцена 
     2. Тема : 
Унапређивање 
додатне наставе 
 

  +         Никола 
Косановић, 
Саша Чизмар, 
,Милан 
Костић,Гојко 
Секеруш,Владан 
Маравићи 
Бошко Басарић 

Присуство 
и активно 
укључивање 
у рад актива 

  

ДЕЦЕМБАР 
 
   1. Анализа 
реализације 
прошломесечних 
планова рада и 
разлози одступања 
   2. Корекције 
планова рада и 
корелације међу 
предметима 

           Никола 
Косановић, 
Саша Чизмар, 
,Милан 
Костић,Гојко 
Секеруш,Владан 
Маравићи 
Бошко Басарић 

Присуство 
и активно 
укључивање 
у рад актива 
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   3. Питања и 
предлози 
 
ФЕБРУАР 
 
     1. Анализа успеха 
на крају првог 
полугодишта 
     2. Реализација 
планова рада 
     3. Мере за 
побољшање успеха 
     4. Тема : 
Ефикасност 
коришћења уџбеника 
од стране ученика 
     5. Предлог 
уџбеника за школску 
2022./2023. годину 
 
МАРТ 
 
     1. Организација 
припрема за 
такмичење 
     2. Тема : Усмена 
провера и оцењивање 
ученика 
     3. Питања и 
предлози 
 
 

       +    Никола 
Косановић, 
Саша Чизмар, 
,Милан 
Костић,Гојко 
Секеруш,Владан 
Маравићи 
Бошко Басарић 

Присуство 
и активно 
укључивање 
у рад актива 

  

АПРИЛ 
 
1. Анализа успеха на 
крају трећег квартала 
2. Анализа резултата 
са такмичењ 
 

         +  Никола 
Косановић, 
Саша Чизмар, 
,Милан 
Костић,Гојко 
Секеруш,Владан 
Маравићи 
Бошко Басарић 

Присуство 
и активно 
укључивање 
у рад актива 

  

ЈУН 
 
1. Анализа успеха 
ученика  
2. Договор око 
поправних испита 
3. Реализација 
планова и програма 
АВГУСТ 
 
1. Планирање рада 
наставника 
2. Попоравни испити 
 

          + Никола 
Косановић, 
Саша Чизмар, 
,Милан 
Костић,Гојко 
Секеруш,Владан 
Маравићи 
Бошко Басарић 

Присуство 
и активно 
укључивање 
у рад актива 
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5.8.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА, 
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА, МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 
КУЛТУРЕ 
 

Редни 
број 

Активност 
Време 

реализације 
Носилац  

1.  организација додатног рада и допунске 
наставе из свих предмета;израда плана 
набавке и коришћења наставних средстава и 
дидактичких материјала 

 договор о терминима реализације писаних 
провера, тестова и писмених задатака 

 праћење напредоваања ученика 

 стручно усавршавање наставника 
 

септембар 
Сви чланови 

Већа 

2.  утврђивање начина подстицања ученика у 
циљу побољшања мотивације за школско 
учење 

 индивидуализација наставе применом 
активне наставе  

 индивидуализација у додатној и допунској 
настави  и на часовима самосталног рада; 

 израда дидактичког материјала за 
индивидуално планирану наставу, израда 
истих и диференцираних задатака 

 анализа успеха на крају првог квартала 

 решавање актуелних питања 

октобар 
Сви чланови 

Већа 

3.  израда плана рада на припреми ученика 
осмог разреда за полагање завршног испита 

 усклађивање наставног рада и оцењивања 
ученика са образовним стандардима за крај 
обавезног образовања које је прописало 
Министарсво просвете и Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања 

новембар 

Актив 
наставника 

српског језика и 
актив 

наставника 
страних језика 

4.  учешће у реализацији приредбе поводом 
прославе Дана школе; 

 припрема активности као саставног дела 
обележавања и прославе Дана Светог Саве 

 анализа успеха на крају првог полугодишта 

децембар 
Сви чланови 

Већа 

5.  присуство литургији као саставни део  
обележавања и прославе Дана Светог Саве јануар 

Сви чланови 
Већа 
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6.  организација школских такмичења из српског 
језика, енглеског језика, немачког језика и 
историје 

 израда и усвајање плана одржавања огледних 
часова из свих предмета 

фебруар 

Актив 
наставника 

српског језика и 
актив 

наставника 
страних језика 

7.  усавршавање система вредновања писаних 
састава ученика уз повећање система 
објективизације процењивања ученичких 
радова 

 учешће на општинским такмичењима из 
српског језика, енглеског језика и немачког 
језика 

Март 

Актив 
наставника 

српског језика и 
актив 

наставника 
страних језика 

8.  анализа резултата ученика остварених на 
одржаним такмичењима 

 Мај 

Актив 
наставника 

српског језика и 
актив 

наставника 
страних језика 

9.  анализа реализације програма редовне 
наставе, допунске наставе, додатног рада и 
слободних активности на крају другог 
полугођа текуће школске године; 

 анализа успеха ученика на крају другог 
полугођа текуће школске године; 

 анализа одржаних угледних и огледних 
часова; 

 анализа резултата ученика остварених на 
завршном испиту; 

 договор о изради плана и програма стручног 
усавршавања наставникадоговор о новој 
организацији већа и предметних актива и о 
плану Већа 

Јун 
Сви чланови 

Већа 

 
Чланови Већа:  

 Тања Таталовић, Ида Миловић, Хилда Бертрон, Тања Сератлић, (немачки 
језик) 

 Андреа Рапчак, Верица Лукета,Кристина Мишовић, Сања Поповић (енглески 
језик) 

 Валентина Вулић, Владана Цицмил, Александра Херцег- Рокнић, Валентина 
Мујичић , Драгана Мандић(српски језик) 

 Надија Воротњак, Кристијан Војчина, Тамара Хома (матерњи језик са 
елементима националне културе) 

 
 
 

5.8.6 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ  
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Име и презиме: Валентина Лабовић(ликовна к.) и Софија Патковић(музичка к.) 
Радно место: наставник ликовне и музичке културе 

 
АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋ

ЕЊЕ 
8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 КО  

- Сатанак 
актива и 

договор око 
планираних 

активности и 
усвајање 

плана рада 
актива 

- Преглед 
корелације 
музичке  и 

ликовне к. са 
другим 

предметним 
наставницима 

x           Наставници 
ликовне и 
музичке 
културе 

Састанак, 
договор, 
преглед 

планова и 
консултације 

са предметним 
наставницима 

око 
корелације 

  

- Договор о 
организацији 

угледних 
часова 

 - 
Организација 

слободних 
активности: 

ликовне 
секције и хора 

- Посета 
градској 
галерији 

-
Oбележавањe  
Дана старих 

 x          Наставници 
ликовне и 
музичке 
културе 
Ученици 

Договор, 
организација 
активности, 
одлазак са 

ученицима у 
галерију 

  

-
Oбележавањe  
Дана старих  

-
Обележавање 
дечје недеље 
-Договор о 

обележавању 
Дана школе 
- Поставка 

дечје изложбе  

   
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 

        Наставници 
ликовне и 
музичке 
културе  

Наставници 
предметне 

наставе  
 Одељењске 
старешинам 

Учитељицаме 
четвртог 

Наставници 
ликовне и 
музичке 

културе у 
договору са 

наставницима 
и одељењским 
старешинама 
и ученицима 
Сарадња са 

учитељицама 
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- Договор о 
одржавању 

часова у 
четвртом 

разр. 
- Могући 
часови за 

ученике 7 и 8. 
разреда - ПО 
на часовима 

музичке и 
ликовне 
културе 

разреда 
 

четвртог 
разреда 

Сарадња са 
старачким 

домом 
 

-
Oбележавањe  
Дана старих  

- 
Обелажавање 
месеца књиге 

у сарадњи 
ликовне и 

новинарске 
секције -

школски пано 
- Учешће на 
општинском 

ликовном 
конкурсу 
"Месец 

књиге" и 
одлазак са 

ученицима по 
награде 
-Могуће 

учешће на 
ликовним 

колонијама и 
радионицама 

- Сатанак 
актива 

    
 
x 

       Наставници 
ликовне и 
музичке 

културе у 
договору са 

наставницима 
српског језика 

Сарадња са 
организаторима 

колоније, 
Месеца књиге,.. 

Ученици 

Сарадња са 
старачким 

домом 
Ученици 
креирају 
ликовне 

радове, песме, 
приче,..уређују 
школски пано 

Одлазак по 
награде са 
ученицима 
Учешће на 
ликовним 

колонијама са 
ученицима 

  

-Уређење 
школе и 
израда 

Новогодишње 
честитке за 
предстојеће 

празнике 
- Почетак 

израде радова 

    x       Наставници 
ликовне и 
музичке 
културе 
Ученици 

Ученици 
креирају 
ликовне 
радове, 

дизајнирају 
честитке 

Са 
наставницом 

музичке 

  



Годишњи план рада школе – школска 2021/22. година 
 
 
 

93 
 

за предстојеће 
ликовне 
конкурсе 

-
Организовани 

одлазак на 
оперу, 

оперету или 
концерт 

-Договор о 
обележавању 

школске 
славе 

културе одлазе 
на концерт, 

оперу,.. 
Договор 

наставника о 
прослави 

школске славе 

-
Обележавање 

Св. Саве - 
школске 

славе: 
Уређење 

школског 
паноа 

Припремање 
рограма у 

цркви - хор и 
сарадња 

наставнице 
музичке к. са 
наставницама 

српског ј. 
-Сатанак 

актива 

      
x 
 

x 

     Наставници 
ликовне и 
музичке 

културе са 
наставницима 
српског језика 

Ученици 

Договор 
наставника и 

ученика о 
прослави 

школске славе 
Ученици 
уређују 

школски пано 

  

-Припрема 
радова за 

предстојећи 
лик. конкурс 
"Мали Пјер" 
и Републичке 

смотре 
ликовног 

стваралаштва 
ученика 
основне 
школе, 

Каравуково и 
друге 

актуелне 
конкурсе 

-
Обележавање 

       
x 
 
 
 
 

x 

    Наставници 
ликовне и 
музичке 

културе са 
осталим 

наставницима 
Ученици 

Ученици на 
ликовној 
секцији 

креирају 
радове за 
конкурс 

Дан подршке 
се реализује у 
договору са 

наставницима 
српског језика 

- ученици 
креирају 
поруке  
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Дана подршке 
против 

вршњачког 
насиља - "Дан 

ружичастих 
мајица" - 

дрво са 
порукама 

-Припрема 
ученика за 
учешће на 

Смотри 
ученика 

ликовног 
стваралаштва 

за ОШ, Бг 
-Договор о 
одржавању 

другог часа у 
четвртим 
разредима 
-Састанак 

актива 

       x    Наставници 
ликовне и 
музичке 
културе 

Сарадња са 
учитељицама 

четвртог 
разреда 

Ученици 

Ученици на 
ликовној 
секцији 

креирају 
радове за 
конкурсе 

Сарадња са 
учитељицама 

четвртог 
разреда 

 

  

- Припрема 
ученика за 
учешће на 

предтојећим 
ликовникм  и 

музичким 
конкурсима 
-Такмичење 

хорова 

        x   Наставници 
ликовне и 
музичке 
културе 
Ученици 

Припрема 
ученика за 
предстојеће 
ликовне и 
музичке 
конкурсе 

 

  

- Посета 
градској 
галерији 

-
Организовани 

одлазак на 
оперу, 

оперету или 
концерт 

          
x 
 
x 

 Наставници 
ликовне и 
музичке 
културе 
Ученици 

Организовани 
ослазак са 
ученицима 

  

-Састанак 
актива на 

којем 
резимирамо 

шта је 
урађено, где 

су биле 
потешкоће 

          x Наставници 
ликовне и 
музичке 
културе 

Разговарамо, 
износимо 
искуства, 
бележимо 
проблеме, 

прегледамо 
постигнућа 

ученика 
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које треба 
уклонити, 

постигнућа 
ученика на 
часовима и 
конкурсима 

 
 
 
 
 



 

5.8.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗИ 

Сарадња чланова већа 
и размена искустава о 

уџбеницима и 
плановима рада  

- Анализа постојећих 
планова рада и договор 

о потребама њихове 
корекције  

Анализа школског 
календара 

 

           Председник 
Разредног већа, 

учитељи  

дискусија, 
размена искустава 

Разредно 
веће 

записник 

- Конституисање већа и 
избор руководиоца 

- Разматрање и 
усвајање планова 

образовно-васпитног 
рада 

- Договор о 
активностима поводом 

обележавања Дечје 
недеље 

- Договор о извођењу 
екскурзија и излета у 
школској 2018/2019. 

Договор о коришћењу 
часописа за децу 

 
 

 *          Председник 
Разредног већа, 

учитељи 

дискусија, 
размена искустава 

 

Одељенске 
старешине, 

Разредно 
веће 

 

Записник, 
засписник 

Савета 
родитеља 

Прикупљање ликовних 
и литерарних радова за 

           Председник 
Разредног већа, 

дискусија, 
размена искустава 

Одељенске 
старешине, 

Засписник 
са 
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"Месец књиге". 
 
 
 

- Размена искустава у 
вези са реализацијом 

планова рада 
- Анализа сарадње 
породице и школе 

- Размена искустава у 
вези пројектне наставе 

- Избор теоријских и 
практичних предавања 
-Анализа и дискусија 
угледних и огледних 

часова 
- Реализација Дечје 
недеље ( сугестије и 
предлози за наредну 

годину). 
-Организација и 

реализација спортске 
недеље и кроса 

 
 
 

учитељи  Разредно 
веће 

 

Разредног 
већа 

 
- Анализа образовно-

васпитних резултата на 
крају 1. 

класификационог 
периода 

           Председник 
Разредног већа, 

учитељи, 
педагог, 
психолог 

Презентација, 
разговор, 
дискусија 
присуство 

 

Одељенске 
старешине, 

Разредно 
веће 
ПП 

служба,      

Засписник 
са 

Разредног 
већа, 

записник 
ПП 
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- Сарадња чланова 

већа у вези са 
реализацијом планова 

рада  и наставних 
садржаја 

- Сарадња са 
психологом школе у 
корективном раду 

Анализа реализације 
спортске недеље 

-Договор о припреми 
приредбе  поводом 

Дана школе 
-Анализа и дискусија 
угледних и огледних 

часова 
 

-приказ стручне 
књиге, приручника, 

дидактичког 
материјала, стручног 

чланка, истарживања,  
 

 службе 

- Анализа резултата 
образовно- васпитног 

рада на крају 1. 
полугодишта 

- Анализа реализације 
свих облика образовно-

васпитног рада 

           Председник 
Разредног већа, 

учитељи, 
педагог, 
психолог 

Презентација, 
разговор, 
дискусија 
присуство 

 

Одељенске 
старешине, 

Разредно 
веће 

ПП служба 

Засписник 
са 

Разредног 
већа, 

записник 
ПП 

службе 
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- Анализа сарадње 
породице и школе 

- Размена искустава о 
допунској настави из 
математике српског 

језика 
- Договор о 

обележавању Школске 
славе, и анализа 

реализације Дана 
школе 

-Анализа и дискусија 
угледних и огледних 

часова 
- презентовање 

стручног усавршавања  
ван установе 

-  Извештај о учешће у 
пројектима од 

националног значаја 
 

- Активности везане за 
обележавање Школске 

славе 
- Сарадња са педагогом 
и психологом школе у 
сагледавању резултата 
рада са ученицима који 

похађају часове 
допунске наставе. 

-Анализа и дискусија 
угледних и огледних 

           Председник 
Разредног већа, 

учитељи, 
педагог, 
психолог 

 
Презентација, 

разговор, 
дискусија 
присуство 

 

Одељенске 
старешине, 

Разредно 
веће 

ПП служба 

Засписник 
са 

Разредног 
већа, 

записник 
ПП 

службе 
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часова( развијање 
компетенција и 

приоритетних области) 
 

- Сарадња чланова 
већа у вези са 

реализацијом планова 
рада( наставне и 

васннаставне 
активности) 

- Размена искустава о 
раду са ученицима који 

брже напредују 
- Усклађивање 
критеријума 

оцењивања и сарадња 
са психологом школе у 

даљем корективном 
раду 

- Анализа и дискусија 
угледних и огледних 

часова 
Презентовање и 

дискусија  о 
семинарима са XXXV 

Зимских сусрета 
учитеља 

 
 

           Председник 
Разредног већа, 

учитељи, 
педагог, 
психолог 

 
Презентација, 

разговор, 
дискусија 
присуство 

 

Одељенске 
старешине, 

Разредно 
веће 

ПП служба 

Засписник 
са 

Разредног 
већа, 

записник 
ПП 

службе 

- Анализа успеха на 
крају трећег 

           Председник 
Разредног већа, 

Презентација, 
разговор, 

Одељенске 
старешине, 

Засписник 
са 
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класификационог 
периода 

- Анализа реализације 
свих облика образовно-

васпитног рада 
- Анализа резултата 
успеха  ученика који 

похађају часове 
допунске наставе 

- Сарадња породице и 
школе 

- Анализа и дискусија 
угледних и огледних 

часова 
- Извештај са 

такмичења(  школско и 
општинско такмичење 

из  математика 
Мислиша, Кенгур). 

 
 

учитељи,  дискусија 
присуство 

 

Разредно 
веће 

 

Разредног 
већа,   

- Сарадња чланова 
већа у реализацији 

свих облика образовно 
васпитног рада  

 - Анализа и дискусија 
угледних и огледних 

часова 
- договор о реализацији 

пролећног кроса 
- Договор о 

реализацији школе у 

           Председник 
Разредног већа, 

учитељи 

Презентација, 
разговор, 
дискусија 
присуство 

 

Одељенске 
старешине, 

Разредно 
веће 

 

Засписник 
са 

Разредног 
већа,  
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природи, екскурзије 
Теоријска и практична 

предавања 
- презентовање 

стручног усавршавања  
ван установе и у 

установи 
 

-приказ стручне 
књиге, приручника, 

дидактичког 
материјала, стручног 

чланка, истарживања,   
 

- Сарадња чланова 
већа у реализацији 

свих облика образовно 
васпитног рада  
- Реализација  

екскурзије  и школе у 
природи 

- Договор о 
организованом одласку 

на XXXII  Сабора 
учитеља 

- Анализа и дискусија 
угледних и огледних 

часова 

           Председник 
Разредног већа, 

учитељи 

Презентација, 
разговор, 
дискусија 
присуство 

 

Одељенске 
старешине, 

Разредно 
веће 

 

Засписник 
са 

Разредног 
већа,  

- Анализа резултата 
образовно- васпитног 

рада на крају 2. 

           Председник 
Разредног већа, 

учитељи, 

Презентација, 
разговор, 
дискусија 

Одељенске 
старешине, 

Разредно 

Засписник 
са 

Разредног 
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полугодишта ( 
наставне и ваннаставне 

активности) 
- Реализација свих 
облика образовно-

васпитног рада 
- Анализа остварене 

сарадње са родитељима 
- Извештај и дискусија 

са XXXII Сабора 
учитеља 

-  Извештај о учешће у 
пројектима од 

националног значаја 
- Анализа и дискусија 
угледних и огледних 

часова 
 

педагог, 
психолог 

присуство 
 

веће, пп 
служба 

 

већа, 
записник 

ПП 
службе 

 
 
 
 



 

5.8.8. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СПЕЦИЈАЛНИХ ОДЕЉЕЊА 
 

Чланови већа : 
Председник и координатор, дипломирани дефектолог-олигофренопедагод 
Гордана Бакић 
Наставник разредне наставе Хелена Шикора 
Професор разредне наставе Адријана Лукишић 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИ
ЛАЦ 

НАЧИН ПРАЋ
ЕЊЕ 

8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 КО  

- Конституисањевећа и 
изборруководиоца 

- Разматрање и усвајање 
планова образовно 
васпитног рада 

- Међусобна сарадња и 
размена искустава 
наставника у раду са 
децом са потешкоћама 
у учењу  

 

  
 
 
 
 
 
 
X
 

         Струч
но веће 

Разговор 
на 

састанц
има 

стручног 
већа 

ПП 
слу
жба 

 

- Анализасарадњепород
ице и школе 

- Анализа образовно 
васпитних резултата на 
крају првог 
класификационог 
периода  

 

   
 
 
 
 
 
X 
 

        Струч
но веће 

Разговор
ом и 

сарадњо
м са 

родитељ
има 

ПП 
слу
жба 

 

- Анализареализацијепо
сетепозоришнихпредст
ава 

- Сарадња чланова већа 
у вези са реализацијом 
планова рада 

Подстицајсоцијо-         
емоционалног развоја 

ученика 

    
 
x 

       Струч
но веће 

Састана
к и 

разговор 
стручног 

већа у 
вези 

посете 
позориш

ту и 
других 

активно
сти 

ПП 
слу
жба 

 

- Анализа резултата 
образовно васпитног 
рада на крају првог 
полугодишта 

- Социјалнапроблематик

    x       Струч
но веће 

и 
психол

ог 
школе 

Са 
психоло

гом 
школе 

анализи
рана 

ПП 
слу
жба 
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аученика 
- Договор о 

обележавањуДанашко
ле 

 

социјалн
а 

проблем
атика 

ученика 
и 

извршен
а 

аланлиз
а 

образовн
о-

васпитн
ог рада 

- Активности везане за 
обележавање школске 
славе 

- Размена искуства о 
раду са ученицима који 
заостају у раду  

- Подстицај општег 
моторног и говорно-
језичког развоја 

 

      
 
 
x 

     Струч
но веће 

Посетом 
и 

разговор
ом  

ПП 
слу
жба 

 

- Сарадња са педагогом 
и психологом школе  

- Размена искуства у 
помоћи детету јер 
детету треба помоћи 
неупоредиво , само 
тако се долази до 
изражаја очуваних 
потенцијала којима 
свако дете располаже 

 

       
 
 
 
 
 
 
X

    Струч
но 

веће, 
педаго

г и 
психол

ог 
школе 

Са 
педагого

м и 
психоло

гом 
школе 

направљ
ени 

планови 
ИОП-а 1 
и ИОП-а 

2 за 
ученике 

који 
имају 

потешко
ће у 

учењу 
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- Сарадњапородице и 
школе 

- Анализа реализације 
свих облика 
образовно-васпитног 
рада 

- Анализа резултата на 
крају трећег 
класификационог 
периода 

 
- Теоријскопредавање 
- Договор о 

реализацијиекскурзије 
- Праћењесоцијалнепро

блематикеученика 
 

        
 
X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Струч
но веће 

и 
Гордан

а 
Бакић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализо
вано 

предава
ње, 

постигн
ут 

договор 
о 

екскурзи
ји и 

анализи
рана 

социјалн
а 

проблем
атика 

ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПП 
слу
жба 

 

- Анализарезултатадопу
нскенаставе 

- Сарадња чланова већа 
у реализацији свих 
облика образовно-
васпитног рада 

-  

          
 
 
 
 
X

 Струч
но веће 

На 
састанку 

већа 
анализи
рани сви 
облици 

образовн
о-

васпитн
ог рада 

ПП 
слу
жба 

 

- Договор око припреме 
за испраћај ученика 
осмих разреда 

- Анализаостваренесара
дњесародитељима 

- Реализација свих 
облика образовно-
васпитног рада 

           
 
 
X

Струч
но веће 

Анализа 
сарадње 

са 
родитељ

има 

ПП 
слу
жба 
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- Сарадњачлановавећа 
- Анализапостојећихпла

новарада 
 

X           Струч
но веће 

Изврше
на 

анализа 
планова 
рада за 

предстој
ећу 

школску 
годину 

ПП 
слу
жба 

 

 
 
5.9 ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 
 Чланови педагошког колегијума: 

1. Мирјана Ивић Михајловић, директор 
2. Јелена Бајагић Тот,школски  педагог 
3. Татјана Беквалац, школски психолог 
4. Гордана Крагуљ Бакић, олигофренопедагог-дефектолог 
5. Софија Патковић, професор музичке културе 
6. Бранко Крунућ, професор  физике 
7. Никола Косановић, професор технике и технологије 
8. Душанка Поповић, наставник  географије 
9. Тања Таталовић, професор немачког језика 
10. Злата Митрић, професор разредне наставе, 
11. Снежана Вујичић професор физичког васпитања 

 
 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКА

З 
1.Састанак 
* Конституисање 
Педагошког 
колегијума за 
школску  
2020/2021. 
Годину 
* Извештај о 
раду за школску 
2019/2020. 
годину 
*Усвајање плана 
рада тима за 
школску 
2021/22.годину 

           координатор 
тима 

састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

записн
ик 
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*Предлог 
семинара за план 
стручног 
усавршавања за 
школску 2021/22. 
Годину 
*Тимови за 
школску 2021/22. 
годину 
*Представљање 
Развојног плана 
за период 2018-
2021.године 
* Утврђивање 
термина 
класификационих 
периода, датума  
одржавања 
родитељских 
састанака, 
Наставничких и 
Одељењских већа 
*Распоред 
свечаности, 
одређивање 
задужења 
координаторима 
(Дечија недеља, 
Дан школе, 
Свети Сава 
* Усклађивање 
контролних и 
писмених 
задатака 
*Усвајање ИОП-а 
за 1. 
Полугодиште 
2.Састанак 
*Опремљеност 
школе наставним 
средствима 
*Услови рада 
школе 
*Усвајање ИОП-а 
за 2.квартал 
*Резултати 
анализе стања у 
школи на основу 
извештаја Тима 

           чланови 
тима 

састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

записн
ик 
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за 
самовредновање 
3.Састанак 
*Анализа успеха 
на крају првог 
класификационог 
периода 
*Извештај о 
реализацији 
активности током 
Дечије недеље 
*Мере за 
унапређење 
наставе на основу 
извештаја са 
посећених часова 
*Извештај након 
прославе Дана 
школе 

           чланови 
тима 

састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

Записн
ик 

4.Састанак 
*Анализа успеха 
након другог 
класификационог 
периода 
*Усвајање ИОП-а 
за друго 
полугодиште 
*Извештај након 
прослеве Светог 
Саве 
*Полугодишњи 
извештај Тима за 
професионални 
развој 
 

           чланови 
тима 

састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

Записн
ик 

5.Састанак 
*Анализа успеха 
након трећег 
класификаионог 
периода 
*Угледни и 
огледни часови 
*Анализа 
остварених 
резултата на 
такмичењима 
*Анализа 
допунске и 
додатне наставе 

           чланови 
тима 

састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

записн
ик 
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6.Састанак 
*Организација 
завршних испита 
*Формирање 
комисија и 
питања за одабир 
ученика 
генерације 
*Информације о 
упису ученика у 
први разред 
*Анализа успеха 
на завршном 
испиту за 
ученике осмог 
разреда 
*Анализа успеха 
за ученике од 1.-
7. разреда 

           чланови 
тима 

састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

Записн
ик 

 
 
 
5.10. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
 
Задаци Тима су: 
 
1.Равномерно распоређивање све деце која припадају осетљиви 
2.Планирање успешног укључивања деце из осетљивих група у одељење и школу. 
3.Планирање сарадње са родитељима ученика 
4..Подршку наставницима за рад са децом из осетљивих група  
5.Утврђивање потребе за доношењем индивидуалног образовног плана и или додатном 
подршком за образовање детета тј.процењивање за које ученике је потребно доношење 
ИОП-а  
6.Формирање тимова за израду ИОП-а(интерног писаног документа школе,који се за 
одређеног ученика израђује тимски) и праћење постигнућа ученика према ИОП-у. 



 

7.Покретање процедуре,уз сагласност родитеља,за обезбеђивање додатне подршке за образовање детета подношењем захтева за мишљење 
Комисији за процену потребе за пружањем образовне,здравствене и социјалне подршке детету или ученику. 
8.Континуирано праћење и унапређивање школске инклузивне праксе. 
 
 
Тим за инклузивно образовање: 

 
1.  Татјана Беквалац, школски психолог, 
2. Мирјана Ивић Михајловић, директор 
3.  Јелена Бајагић Тот, школски педагог, 
4.  Љиља Дрча, професор разредне наставе, 
5.  Гордана Крагуљ Бакић, олигофренопедагог-дефектолог, 
6. Милица Јеловац, наставник математике 
 
 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

1.Област:ИНФОРМИСАЊЕ 
 

Крајњи циљ ове активности је 
упознавање свих релевантних 
фактора са акционим планом 

Тима за инклузивно 
образовање,подизање свести о 

значају инклузивног 
образовања као и о 

индикаторима за укључивање 
инклузије у обрзовно-васпитни 

процес. 
 

Информисање се реализује на: 
-Седницама Наставничког већа. 

-На састанцима Тима за 

           Координатор 
Тима. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Састанак тима за 
Инклузивно образовање 

и додатну 
подршку,Наставничко 

веће,Савет 
родитеља,Школски 

одбор. 
 

Координатор 
тима. 

 
 
 
 
 
 
 

Х 
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инклузивно образовање и 
тимова за додатну подршку. 

-На Савету родитеља. 
-На школском одбору. 

-На састанцима одељенских 
зједница. 

  
1.Информисање Педагошког 

колегијума о 
циљевима,садржајима обуке и 

активностима након ње. 
2.Информисање Савета 

родитеља о увођењу 
инклузивног образовања у 

редовну наставу. 
 

3.Информисање Школског 
одбора о увођењу инклузивног 
образовања у редовну наставу. 

4.Информисање Ученичког 
парламента школе о 

инклузивном образовању. 
5.Информисање Одељенских 

заједница о инклузивном 
образовању(вршњачка 

едукација). 
 
 

2.Област: 
ИНТЕГРАЦИЈА 

 
Крајњи циљ ове активности је 

           Тим за 
Инклузивно 
образовање. 

 

Састанак тима. 
 
 

Координатор 
тима. 

 

Х 
 
 



Годишњи план рада школе – школска 2021/22. година 
 
 
 

113 
 

укључиваање деце са посебним 
потребама у редовну наставу. 

1.Формирање тима за 
инклузивно образовање на 

нивоу школе. 
 

2.Интеграција Школског плана 
акције о инклузији у Школски 

програм рада. 
 

3.Интеграција Школског 
акционог плана у Школски 

развојни план. 
 

3.Интеграција Школског 
акционог плана у Школски 

развојни план. 
 

4.Интеграција Школског 
акционог плана о инклузији у 

програм рада Ђачког 
парламента. 

 
5.Прикупљање података из 

предшколских установа о деци 
којој је потребна подршка у 

раду. 
 

6.Анализа инклузивног стања у 
школи и израда оперативног 

плана рада тима. 
7.Успостављање интерресорске 
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сарадње са институцијама које 
могу да помогну. 

 
 
 
 
 
 

3.Област:ЕВАЛУАЦИЈА 
 

Крајњи циљ је процена 
примењивости школског 

акционог плана. 
 

1.Евалуација на крају првог 
квартала и по потреби. 

2.Евалуација на крају другог 
квартала и по потреби. 

3.Евалуација на крају трећег 
квартала и по потреби. 

 
4.Евалуација на крају четвртог 

квартала и по потреби. 
 

            
Тим за 

Инклузивно 
образовање. 

 
Састанак тима. 

 
Координатор 

тима. 
 

 
Х 
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5. 11 ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  
 
 
 Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2021/22. години 
чине: 
   

1. Мирјана Ивић Михајловић, директор школе 
2. Роберт Вендел, професор  физичког васпитања 
3. Милан Плавшић, секретар школе 
4. Татјана Беквалац, школски психолог 
5. Никола Косановић, професор  техничког и информатичог образовања 
6. Смиљана Мрђа, професор  разредне наставе 
7. Снежана Вујичић,  професор  физичког васпитања 
8.  Мирослав Ђисалов, члан Савета родитеља 
9.  представник ученичког парламента 
10. Наталија Харди, професор  биологије 
11. Татјана Стејић, професор разредне наставе 
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АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  
 

1.Формирање Тима за заштиту 
ученика од насиља. 

           Директор 
школе. 

На седници 
Наставничког већа. 

Координатор 
тима. 

 

Х 

2.Израда Програма за заштиту 
ученика од насиља. 

           Тим за 
заштиту деце 

од 
насиља,злоста

вљања и 
занемаривања. 

Састанак тима. Координатор 
тима. 

Х 

3.Организовање дежурстава 
запослених 

           Директор 
школе,замениц

и директора 
школе. 

Седница 
Наставничког већа. 

Координатор 
тима. 

Х 

4.Дефинисање правила понашања и 
последица кршења  правила 

понашања. 

           Тим за 
заштиту деце 

од насиља. 

Састанак тима. Координатор 
тима. 

Х 

5.Подстицање и неговање 
различитисти и културе уважавања 
у оквиру наставних активности ,на 

часовима одељенског 
старешине,грађанског 

васпитања,ученичког парламента и 
друго. 

           Одељенске 
старешине,пре

дметни 
наставници,уч
итељи,стручни 
сарадници,дир
ектор школе. 

На часовима,на 
састанцима Ђаког 

парламента и остало. 

Координатор 
тима. 

Х 

6.Организовање изложбе ликовних 
радова на тему ненасиља. 

           Наставници 
ликовног 

васпитања. 

На часовима ликовног 
васпитања. 

Координатор 
тима. 

Х 
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7.Школска –спортска такмичења. 
Спортски дан посвећен безбедном 

окружењу(кошарка,фудал,карате,а
икидо и слино). 

           Наставници 
физичког 

васпитања,спо
ртски тренери. 

На часовима физичког 
васпитања. 

Координатор 
тима. 

Х 

8.Обука наставног и ненаставног 
особља-Ненасилна комуникација. 

           Стручни 
сарадници(пед

агог и 
психолог). 

На седници 
Наставничког већа. 

Координатор 
тима. 

Х 

 
АКЦИОНИ ПЛАН ИНТЕРВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЛЈА,ШКОЛСКА 2021-22. 

1.Примена утврђених поступака и 
процедура у ситуацијама насиља 

          У ситуацијама 
насиља. 

Сви запослени. К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
 
т
и
м
а
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. 

2.Евидентирање случајева насиља           Након насилне 
ситуације. 

Сви запослени. К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
 
т
и
м
а
. 

 

3.Сарадња са релевантим 
службама. 

          Састанци са 
представницим

а служби у 
службеним 

просторијама. 

Сви запослени. К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
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т
и
м
а
. 

4.Подршка ученицима који трпе 
насиље. 

          Просторије ПП 
службе. 

ПП служба. К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
 
т
и
м
а
. 

 

5.Рад са ученицима који врше 
насиље. 

          Просторије ПП 
службе. 

ПП служба. К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
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р
 
т
и
м
а
. 

6.Оснаживање ученика који су 
доживели насиље,и који су 

присуствовали насиљу. 

          Учионице,прос
торије ПП 

службе. 

одељенске 
старешине,наставници,дирек

тор школе,ПП служба. 

К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
 
т
и
м
а
. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТРГОВИНЕ ДЕЦОМ И МЛАДИМА У ОБРАЗОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2021-22. 

1.Оснаживање капацитета 
наставног и ненаставног особља 

за учешће у препознавању 
сумњивих случајева. 

        Просторије 
школе. 

Директор,ПП 
служба,чланови 

Тима за 
заштиту. 
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2.Обележавање 
18.октобра_Светског дана 

заштите од трговине људима. 

        Просторије 
школе. 

Чланови 
Тима,Ђачког 
парламента. 

 

3.Обука за примену индикатора 
за прелиминарну 

идентификацију жртава. 

         ПП служба.  

 
 
 
 
 



 

5.12. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА 
 
Чланови ПО тима 

 ▪     Јелена Бајагић Тот 
 Татјана Беквалац 
 Снежана Вукмировић 
 Софија Патковић 
 Милош Кривокућа 
 Гојко Секеруш 
 Светлана Тргић 

 
АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 
1.Састанак 
*Усвајање плана рада 
тима за школску 
2021/22.годину 
* Подела задужења 
(динамика реализације 
радионица из пројекта 
ПО на преласку у 
средњу школу, 
ликовни конкурс на 
договорену тему, 
писмени састави 
везани за поједина 
занимања, анкета за 
ученике осмог разреда 
у вези занимања која 
су им 
привлачна,ангажовање 
чланова новинарске 
секције око интервјуа 
представника 

           координатор тима састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 
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актрактивних 
занимања) 
2.Састанак 
*Грађанско вапситање 
радионица:Мрежа 
средњих школа у мом 
окружењу 
* Презентације школа 
које ученици 
планирају да упишу-
ЧОС 

           чланови тима састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 

3.Састанак 
* Договор око посета 
Дану отворених врата 
(посете школама: 
“Карловачка 
гимназија“ , СТШ 
"Михајло Пупин" 
Кула, Средња школа 
економске струке 
Кула, Средња стручна 
школа Црвенка). 
*Договор око 
Презентације-Избор 
средње школе и 
грешке приликом 
уписа-ЧОС 
*Ликовни радови-
Моје будуће занимаље 
представљено путем 
слободних асоцијација 

           чланови тима састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 
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4.Састанак 
*Планирање  и 
спровођење реалних 
сусрета 
* Интервју са 
представницима 
занимања-Новинарска 
секција(једно типично 
мушко занимање које 
обавња жена и једно 
типично женско 
занимање које обавља 
мушкарац) 
*Договор око 
реализације Сајма 
образовања 
 

           чланови тима састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 

5.састанак 
-Анализа рада у 
школској 
2021/22.години и 
састављање извештаја 
о раду 

           чланови тима састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 
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5.13. ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СЕДИНЕ И ЕСТЕТСКО-ХИГИЈЕНСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 
  

Име и презиме: ХАРДИ НАТАЛИЈА – координатор тима 
Чланови тима: Маријана Јакшић, Хилда Бертрон, Драгана Губеринић, Татјана Килибарда, Хелена Шикора 

 
АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6   КО  
1.  Уређење учионица, 
ходника и централног 
паноа 
2.  Обележавање 15. 
09. Светски дан 
очувања озонског 
омотача 
3. Обележавање 22.09. 
Светски дан без 
аутомобила 
 

           * Сви чланови тима и 
ученици 
 
 
* наставници биологије 
и ученици осмог разреда 
 
*наставници биологије и 
ученици виших разреда 
 
* наставници биологије 
и ученици 6,7,8. разреда 

* Панои 
 
 
 
* Пано, разговор 
на часу биологије 
 
* Разговор, вожња 
ролера и бицикла 
 
* Посета 

ПП 
служба 

Извештај 
тима 

 5. Акција прикупљања 
старог папира 

           * Сви чланови тима и 
сви ученици 

* Акција 
скупљања папира 

  

6. Уређење школског 
дворишта 

           * наставници биологије 
и ученици 5,6. разреда 

* радна акција   

7. Почеак прикупљања 
чепова 

           * Сви ученици * акција скупљања 
чепова 

  

8. Обележавање Дана 
јабуке 20.09. 

           * Наставници биологије 
и ученици седмих  
разреда 

* Пано, дискусија   

9. Долазак јесени, 
сређивање централног 
паноа 

           * Шикора Хелена   са 
ученицима 

Централни пано   
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10. Посета 
Природњачком музеју 
у Новом Саду 

           * Наставници биологије 
и ученици виших 
разреда 

* Посета   

11. Обележавање Дана 
здраве хране 

           * Наставници биологије 
и ученици од 5-8 разреда 

* Пано, дискусија   

12. Посета 
манифестацији ФИЗИ-
БИЗИ, Сомбор 

           * Наставници биологије 
и ученици 6. разреда 

* Посета   

13. Дебата на тему: 
коришћење 
животињског крзна 

           * Наставници биологије 
и ученици осмих разреда 

* Дебата   

14. Сарадња са 
члановима литерарне 
или новинарске 
секције 

           * Ученици виших 
одељења 

* Литерарни 
радови 

  

15. Прављење 
новогодишњих украса 
од рециклажног 
материјала 

           * Ученици других 
разреда 

* Новогодишњи 
украси 

  

Долазак зиме, 
сређивање централног 
паноа 

           * Шикора Хелена  са 
ученицима 

* Централни пано   

16. Значај рециклаже, 
вршњачка едукација 

           * Наставнице биологије 
и ученици осмог разреда 

* Презентација   

17. Долазак пролећа, 
уређење централног 
паноа 

           * Шикора Хелена  са 
ученицима 

* Централни пано   

18. Обележавање 21. 
март,  Дан шума 

           * Наставнице биологије 
и ученици осмог разреда 

* Презентација   

19. Акција: Искључи 
светло 

           * Наставнице биологије 
и ученици осмог разреда 

* Презентација   
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20. Радна акција, 
уређење школског 
дворишта и 
жардињера 

           * Наставници биологије 
и ученици 6. разреда 

* Радна акција   

21. Хуманитарна 
продајна изложба 
предмета од 
рециклажног 
материјала  

           * Шикора Хелена са 
ученицима 

* Изложба   

21. Изложба ликовних 
радова на тему “Дан 
планете Земље” 

           * Ученици од 5-8 
разреда 

* ликовни радови   

22. Посета 
манифестацији “Ноћ 
биологије”, у Новом 
Саду 

           * наставници биологије 
и ученици 6,7,8. разреда 

* посета   

23. Обележавање 24. 
05. Европски дан 
паркова 

           * Наставнице биологије 
и ученици осмог разреда 

* Презентација   

24. Обележавање дана 
борбе против пушења 

           * Наставнице биологије 
и ученици осмог разреда 

* Презентација   

25. Обележити Дан 
заштите животне 
средине 

           * Наставнице биологије 
и ученици осмог разреда 

* Презентација   
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5.14. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 

ЦИЉ/ 
ОБЛАСТ 

АКТИВНОСТ ОДГОВОРНА ОСОБА 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

 
Наставна и 

ваннаставна 
активност 

 

- Формирање тима  Директор 

СЕПТЕМБАР 

- Размена искустава Председници стручних већа 
- Израда Акционог плана Координатор, чланови тима 
- Припремање и извођење програма за Пријем 
првака 

Учитељи 3.разреда 

Ваннаставна 
активност 

- Прављење прилога за школски часопсис 
Наставници разредне и предметне наставе, 
српског језика, руководиоци секција 
 

Ваннаставна 
активност и 
сарадња са 
локалном 

заједницом 

- Селектовање текстова за школски часопис  
Руководиоци новинарске и информатичке 
секције 
 

 
ОКТОБАР 

- Одабир писаних ученичких радова и креирање 
листа, презентација активности током наставне 
године. 

Руководиоци новинарске и информатичке 
секције 
 

- Обележавање „Дана старих“ приредбом у Дому 
за старе 
-Обележавање„Светског дана хране“ 
(презентација уз конзумирање здраве хране) 

Наставници предметне наставе 
V разреда 

Наставна и 
ваннаставна 

активност 

- Обележавање „Дечје недеље“, израда паноа на 
тему „Дечја права“, организовање спортских 
сусрета, продајна изложба дечјих ликовних 
радова у галерији КЦ 
 

Наставници предметне и разредне наставе 

Ваннаставна - Организовање гостовања писца Наставници предметне наставе 
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активност и 
сарадња са 
локалном 

заједницом 

– осмишљавање реклама и трејлера за 
промовисање дечје књижевности 
-посета Сајму књига 
 

V разреда 

- Едукативни час/радионица на тему 
„Предузетништво“ у сарадњи са Заводом за 
запошљавање 

Разредне старешине и ученици 7. и 8. 
разреда и представници Завода за 
запошљавање, педагог, психолог, родитељи 
 

Ваннаставна 
активност 

- Осмишљавање сценарија и позивнице за 
школску приредбу  

Руководилац литерарне и ликовне секције 

- Обележавање „Месеца књиге“ 
-прикупљање књига и уџбеника 
-организовање мини-Сајма књига у холу 
 

Руководилац новинарске и литерарно-
драмске секције, библиотекарка 

- Обележавање Дана ослобођења града 
 (изложба ликовних и литерарних радова на 
задату тему, организовање књижевне вечери) 

Наставници предметне и разредне наставе 

Ваннаставна 
активност 

- Организација и припрема прославе Дана школе 
Наставници предметне и разредне наставе, 
руководиоци секција 

 
НОВЕМБАР 

Европска 
недеља 

предузетништва 
 

Ваннаставна 
активност и 
сарадња са 
локалном 

заједницом 

-промоција предузетништва, продаја производа Руководиоци секција 

- организовање Базара сувенира Руководиоци секција млађег узраста 

- Обележавање Дана детета (литерарно-драмски 
колаж) 
 

Руководиоци секција 

Ваннаставна 
активност и 
сарадња са 

- Организовање Новогодишњег хуманитарног 
базара 
 

Руководиоци секција млађег узраста, 
еколошка секција 

 
ДЕЦЕМБАР 
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локалном 
заједницом 

Наставна и 
ваннаставна 
активност и 
сарадња са 
локалном 

заједницом 

- Прослава Дана дечје радости са циљем да се 
одаберу тачке које најбоље промовишу рад наше 
локалне заједнице и кроз осмишљене рекламе  
пронађу спонзори који би донирали средства за 
реализацију једнодневних излета ученика кроз 
Војводину 
 

 
Наставници разредне наставе и 
руководиоци секција 
 

ПРНШ 
- Праћење предузетничких активности на нивоу 
школе и извештавање о раду  
 

Помоћници директора,  
Председници Стручних већа и координатор 
за предузетништво 
 

Професионална 
оријентација и 

сарадња са 
локалном 

заједницом 

- Моје будуће занимање (ликовни и литерарни 
конкурс, трибина са гостима) 
 

Наставници ликовне културе и наставници 
српког језика и књижевности 
 

ЈАНУАР 

 
ФЕБРУАР 

Ваннаставна 
активност и 
сарадња са 
локалном 

заједницом 

- Учешће на маскенбалу/журки поводом Светог 
Трифуна-Дана заљубљених 
 

Наставници предметне и разредне наставе 

 
- „Дан ружичастих мајица“ 
-Сарадња са предузетницима (трибине, 
радионице, анкете) 
 

Наставници предметне и разредне наставе 

Наставна 
активност 

- Организовање радионица на тему „Ја за 10 
година“ 
 

Одељењске старешине ученика завршног 
разреда 

 
МАРТ 
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Наставна и 
ваннаставна 
активност и 
сарадња са 
локалном 

заједницом 

- Обележавање „Дана жена“ (жене у и литератури  
и у ликовном ствралаштву, програм) 
 

Наставници ликовне и музичке културе и 
наставници српког језика и књижевности, 
разредне старешине, наставници предметне 
и разредне наставе 
 

Ваннаставна 
активност и 
сарадња са 
локалном 

заједницом 

- Интервју са успешним члановима локалне 
заједнице 
 

Новинарска секција 

Ваннаставна 
активност 

- Сарадња са „Плавом птицом“ организовање 
акције „Торта за осмех“, аукција прозвода 
 

Ученички парламент 

Професионална 
оријентација 

- Саветовање о избору занимања и израда теста за 
професионалну оријентацију 
 

Педагог, психолог 

Ваннаставна 
активност и 
сарадња са 
локалном 

заједницом 

- Сарадња са локалним медијима 
Предавање „Медији и комуникација“ 
 

Руководиоци новинарске и информатичке 
секције 
Представници локалних медија 

АПРИЛ 

- Обележавање Дана планете Земље (израда 
паноа и електронских материјала, уређивање 
школског дворишта, покретање акција у сарадњи 
са Еколошким покретом Ратка Ђурђевца) 
 

Руководиоци еколошке, ликовне, 
новинарске секције 

- Обележавање Светског дана књиге 
Руководиоци драмске, литерарне, ликовне, 
новинарске и библиотечке секције 
 

 
Ваннаставна 

активност  

- Обележавање Дана породице (15.5) 
- сарадња са родитељима, радионице, спортски 
сусрети, активно учешће што већег броја чланова 

Руководиоци рецитаторске и литерарне 
секције 
 

МАЈ 
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породице 

- Организовање спортских такмичења Руководиоци спортских секција 

Ваннаставна 
активност и 
сарадња са 
локалном 

заједницом 

- Обележава ње Дана заштите човекове околине 
(сарадња са Друштвом еколога) 
 

Еколошка секција, предметни и разредни 
наставници 

ЈУН 

- Светски дан млека (1.6) 
-Међународни дан деце – жртава насиља 
 

Наставници разредне и предметне наставе 

Ваннаставна 
активност 

Организовање квиз-такмичења о природи и 
екологији 
 

Руководиоци еколошке секције, наставници 
разредне и предметне наставе 
 

ПРНШ 
-Евалуација предузетничких активноссти, 
извештај о раду 
 

Председници стручних већа, координатор, 
директор/ помоћници директора 
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5.15 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ  
Чланови тима: 
 

1. Мирјана Ивић Михајловић, директор школе 
2. Татјана Беквалац, координатор тима, школски психолог 
3. Јелена Бајагић Тот, школски педагог 
4. Весна Зарић, професор разредне наставе 
5. Андреа Рапчак, професор енглеског језика 
6. Сања Дормошев, представник Савета родитеља 
7. Јелена Ђисалов, представник локалне самоуправе 
8. ученик 

 
 
 
 
 
 
 
ОБЛАСТ АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

П
Р
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Г
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А
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И
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П

Л
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И
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А

Њ
Е
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1.4.2. Наставници су прилагодили 
годишњи план рада школе 
специфичностима одељења. 

           предметни 
наставници 

израда 
годишљих 
планова 

Татјана 
Беквалац 

записник 

 1.4.3. У годишњем плану рада 
школе предвиђен је план израде 
ИОП-а на основу анализе 
напредовања ученика у учењу. 

           чланови 
тима за 
израду 
ГПРШ 

ГПРШ Татјана 
Беквалац 

записник 

 1.4.4. Факултативни програми и 
план ваннаставних активности 
сачињени су на основу 
интересовања ученика и 

           предметни 
наставници 

годишњи 
планови 

Татјана 
Беквалац 

записник 
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постојећих ресурса. 

Н
А

С
Т

А
В

А
 И

 У
Ч

Е
Њ

Е
 

2.1.1. Наставник јасно истиче 
циљеве учења 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.2.1. Наставник учи ученике како 
да користе различите 
начине/приступе за решавање 
задатака/проблема. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.2.3. Наставник учи ученике како 
да повежу наставне садржаје са 
примерима из свакодневног 
живота. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.2.4. Наставник учи ученике како 
да у процесу учења повезују 
садржаје из различитих области. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.2.5. Наставник учи ученике да 
постављају себи циљеве у учењу. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.3.1. Наставник прилагођава 
захтеве могућностима ученика. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.3.2. Наставник прилагођава 
темпо рада различитим потребама 
ученика. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

 2.3.3. Наставник прилагођава 
наставни материјал 
индивидуалним 
карактеристикама ученика. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.3.4. Наставник посвећује време 
ученицима у складу са њиховим 
образовним и васпитним 
потребама. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.3.5. Наставник примењује 
специфичне 
задатке/активности/материјале на 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 
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основу ИОП-а за ученике којима 
је потребна додатна подршка у 
образовању. 
2.4.4. Ученици користе доступне 
изворе знања. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.4.6. Ученици процењују тачност 
одговора/решења. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.5.4. Наставник функционално 
користи постојећа наставна 
средства. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.5.6. Наставник проверава да ли 
су постигнути циљеви часа. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

 2.6.1. Наставник оцењује у складу 
са Правилником о оцењивању 
ученика. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.6.3.Наставник похваљује 
напредак ученика.  

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.6.4.Наставник даје потпуну и 
разумљиву повратну 
информацију ученицима о 
њиховом раду.  

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.6.5.Наставник учи ученике како 
да процењују свој напредак.  

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

2.7.4. Наставник користи 
различите поступке за 
мотивисање ученика. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

О
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 6.2.4. Задужења запослених у 
школи равномерно су 
распоређена 
 
 
 

           Директор налози са 
задужењима 

Татјана 
Беквалац 

налози са 
задужењима 
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7.2.5. Запослени примењују 
новостечена знања из области у 
којима су се усавршавали. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

7.4.3. Наставна средства се 
користе у циљу постизања 
квалитета наставе. 

           ПП служба посете 
часовима 

Татјана 
Беквалац 

извештаји 

 
 
 

 
5.16 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  
 
Чланови тима: 
 
1. Мирјана Ивић Михајловић, директор  

2. Татјана Беквалац, школски психолог 
3. Јелена Бајагић Тот, координатор тима, школски педагог 
4. Гордана Крагуљ Бакић, олигофренопедагог-дефектолог 
5. Снежана Вујичић, професор математике 
6. Верица Лукета, професор енглеског језика 
7. Рената Мандић, професор физичког васпитања 
8. Драгана  Бајагић, професор разредне наставе 

 
АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 
1.Састанак 

*Усвајање плана 
рада тима за 

школску 
2021/22.годину 

*Предлог семинара 
за план стручног 

           координатор тима састанак Јелена 
Бајагић 

Тот 

записник 
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усавршавања за 
школску 2021/22. 

Годину 
2.Састанак 

*Подела задужења 
око провере личних 

досијеа и 
портфолија учитеља 

и наставника  

           чланови тима састанак Јелена 
Бајагић 

Тот 

записник 

3.Састанак 
*Припрема 
препорука 

наставницима и 
учитељима након п 

ровере личних 
досијеа и 

портфолија 
*Излагање на 

Наставничком већу 
о значају и 

компонентама 
професионалног 

развоја 

           чланови тима састанак Јелена 
Бајагић 

Тот 

записник 

4.Састанак 
*Анализа извештаја 
о самовредновању 

школе 
*Анализа извештаја 
о развојном плану 

школе 
*Предлози за 

активности тима за 

           чланови тима састанак Јелена 
Бајагић 

Тот 

записник 
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школску 
2021/22.годину 

*Израда извештаја о 
раду тима за 

школску 
2021/22.годину 

 
 
 
 
5.17. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

1.Састанак: 
-конституисање 

-подела задужења 
-упознавање са новим 

Критеријумима за 
квалитет рада установе 

-договор о снимању 
стања школе чек 

листама 

           Координатори састанак Директор записни
к 

2.Састанак 
-анализа стања 

добијеног чек листама, 
планирање 

представљања 
резултата чек листа на 

Наставничком већу 
-договор око припреме 

           Координатори 
Вође тимова за 

области 
валитета 

састанак Директор записни
к 
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за следећи састанак 

3.Састанак 
-упознавање са 

плановима рада тимова 
за 6 области квалитета 

-израда годишњег  
плана рада тима за 

самовредновање 

           Координатори 
Вође тимова за 

области 
валитета 

састанак Директор записни
к 

4.Састанак 
-представљање 
полугодишњих 

извештаја Тимова за 6 
области квалитета, 

планирање 
представљања 

Извештаја о 
самовредновању на 
наставничком већу 

           Координатори 
Вође тимова за 

области 
валитета 

састанак Директор записни
к 

5.Састанак 
-упознавање са 
активностима 

реализованим по плану, 
као и онима које још 

увек нису реализоване, 
иако су планиране 

           Координатори 
Вође тимова за 

области 
валитета 

састанак Директор записни
к 

6.Састанак 
-представљање 

годишњих извештаја о 
раду тимова  

-састављање Годишњег 

           Координатори 
Вође тимова за 

области 
валитета 

састанак Директор записни
к 
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извештаја о раду тима 
за самовредновање, 

планирање 
представљања 
извештаја на 

Наставничком већу 
 
 
 
 
6.  ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 
 
 Ученички парламент је састављен од ученика седмих и осмих разреда, по два представника. Задужена наставница за рад 
Ученичког парламента: Валентина Мујичић, наставник српског језика. 

Активност Време реализације активности Начин 
реализације 

Носиоци активности 
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

 Кoнституисaњe пaрлaмeнтa 
(избoр рукoвoдствa) 
 Усвajaњe Прoгрaмa рaдa и 
дoгoвaрaњe o прeдстojeћим 
aктивнoстимa 
 Aнaлизa рaдa пaрлaмeнтa у 
прeтхoднoj шкoлскoj гoдини 
Самовредновање 
Европски дан језика 
Трибина: безбедан интернет 

*            Дискусија Прeдстaвници ђaчкoг пaрлaмeнтa и 
руководилац парламента, 
зaинтeрeсoвaни учeници шкoлe и 
нaстaвници  

 Oбeлeжaвaњe вaжних 
дaтумa у мeсeцу oктoбру: 
 1. октобар - Дан старих 
 16. oктoбaр – Свeтски 

 *           Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, зaинтeрeсoвaни 
учeници шкoлe, нaстaвници 
биoлoгиje и ликoвнoг 
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дaн хрaне 
 Учешће у обележавању Дечје 
недеље 
 Aктуeлни шкoлски прoблeми 
Пoчeтaк шкoлскe гoдинe 
Aктуeлни шкoлски прoблeми: 
 Oднoси мeђу 
учeницимa и нaстaвницимa 
Aнaлизa успeхa учeникa и 
изoстajaњe у првoм 
трoмeсeчjу рaдa шкoлскe 
гoдинe 

  *          Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, стручнa службa 
шкoлe 

Oбeлeжaвaњe вaжних дaтумa 
у мeсeцу нoвeмбру: 
 16. нoвeмбaр – Meђунaрoдни 
дaн Toлeрaнциje; 
20. нoвeмбaр - Свeтски дaн 
дeтeтa 
 

  *          Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, зaинтeрeсoвaни 
учeници шкoлe, нaстaвници 

 Укрaшaвaњe шкoлe зa 
прeдстojeћe зимскe прaзникe 
 Oбeлeжaвaњe вaжних 
дaтумa у мeсeцу: 
 01. дeцeмбaр – Свeтски дaн 
бoрбe прoтив СИДA-e; 
 9.децембар- Дан школе 
10. дeцeмбaр – Дaн људских 
прaвa 

   *         Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, зaинтeрeсoвaни 
учeници шкoлe, нaстaвници 
ликoвнoг, нaст. биoлoгиje, 
вршњачки едукатори из мед.школе  

Разматрање успeха учeникa, 
владања и изостајања нa 

   * *        Анализа, 
дискусија 

Ђaчки пaрлaмeнт, стручнa службa 
шкoлe 
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крajу првoг пoлугoђa – 
прoцeнa и прeдлoг мeрa зa 
пoбoљшaњe… 
Oбeлeжaвaњe вaжних дaтумa 
у мeсeцу: 
27. Jaнуaр – Свeти Сaва 

    *        Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, зaинтeрeсoвaни 
учeници шкoлe, нaстaвници 
српскoг jeзикa 

Oбeлeжaвaњe вaжних 
дaтумa : 

 14. фeбруaр – Свети 
Трифун, Дан 
заљубљених 
(украшавање школе) 

 Дан матерњег језика 

     *       Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, зaинтeрeсoвaни 
учeници шкoлe, нaстaвници jeзикa 

Aнaлизa пoнaшaњa учeникa у 
шкoли, правила понашања 

     *       Радионица Ђaчки пaрлaмeнт 

Aктуeлни шкoлски прoблeми : 
Aнaлизa успeхa и изoстaнaкa 
учeникa нa крajу трoмeсeчja 

      *      Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, стручнa службa 
шкoлe 

Oбeлeжaвaњe вaжних 
дaтумa у мeсeцу: 
 22. мaрт – Свeтски дaн вoдe; 
 27. мaрт - Свeтски дaн 
пoзoриштa 

      *      Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, зaинтeрeсoвaни 
учeници шкoлe, нaстaвници 
српскoг jeзикa, истoриje, ликoвнoг, 
биoлoгиje… 

Зaвршни испит зa учeникe VIII 
рaзрeдa (анализа, 
припреме...) 

      *      Анализа Ђaчки пaрлaмeнт, стручнa службa 
шкoлe 

Aктуeлни шкoлски прoблeми : 
 Прeдстojeћe 
eкскурзиje учeникa шкoлe, 
пoнaшaњe учeникa нa 

      *      Дискусија Ђaчки пaрлaмeнт 
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eкскурзиjaмa… 
Eдукaтивнe трибинe нa тeмe : 
 o  здрaвљу пoвoдoм свeтскoг 
дaнa здрaвљa (07. aприл) ; 
 Дaн плaнeтe Зeмљe (22. 
aприл) 
 Свeтски дaн књигe (23. aприл) 

       *     Предавање и 
радионица 

Ђaчки пaрлaмeнт, eдукaтoри, 
Школска и Грaдскa библиoтeкa, 

Прoдajнa излoжбa и aукциja 
ускршњих jaja у сарадњи са 
„Плавом 
птицом“(хумaнитaрнa aкциja) 

       *     Изложба и 
радионица 

Ђaчки пaрлaмeнт, учeници шкoлe, 
нaстaвници ликoвнoг, учитeљи, 
„Плава птица“ 

Сaрaдњa сa Црвeним крстoм 
(8. мaj – Свeтски дaн Црвeнoг 
крстa) 

        *    Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, Црвeни крст 

Oбeлeжaвaњe вaжних 
дaтумa : 
 09. мaj - Дaн Eврoпe; 
 31. мaj - Свeтски дaн бeз 
дувaнскoг димa 

        *    Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, зaинтeрeсoвaни 
учeници шкoлe, нaстaвници  

Прoцeнa успeшнoсти 
рeaлизoвaних eкскурзиja 

        *    Анализа Ђaчки пaрлaмeнт, дирeктoр шкoлe 

Успeх учeникa нa крajу 
шкoлскe гoдинe,Aнaлизa 
успeхa,Aнaлизa изoстaнaкa 

         *   Анлиза и 
дискусија 

Ђaчки пaрлaмeнт, стручнa службa 
шкoлe 

 Прoцeнa рaдa Ђaчкoг 
пaрлaмeнтa и прeдлoзи зa дaљи 
рaд,обeлeжaвaњe вaжних 
дaтумa: 
05. jун – Свeтски дaн зaштитe 
живoтнe срeдинe 

         *   Предавање и 
радионица 

Ђaчки пaрлaмeнт, секција 
еколога/билога школе 



 

7. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 
 
7.1. ПЛАН СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПСИХОЛОГА 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 КО  

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ,ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
Израда Годишњег плана рада се ради у августу а 

оперативни планови,који се базирају на годишњем 
плану рада се израђују месечно на основу актуелних 

потреба и околности. 
Временска динамика-четири сата недељно. 

Операционализација: 
-Учествовање у припреми и изради новог развојног 

плана за трогодишњи период. 
-Учествовање у припреми делова годишњег плана 
рада школе који се односе на планове и програме 
подршке ученицима(рад са ученицима којима је 
потребна додатна подршка,рад са ученицима са 

изузетним способностима,професионална оријентација 
ученика,превенција болести зависности,промоција 

здравих стилова живота,сарадња школе и породице..). 
 
 

           ПСИХОЛО
Г 

Самостално и у 
сарадњи са 
педагогом. 

ДИРЕКТОР,С
ПОЉАШЊА 

ЕВАЛУАЦИЈА
. 
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2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ,ОДНОСНО ВАСПИТНО –ОБРАЗОВНОГ РАДА 
Временска динамика:три сата недељно. 

Операционализација: 
-Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-

образовног односно образовно-васпитног рада установе 
у задовољавању образовних и развојних потреба деце. 
-Учесвовање у континуираном праћењу и подстицању 

напредовања деце у учењу и развоју. 
Праћење остварености општих и посебних стандарда 

постигнућа спровођењем квалитетних анализа 
постигнућа ученика,информисањем свих 

заинтересованих страна о резултатима анализе и 
припремом препорука за унапређење постигнућа. 

-Праћење и вредновање примене мера 
индивидуализације и индивидуално образовног плана 

за децу. 
-Учествовање у праћењу и вредновању ефеката 

иновативних активности и пројеката,вредновање 
огледа,који се спороводе у школи. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          ПСИХОЛО
Г 
 
 
 
 
 
 
 

НА 
СЕДНИЦАМА 

ОДЕЉЕНСКОГ И 
НАСТАВНИЧКО

Г ВЕЋЕ,НА 
САСТАНЦИМА 

ТИМОВА,САВЕТ
У РОДИТЕЉА. 

 
 

ДИРЕКТОР 
ШКОЛЕ. 

 
 
 
 
 
 
 

Х

 
3.  РАД СА ВАСПИТАЧИМА ОДНОСНО 

НАСТАВНИЦИМА 
Временска динамика:4 сата недељно. 

Операционализација: 
-Саветодаван рад,усмерен ка унапређењу процеса 

праћења и посматрања дечијег напредовања у 

            
 

ПСИХОЛО
Г 
 
 

 
САВЕТОДАВНИ 
РАЗГОВОРИ,ТИ

МСКИ РАД. 
 

 
 

ДИРЕКТОР 
ШКОЛЕ. 
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функцији подстицања дечијег развоја и учења. 
Иницирање и пружање стручне подршке 
наставницима у коришћењу различитих 

метода,техника и инструмената праћења деце. 
-Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких 

услова за подстицање целовитог развоја деце. 
-Пружање подршке наставницима у планирању и 

реализацији непосредног образовно-васпитног рада са 
децом,нарочито у области прилагођавања рада 
образовно-васпитним потребама деце,избора и 
примене различитих техника учења,ефикасног 
управљања процесом учења,избором поступака 

посматрања и процене напредовања деце у учењу и 
развоју,односно вредновање ученичких 

постигнућа,развијање конструктивне комуникације и 
демократских односа у одељењу,поштовање 

различитости. 
-Пружање подршке јачању васпитних,односно 

наставничких компетенција у 
областима:комуникација и сарадња,конструктивно 

решавање сукоба и проблема,подршка развоју 
личности ученика,подучавање и учење,организација 

средине и дидактичког материјала. 
-Упознавање наставника са карактеристикама игре и 

односом игре и учења,психолошким принципима 
успешног учења. 

-Пружање подршке наставницима за рад са децом 
којима је потребна додатна образовна подршка. 

-Осмаживање наставника за рад са децом са изузетним 
способностима. 

-Пружање подршке наставницима у раду са 
родитељима. 
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-Увођење иновација у васпитно-образовни процес. 
-Пружање подршке наставницима у примени 
различитих у примени различитих поступака 

самоевалуације. 
 
 
 
 

4.  РАД СА ДЕЦОМ,ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА 
Временска динамика: 10 сати недељно. 

Операционализација: 
-Учешће у организацији пријема деце,праћења 

процеса адаптације и подршка деци у превазилажењу 
тешкоћа адаптације. 

-Учешће у праћењу дечијег напредовања у развоју и 
учењу. 

-Учешће у тимском идентификовању деце,којима је 
потребна подршка у раду. 

-Испитивање спремности за полазак у школу. 
-Испитивање професионалних интересовања ученика. 

-Испитивање интелектуалних капацитета ученика. 
-Процена личности ученика. 

-Процена емоционалне зрелости. 
-Учешће у структуирању васпитних група и одељења 

првог а по потреби и других одељења. 
-Саветодавно-инструктиван рад са ученицима. 

-Учестовање у пружању додатне подршке(Тим за 
додатну подршку). 

-Учествовање у појачаном васпитном раду са 
ученицима,који не поштују правила понашања у 

групи. 
-Пружање подршке ученицима са акцидентним 

            
 

ПСИХОЛО
Г 
 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛА
Н,ГРУПНИ 

РАД,РАДИОНИЧ
АРСКИ РАД 

 
 
 

ДИРЕКТОР 
ШКОЛЕ. 
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кризама. 
-Организовање предавања ,трибина и других 
активности за ученике из области менталног 

здравља,превенције болести зависности,социјалне 
психологије и слично. 

 
5.РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА. 
Временска динамика:4 сата недељно. 

Операционализација: 
-Прикупљање података од родитеља,старатеља који су 

од значаја за упознавање детета,ученика и праћење 
његовог развоја. 

Саветодаван рад са родитељима деце ,која имају 
различите развојне или друге проблеме. 

-Саветодаван рад са родитељима,чије деца не поштују 
правила понашања у школи. 

-Оснаживање родитеља да препознају карактеристике 
своје деце које указују на њихове изузетне способности 

и проналажење начина подстицања и усмеравања 
развоја. 

-Учествовање у реализацији програма сарадње са 
породицом. 

-Пружање подршке родитељима,чија су деца у 
акцидентној кризи. 

 
 
 

            
 

ПСИХОЛО
Г 
 

 
 

САВЕТОДАВАН 
РАД(ПРЕВЕНТИ

ВАН ИЛИ  
ИНТЕРВЕНТАН) 

-НА 
ИНИЦИЈАТИВУ 
РОДИТЕЉА,НАС
ТАВНИКА ИЛИ 
ПСИХОЛОГА. 

 
 

ДИРЕКТОР 
ШКОЛЕ. 
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6.РАД  СА ДИРЕКТОРОМ,СТРУЧНИМ 
САРАДНИЦИМА,ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА,ОДНОСНО УЧЕНИКА 
 Временска динамика:4 сата недељно. 

 
Операционализација: 

-Сарадња са директором школе и стручним 
сарадником на пословима који се тичу обезбеђивања 

ефикасности,економичности и флексибилности 
образовно-васпитног рада установе(распоред и избор 

наставника ментора,поделом одељенског 
старешинства,предлагање нових организационих 

решења образовно-васпитног рада). 
-Сарадња са директором установе на припреми 

документације,извештаја,анализа и слично. 
-Сарадња са директором установе у организовању 
трибина,предавања,радионица за децу и родитеље. 

-Сарадња са директором и педагогом по питању 
приговора и жалби ученика и родитеља на оцену из 

предмета,владања и друго. 
 
 
 

7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 

Временска динамика: 5 сати недељно. 
 

 
 
 

           
 
 
 
 
 

ПСИХОЛО
Г 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПСИХОЛО
Г 

 
 
 
 
 
 

САСТАНЦИ 
ТИМОВА,ЗАЈЕД

НИЧКЕ 
АКТИВНОСТИ У 

ЦИЉУ 
РЕШАВАЊА 
АКТУЕЛНИХ 

ПРОБЛЕМСКИХ 
И ДРУГИХ 

СИТУАЦИЈА. 
 
 
 

САСТАНЦИ 
ТИМОВА,СЕДНИ

ЦЕ 
НАСТАВНИЧКО

Г И 
ОДЕЉЕНСКИХ 

ВЕЋА. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР 
ШКОЛЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР 
ШКОЛЕ,СПО

ЉАШЊА 
ЕВАЛУАЦИЈА

. 
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 Операционализација: 
-Учествовање у раду Наставничког већа,учествовање 

у раду стручног актива за развојно 
планирање,учествовање и коринисање рада Тима за 

инклузивно образовање,Тима за заштиту деце од 
насиља,злостављања и занемаривања,Тима за 

превенцију зависности,Тимова за додатну подршку 
ученицима. 

 
8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА,ОРГАНИЗАЦИЈАМА,УДРУЖЕЊИМ
А 

И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 Временска динамика:1 сат недељно,по потреби више. 
 

Операционализација: 
-Сарадња са образовни,здравственим ,социјалним и 

другим институцијама значајном за остваривање 
циљева образовно васпитног рада за добробит деце и 

ученика. 
 

-Сарадња са психолозима из других организација. 
 

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,ПРИПРЕМА ЗА РАД 
И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 
 Временска динамика: 5 сати недељно 

 
Операционализација: 

-Вођење евиденције о сопственом раду. 
- 
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Припрема за све послове предвиђене годишњим и 
оперативним плановима рада. 

-Прикупљање и на одговарајући начин чување  и 
заштита материјала који садржи личне податке о деци. 

 
 
 
7.2. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПЕДАГОГА 
 
 
  

ПОДРУЧЈЕ 
РАДА 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 1

2 
1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

П
Л

А
Н

И
Р

А
Њ

Е
 И

 
П

Р
О
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Р

А
М

И
Р

А
Њ

Е
 

О
Б

Р
А

ЗО
В

Н
О

-
В

А
С

П
И

Т
Н

О
Г

 Р
А

Д
А

 
 

Израда годишњег и месечног 
плана рада школског 
педагога  

           Израда 
планова 

директо
р 

Планови 

Учешће у изради годишњег 
плана школе 

           Израда 
појединих 
планова и 
делова 
Годишњег 
плана 

директо
р 

Годишњи 
план рада 
школе 

Спровођење анализа и 
истраживања у установи у 
циљу испитивања потреба 
ученика и родитеља 

           Истраживањ
е 

директо
р 

Резултати 
истраживањ
а 
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Учешће у планирању и 
организовању појединих 
облика сарадње са другим 
институцијама 

           Израда 
планова 
сарадње 

директо
р 

Планови 
сарадње 

Учешће у формирању 
одељења 

           Спискови 
одељења 

директо
р 

Формирана 
одељења 

Учешће у писању пројката 
установе и конкурисања ради 
обезбеђивања њиховог 
финансирања и примене 

           Израда 
делова 
пројекта 

директо
р 

Пројекат 

Иницирање и учешће у 
иновативним видовима 
планирања наставе и других 
облика о-в рада 

           Излагање на 
одељењском 
и 
наставничко
м већу, 
разговори 

директо
р 

Записници 

Учешће у изради ИОП-а            Сугестије директо
р 

ИОП-и 

Учествовање у избору и 
конципирању разних 
ваннаставних и ваншколских 
активности(екскурзије,излет
и,школа у природи) 

           Предлози на 
одељењским 
и 
наставничко
м већу 

директо
р 

Записници 

П
Л

А
Н

И
Р

А
Њ

Е
 И

 
П

Р
О

Г
Р

А
М

И
Р

А
Њ

Е
 

О
Б

Р
А

ЗО
В

Н Учешће у планирању и 
реализацији културних 
манифестација, наступа 
ученика, медијског 
представљања и сл. 

           Давање 
сугестија и 
предлога 

директо
р 

Записници 

Пружање помоћи 
наставницима у изради 
допунског, додатног рада, 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

Планови 
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плана рада одељењског 
старешине, секција 
Учешће у избору и 
предлозима одељењских 
стерешинстава 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

 

Формирање одељења, 
распоређивање 
новопридошлих ученика и 
ученика који су упућени да 
понове разред 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

Спискови 
одељења 

П
Р

А
Ћ

Е
Њ

Е
 И

 
В

Р
Е

Д
Н

О
В

А
Њ

Е
 

О
Б

Р
А

ЗО
В

Н
О

-
В

А
С

П
И

Т
Н

О
Г

 Р
А

Д
А

 
 

Систематско праћење и 
вредновање наставног 
процеса и напредовања 
ученика 

           Посете 
часовима 

директо
р 

Чек листе 
Записници 

Праћење реализације 
образовно-васпитног рада 

           Посете 
часовима 

директо
р 

Чек листе 
Записници 

Праћење ефеката 
иновативних активности и 
пројеката, као и ефиканост 
нових организационих 
облика  

           Посете 
часовима 

директо
р 

Чек листе 
Записници 

Рад на развијању и примени 
инструмената за 
вредновањеи 
самовредновање различитих  
области и активности и 
активности рада установе  

           Посете 
часовима 

директо
р 

Чек листе 
Записници 

П
Р

А
Ћ

Е
Њ

Е
 

И
 

В
Р

Е
Д

Н
О

В
А Праћење и вредновање 

примене мера 
индивидуализације и 
индивидуалног образовног 

           Извештаји о 
вредновању 
ИОП-а                                              

директо
р 

Извештаји о 
вредновању 
ИОП-а                                              
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плана 

Учешће у раду комисије за 
проверу савладаности 
програма увођења у посао 
наставника 

           Посета часу 
Увид у 
документац
ију 

директо
р 

Записници 

Иницирање и учествовање у 
истраживањима које 
реализује установа у циљу 
унапређења о-в рада 

           Учешће у 
истарживањ
у 

директо
р 

Резултати 
истраживањ
а 

Учешће у изради годишњег 
извештаја о раду установе у 
остваривању свих програма 
о-в рада 

           Израда 
појединих 
извештаја 

директо
р 

Извештаји 

Учествовање у праћењу 
реализације остварених 
општих и посебних стандард  
постигнућа ученика 

           Увид у 
резултате 
завршног 
испита 

директо
р 

Резултати 
завршног 
испита 

Праћење анализе успеха и 
дисциплине ученика на 
класификационим 
периодима, као и предлагање 
мера за њихово побољшање 

           Израда 
Анализе 
успеха 
ученика 

директо
р 

Анализа 
успеха 
ученика 

Праћење ученика у 
ваннаставним активностима, 
такмичењима, завршном 
испиту 

           Увид у 
извештаје 

директо
р 

Извештаји 
наставника 

Учествовање у усклађивању 
програмских захтева са 
индивидуалним 
карактеристикама ученика 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

ИОП-и, 
припреме 
наставника 
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 Праћење узрока школског 
неуспеха ученика и 
предлагање решења за 
побољшање 

           Разговори са 
ученицима, 
одељењским 
старешинам
а и 
родитељима 

директо
р 

Зписници 

Праћење поступака и 
ефеката оцењивања ученика 

           Израда 
анализе 
успеха 

директо
р 

Анализа 
успеха 

Р
А

Д
 С

А
 Н

А
С

Т
А

В
Н

И
Ц

И
М

А
 

 

Пружање помоћи 
наставницима на 
конкретизовању и 
операционализовању циљева 
и задатака о-в рада 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

 

Пружање стручне помоћи 
наставницима на 
унапређивању квалитета о-в 
рада и наставе увођењем 
иновација и иницирањем 
коришћења савремених 
метода и облика рада 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

 

Пружање помоћи 
наставницима у 
проналажењу начина за 
имплементацију општих и 
посебних стандарда 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

 

Рад на процесу подизања 
квалитета нивоа ученичких 
знања и умења 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

 

Мотивисање наставника на 
континуирано стручно 

           Избор 
квалитетних 

директо
р 

лични 
планови 
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усавршавање и израду плана 
професионалног развоја и 
напредовања у струци 

семинатра, 
разговори на 
већима 

професиона
лног развоја 

Анализирање часова редовне 
наставе, као и других облика 
о-в рада којима је педагог 
присуствовао и давање 
предлога за њихово 
унапређење 

           Посете 
часовима 

директо
р 

Чек листе и 
извештај о 
посећеном 
часу 

Р
А

Д
 С

А
 Н

А
С

Т
А

В
Н

И
Ц

И
М

А
 

 

Праћење начина вођења 
педагошке доументације 
наставника 

           Лични увид директо
р 

Записник 

Иницирање и пружање 
стручне помоћи 
наставницима у коришћењу 
различитих метода, техника 
и инструмената оцењивања 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

Лична 
евиденција 

Пружање помоћи 
наставницима у 
осмишљавању рада са 
ученицима којима је 
потребна додатна подршка 
(даровити и уч. са тешкоћама 
у развоју) 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

Лична 
евиденција 

Оснаживање наставника за 
рад са децом из из осетљивих 
друшвених група кроз 
развијање флексибилног 
става према културним 
разликама и развијање 
интеркултуралне 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

Лична 
евиденција 
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осетљивости и предлагање 
поступака за допринос 
њиховом развоју 
Оснаживање наставника за 
тимски рад кроз њихово 
подстицање на реализацију 
заједничких задатака, кроз 
координацију рада стручних 
већа, тимова и комисија 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

Извештаји о 
раду тимова 

Пружање помоћи 
наставницима у остваривању 
задатака професионалне 
оријентације и каријерног 
вођења и унапређивање тог 
рада 

           Сугестије и 
предлози,  
излагање на 
вчима 

директо
р 

Лична 
евиденција, 
записници 

Р
А

Д
 С

А
 

Н
А

С
Т

А
В

Н
И

Ц
И

М
А

 
 

Пружање помоћи 
наставницима у реализацији 
огледних часова и угледних 
активности, односно часова 
и примера добре праксе, 
излагања на састанцима већа, 
актива, радних група, 
стручним скуповима и 
родитељским састанцима 

           Сугестије и 
предлози 

  

Пружање помоћи 
наставницима у изради 
планова допунског, додатног 
рада, плана рада одељењског 
старешине и секција 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

Планови 

Упознавање одељењских 
старешина и одељењских 

           Разговор 
Одељењско 

директо
р 
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већа са карактеристикама 
нових ученика 

веће 

Помоћ одељенским 
старешинама у реализацији 
појединих садржаја ЧОС-а  

           Разговор, 
радионица 

директо
р 

евиденција 
у дневнику 
рада 

Пружање помоћи 
наставницима у остваривању 
свих форми сарадње са 
породицом 

           Сугестије, 
предлози, 
излагање на 
састанцима 

директо
р 

Записници 

Пружање помоћи 
приправницима у процесу 
увођења у посао, као и у 
припреми за полагање 
испита за лиценцу 

           Сугестије, 
предлози 

директо
р 

 

Пружање помоћи 
наставницима у примени 
различитих техника и 
поступака самоевалуације 

           Сугестије, 
предлози 

директо
р 

 

Р
А

Д
 С

А
 

У
Ч

Е
Н

И
Ц

И
М

А
 

 

Испитивање ученика 
уписаног  у први разред 

           Тестирање директо
р 

ТИП 1 

Праћење дечјег развоја и 
напредовања 

           Лични увид, 
разговор са 
учитељицам
а 

директо
р 

Лична 
евиденција 

Праћење оптерећености 
ученика 
 

           Лични увид, 
разговор са 
учитељицам
а 

директо
р 

Лична 
евиденција 

Саветодавни рад са новим 
ученицима, ученицима који 
су поновили разред 

           Разговор директо
р 

Лична 
евиденција 
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Стварање оптималних услова 
за индивидуални развој 
ученика и пружање помоћи и 
подршке 

           Лични увид, 
разговор са 
учитељем, 
разговор са 
родитељем 

директо
р 

Лична 
евиденција 

Пружање подршке и помоћи 
ученицима у раду ученичког 
парламента и других 
ученичких организација 

           По потреби директо
р 

Лична 
евиденција, 
записници 
уч. 
парламента 

Идентификовање и рад на 
отклањању педагошких 
узрока проблема у учењу и 
понашању 

           Лични увид, 
разговор са 
учитељем, 
разговор са 
родитељем 

директо
р 

Лична 
евиденција 

Рад на професионалној 
оријентацији ученика и 
каријерном вођењу 

           Разговори, 
презентациј
е, радови, 
Сајам 
образовања 

директо
р 

Планови, 
сајт школе 

Анализирање и предлагање 
мера за унапређивање 
ваннаставних активности 

           Увид у 
извештаје 
наставника, 
планови 

директо
р 

Планови 

Пружање помоћи и подршке 
укључивању ученика у 
различите пројекте и 
активности стручних и 
невладиних организација 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 

 

Пружање помоћи на 
осмишљавању садржаја и 

           Сугестије и 
предлози 

директо
р 
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организовању активности за 
креативно и конструктивно 
коришћење слободног 
времена 

Р
А

Д
 С

А
 У

Ч
Е

Н
И

Ц
И

М
А

 
 

Промовисање, предлагање 
мера, учешће у активностима 
у циљу смањивања насиља, а 
повећања толеранције и 
конструктивног решавања 
конфликата 

           Сугестије и 
предлози, 
радионице, 
разговори 

директо
р 

Евинција у 
дневницима 
рада 

Учешће у изради педагошког 
профила ученика којима је 
потребна додатна подршка и 
израда иоп-а 

           Учешће у 
изради 

директо
р 

Педагошки 
профил 

Анализирање предлога и 
сугестија ученика за 
унапређивање рада школе и 
помоћ у њиховој реализацији 

           Разговор директо
р 

Лична 
евиденција, 
записници 
са сатанака 
тимова 

Учествовање у појачаном 
васпитном раду за ученике 
који врше повреду правила 
понашања у школи или се не 
придржавају одлука 
директора и о ргана школе, 
неоправдано изостају са 
наставе пет часова, односно 
који својим понашањем 
угрожава друге у 
оствраивању њихових права 

           Разговори, 
израда 
плана 
појачаног 
васпитног 
рада 

директо
р 

Лична 
евиденција, 
план 
појачаног 
васпитног 
рада 

Р А Д  С Организовање и учествовање            излагање, Директо Записник 
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на општим и групним 
родитељским састанцима у 
вези са организацијом и 
остваривањем о-в рада 

слушање р 

Припрема и реализација 
родитељских састанака, 
трибина, радионица са 
стручним темама 

           радионице, 
састанци 

директо
р 

евиденција 
у дневнику 
рада 
записник 

Укључивање родитеља, 
старатеља у поједине облике 
рада установе 

           пројекти 
радионице 

 Записник 

Пружање подршке 
родитељима, старатељима у 
раду са ученицима са 
тешкоћама, проблемима у 
понашању, проблемима у 
развоју, професионалној 
оријентацији 

           разговор директо
р 

Записник 

Упознавање родитеља, 
старатеља са важећим 
законима, конвенцијама, 
протоколима о 
заштитиученика од 
занемаривања и злостављања 
и другим документима од 
значаја за правилан развој 
ученика у циљу 
представљања корака и 
начина поступања установе 

           разговор 
излагање 

директо
р 

Записник 

Пружање подршке и помоћи 
родитељима у осмишљавању 

           разговор директо
р 

лична 
евиденција 
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слободног времена ученика 

Рад са родитељима, 
старатељима у циљу 
прикупљања података о деци 

           разговор директо
р 

лична 
евиденција 

Сарадња са саветом 
родитеља, по потреби, 
информисањем родитеља и 
давање предлога по 
питањима која се разматрају 
на савету 

           излагање директо
р 

Записник 
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Сарадња са директором и 
психологом на истраживању 
постојеће о-в праксе и 
специфичних проблема и 
потреба установе и 
предлагање мера за 
унапређење 

           разговор 
истраживањ
е 

директо
р 

лична 
евиденција 
план 
пројекта 

Сарадња са директором и 
психологом у оквиру рада 
стручних тимова и комисија 
и редовна размена 
информација  

           разговор 
планирање 

директо
р 

лична 
евиденција 
записници 

Сарадња са директором и 
психологом на заједничком 
планирању активности, 
изради стратешких 
докумената установе, 
анализа и извештаја о раду 
школе 

           разговор 
планирање 
израд 
планова 

директо
р 

лична 
евиденција 
планови 

Сарадња са директором и 
психологом на формирању 

           састављање 
спискова 

директо
р 

спискови 
одељења 
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одељења и расподели 
одељењских старешинстава 
Тимски рад на проналажењу 
најефикаснијих начина 
унапређивања и вођења 
педагошке документације у 
установи 

           разговори 
истраживањ
е 

директо
р 

лична 
документац
ија 

Сарадња са директором и 
психологом на планирању 
активности у циљу јачања 
наставничких и личних 
компетенција 

           разговор директо
р 

план 
стручног 
усавршавањ
а 

 Сарадња са директором и 
психологом по питању 
приговора и жалби ученика и 
његових родитеља, односно 
старатеља на оцену из 
предмета и владања 

           разговор директо
р 

записник 
писани 
одговор 
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А
 Учествовање у раду 

наставничког и одељењских 
већа 

           присуство 
излагање 

директо
р 

лична 
евиденција 
записник 

Учествовање у раду тимова, 
већа, актива и комисија на 
нивоу установе који се 
образују ради остваривања 
одређеног задатка, програма 
или пројекта. Учествовање у 
раду Педагошког колегијума 
и стручних актива за 
развојно планирање и развој 
школског програма 

           састанци  директо
р 

Записници 



Годишњи план рада школе – школска 2021/22. година 
 
 
 

164 
 

Предлагање мера за 
унапређење рада стручних 
органа школе 
 

           разговори директо
р 

лична 
евиденција 
записници 

Сарадња са образовним, 
здравственим, социјалним, 
научним, културним и 
другим установама које 
доприносе остваривању 
циљева и задатака о-в рада 
установе 

           планирање 
договарање 

директо
р 

лична 
евиденција 
записници 
планови 

Учествовање у 
истраживањима научних, 
просветних и других 
установа 

           Истраживањ
е 

директо
р 

план 
истраживањ
а 

Осмишљавање програмских 
активности за унапређивање 
партнерских односа 
породице, установе и 
локалне самоуправе у циљу 
подршке развоја деце и 
младих 

           планирање директо
р 

Планови 

Активно учествовање у раду 
стручних друштава, органа и 
организација 

           састанци 
излагање 

директо
р 

Записници 

Сарадња са удружењима 
грађана који се баве 
програмима за младе 

           размена 
активности 
и идеја 

директо
р 

лична 
евиденција 

Учешће у развоју и сарадња 
са комисијама на нивоу 
локалне самоураве, које се 

           састанци 
размена 
идеја ии 

директо
р 

записници 
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баве унапређивањем 
положаја деце и ученика и 
услова за раст и развој 

информациј
а 

Сарадња са националном 
службом за запошљавање 

           разговори директо
р 

лична 
евиденција 
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Вођење евиденције о 
сопственом раду на дневном, 
месечном и годишњем нивоу 

           планирање 
евидентира
ње 

директо
р 

лична 
евиденција 
на дневном 
нивоу 
годишњи и 
месечни 
планови 

Израда, припрема и чување 
посебних протокола, чек 
листа за праћење наставе и 
васпитних активности на 
нивоу школе 

           записивање 
евидентира
ње чување 

директо
р 

Архива 

Припреме за послове 
предвиђене годишњим 
програмом и оперативним 
плановима рада педагога 

           припрема за 
рад 

директо
р 

 

Прикупљање података о 
ученицима и чување 
материјала који садржи 
личне податке о ученицима у 
складу са етичким кодексом 
педагога 

           разговори директо
р 

разне 
евиденције 

Стручни сарадник педагог се 
стручно усавршава: 
праћењем стручне 
литературе и периодике, 

           праћење, 
читање, 
информиса
ње 

директо
р 
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праћењем информација од 
значаја за о и в на интернету; 
учетвовање у активностима 
струковног удружења и на 
Републичкој секцији 
педагога и психологаСрбије, 
похађањем акредитованих 
семинара, учешћем на 
конгресима, конференцијама, 
трибинама, осмишљавањем и 
реализацијом акредитованих 
семинара, похађањем 
стручнихскупова, разменом 
искустава и сарадњом са 
другим педагозима и 
стручним сарадницима у 
образовању 

 
 
 

Јелена Бајагић Тот, педагог 
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7.3 ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ 
 
 
 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
Послови у вези са уџбеницима август Библиотекар Евидентирање враћених и 

издатих уџбеника 
Делимична ревизија књижног 

фонда  
У току читаве год Библиотекар Уписивање библ. јединица у 

елек. инв. Књигу 
Извештај о невраћеним књигама 
на крају претходне школ. године 

Август Библиотекар Обавештавање одељ. старешина 
о невраћеним књигама њихових 

ученика  
Издавање књига ученицима У току читаве год Библиотекар Практичан рад 
     Планирање и реализација 

часова обавезне лектире 
Септембар Биб. и актив српског језика Договор 

Планирање и реализација часова 
обавезне лектире 

Септембар Биб. и наставници разредне 
наставе 

Договор 

Израда плана набавке књига 
обавезне лектире и књ. по 

избору ученика 

Септембар Биб. и наст. у сарадњи са 
ученицима 

Договор 

Посета Градској библиотеци Септембар Чл.  новинарске сек.  и чл. 
Ученичког парламента 

Упознавање са начином рада  

Уписивање ученика од 2-8 
разреда 

Септембар Библиотекар Корекције у картонима ученика 

Прикључивање акцији У туђим 
ципелама 

Октобар Библиотекар и ученици Упознавање занимања биб. – 
практичан рад 

Обрада поклоњених књ. и 
презентовање ученицима 

Новембар Библиотекар Презентација књига у 
библиотеци 

Презентација стручних књига по 
активима – према потреби 

Новембар Библиотекар Презентација стручних књига у 
библиотеци 
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„Данас је важан дан“ У току читаве год Библиотекар Обележавање важних датума 
Сарадња са лит. и рец. секцијом Децембар Биб. и актив наст.  срп. Јез. Помаг.  ученицима при избору 

збирки песама  
Час са првацима Децембар Биб. и актив 1.раз. Упоз. са простором и начином 

рада биб. 
Обавештавање ученика о 

невраћ. књ. 
Децем.  мај и јун Библиотекар Обавештење одељ. старешинама 

Упис ђака првака Јануар Библиотекар Отварање картона ученицима 
Најзанимљивије књиге по 

избору ученика 
Јануар Библиотекар Изложба најчитанијих књига 

ради подстицања читања  
Корице моје омиљене књиге - 

илустрација 
Фебруар Биб. и нас. лик. културе Корелација са ликовном 

културом  
Изложба дечијих радова Фебруар Биб. и нас. лик. културе Поставка у холу школе 

Праћење издавачке делатности Март Библиотекар Праћење нових издања на 
сајтовима 

Помагање ученицима при 
изради реферата 

Април Библиотекар Претраживање стручне и 
помоћне литературе 

Сарадња са активима – према 
потреби 

Мај Биб. и наставници договарање   

Подсетити ученике осмог 
разреда на рок враћања књига 

Мај Биб. и одељ. старешине Евиденција у картонима ученика 

Послови у вези са враћањем 
уџбеника 

Мај, јун, август и септембар Библиотекар Праћење евиденције и 
обавештавање 

Подсећање ученика од првог до 
седмог разреда на рок враћања 

књига и уџб. 

Јун Библиотекар и одељ. старешина Праћење евиденције и 
обавештавање 

Сређивање евиденције о 
издатим књигама 

Јун Библиотекар Евиденција ради потреба 
матичне библиотеке 

Извештавање о оствареним 
задацима библиотеке 

Јун Библиотекар Извештај 
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8. ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА 
 
 
 Глобални и оперативни планови рада наставника се налазе у електронској форми у канцеларији 
педагога и саставни су део Годишњег плана рада школе. 
 
 
9. ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 
 
 
 Планови рада одељењских старешина су саставни део Годишњег плана рада школе и налазе се у 
канцеларији педагога школе. 
 
 
10. ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 
 
10.1. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 
 Планови ваннаставних активности налазе се у канцеларији педагога и саставни су део Годишњег 
плана рада школе. 
 
  
НАСТАВНИК 
  

 
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Валентина Мујичић 
 

Рецитаторска 
Електронско новинарство  

Валентина Вулић 
 

Литерарна секција 

Владана Цицмил 
 

 Новинарска секција 

Драгана Мандић 
 

Рецитаторско-драмска секција 

Александра Херцег Рокнић 
 

Лингвистичка секција 

Верица Лукета 
 

Stars-5. razred, English is fun (енглески је 
забаван) 7. razred, English club-8 razred 

Андреа Рапчак 
 

 English corner (енглески 
кутак) 

Валентина Лабовић 
 

Ликовна секција 

Софија Патковић 
 

Хор и оркестар 

Јасна Товарић 
 

Историјска секција 



Годишњи план рада школе – школска 2021/22. година 
 
 
 

170 
 

 
Ивана Павков 

Чувари прошлости 

Душанка Поповић 
 

Географска секција 

Јелена Крајиновић 
 

Архимедес 

                            Милица Јеловац 
 

Архимедес 

Бранко Крунић 
 

Архимедес 

Данијела Пољаковић 
 

Архимедес 

Наталија Харди 
 

Млади биолози 

Марјана Јакшић 
 

Млади биолози 

Милош Кривокућа 
 

Млади физичари 

Рената Мандић 
 

Одбојка девојчице 

 
Роберт Вендел 

 
Фудбал 

Снежана Вујичић 
 

Женски фудбал 

Јарослава Нађ 
 

Библиотечка секција 

Никола Косановић 
Владан Маравић 

 

Програмирање 

Гојко Секеруш Моделарство 
Михајло Шанта 

 
Саобраћај 

Снежана Вукмировић 
 

Екохемијско образовање 

Бранка Поповић Екохемијско образовање 

Тања Таталовић 
 

Секција-немачки 

Хилда Бертрон 
 

Немачке новине 

Ида Миловић 
 

Немачке новине 

Саша Чизмар 
 

Моделарство 

Милан Костић Информатичка секција 
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10.2  ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА  УЧЕНИКА, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ИЗЛЕТА 
  
 
            Као посебни видови образовно - васпитног рада, а на основу Правилника о измени Правилника о 
наставном плану и програму основног образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС -Просветни Гласник", 
бр 01/09,7/10) планирају се екскурзије, рекреативна настава, излети, зимовања и летовања ученика.  
 
 
 10.2.1  ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА – ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 
 
 

Предлог плана одржавања једнодневне екскурзије за 5. разред за 
школску 2021/2022. годину 

  
Релација: Кула – Сурчин – Београд –Кула 
  

Програм путовања: 
 
 Полазак испред школе и директна вожња преко Новог Сада до Сурчина уз краће 
успутне паусе ради одмора. Долазак у Сурчин и посета музеју ваздухопловства (долазак 
у Београд и посета музеју Николе Тесле). Наставак пута до Ботаничке баште и обилазак 
исте уз причу кустоса. Долазак до Калемегдана и предвиђени ручак. Посета Зоолошком 
врту и обилазак Калемегданеске тврђаве . Посета храму Светог Саве. Предлажемо и 
могућу посету Белом двору и  Музеју илузија... Након тога, повратак у Кулу. 
 Образовно-васпитни  циљеви  и  задаци: 

 Да се ученици упознају са културно-историјским и географским 
ресурсима наше земље, у овом случају Београда и његове околине, као и 
да виде културу, биљке и животиње, историјат и духовну слику нашег 
народа 

 Да се код ученика развијају способност посматрања, опажања и уочавања 
одређених предмета, објеката и појава, сагледавање и разумевање 
њихових међусобних веза и односа, како у природи, тако и у људском 
друштву 

 Да допринесу продубљивању, проширивању и обогаћивању знања и 
искуства ученика, подстичу и буде интересовања за новим сазнањем, 
повезују теорију са праксом, подстичу ученике да активно допринесу 
развоју друштва 

 Да буде патриотизам, негују људску солидарност, хуманизам, другарство, 
пожртвованост, колективни дух, животни оптимизам и реално схватање 
живота. 
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 Ови задаци говоре о комплексном карактеру екскурзије, које треба имати у виду 
приликом њиховог организовања. 
 Предлог плана екскурзије дају одељенске старешине и стручна већа школе 

 
 
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД-2021/22.ГОДИНЕ 
 

Разред:шести(6-1,2,3,4) Дестинација:Кула-Београд-
Крагујевац-Шумарице-манастир 

Жича-Врњачка 
Бања(ноћење,хотел“Бреза“)-манастир 

Љубостиња-Крушевац-црква 
Лазарица-Београд-Кула.(дводневна 

екскурзија) 
Циљеви екскурзије -очување и унапређивање укупног 

здравственог стања ученика; 
-развијање еколошке свести ученика; 

-стварање основа за усвајање активног 
и креативног начина живота и 
коришћења слободног времена; 

-социјализација ученика, 
-развијање позитивних односа 

према:националним,културним 
вредностима 

Задаци екскурзије -развијање физичких и моторичких 
способности ученика; 

-упознавање природно-географских и 
културно-историјских знаменитости 

околине; 
-развијање способности сналажења; 

-оспособљавање ученика за безбедан и 
правилан боравак у природи; 

-сарадња са вршњацима; 
-развијање правилних хигијенско-

здравствених навика и бриге о себи. 
Садржаји екскурзије и дневне 

активности 
-посете које омогућавају упознавање са 
природним лепотама-Врњачка Бања-

извори термоминералне воде,река 
Западна Морава; 

-упознавање са друштвено-
географским одликама-манастири 

Жича и Љубостиња,црква 
Лазарица,Шумарице; 

-подстицање испољавања позитивних 



Годишњи план рада школе – школска 2021/22. година 
 
 
 

173 
 

емоција. 
Дневне активности 

-Први дан-путовање преко Новог 
Сада,Београда до Крагујевца,обилазак 
комплекса Шумарице у преподневним 
сатима.Наставак путовања до Жиче-
обилазак.Долазак у Врњачку Бању у 

поподневним сатима.Вечера,дискотека 
и ноћење у хотелу „Бреза“. 

-Други дан-после доручка у хотелу, 
преподневни обилазак 

термоминералних 
извора:Слатина,Језеро,Снежник и 

Топла вода као и Јапанског 
парка.Ручак у „Брези“ око 12 сати и 
наставак путовања до Љубостиње и 

Крушевца-обилазак.Око 16 сати 
повратак за Кулу. 

План дежурства наставника -одељенске старешине: дежураће 
заједно у :аутобусу,хотелу,током ноћи 

по ходницима и собама,у 
дискотеци,током обиласка бање, током 
боравка у ресторану хотела.Дежурство 

ће бити од стране наведених 
наставника од поласка из Куле првог 
дана до повратка у Кулу у вечерњим 

сатима другог дана. 
 
 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД-2021/22.ГОДИНЕ 
 

Разред:седми(7-1,2,3,4) Дестинација:Кула-Златибор- Златар- 
Увац - Кула 

 
Циљеви екскурзије -очување и унапређивање укупног 

здравственог стања ученика; 
-развијање еколошке свести ученика; 

-стварање основа за усвајање активног 
и креативног начина живота и 
коришћења слободног времена; 

-социјализација ученика, 
-развијање позитивних односа 

према:националним,културним 
вредностима 

Задаци екскурзије -развијање физичких и моторичких 
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способности ученика; 
-упознавање природно-географских и 
културно-историјских знаменитости 

околине; 
-развијање способности сналажења; 

-оспособљавање ученика за безбедан и 
правилан боравак у природи; 

-сарадња са вршњацима; 
-развијање правилних хигијенско-

здравствених навика и бриге о себи. 
Садржаји екскурзије и дневне 

активности 
Југозападна Србија : Златибор, 
Сирогојно,Златар, Увац, Мокра 

гора, Кремна, Шарганска осмица, 
Дрвенград, Ледена пећина 

План дежурства наставника -одељенске старешине:, дежураће 
заједно у :аутобусу,хотелу,током ноћи 

по ходницима и собама,у 
дискотеци,током обиласка , током 

боравка у ресторану хотела.Дежурство 
ће бити од стране наведених 

наставника од поласка из |Куле првог 
дана до повратка у Кулу вечерњим 

сатима другог дана. 
 
 
 
ПРОГРАМ  ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД - 2021/22. ГОДИНЕ 
 
Разред: осми  
Одељења: 81, 82, 83, 84  

-Тродневна ескскурзија са два ноћења 
 
-Дестинација: 
Кула-Смедерево-Голубац-Лепенски Вир-
Ђердапска клисура-Фетислам-Диана-Рајкова 
пећина-Виминацијум-Кула 

Циљеви екскурзије -Екскурзија као ваннаставни облик образовно-
васпитног рада за циљ има савлађивање и 
усвајање дела наставног програма непосредним 
упознавањем, појава и односа у природној и 
друштвеној средини, упознавање културног 
наслеђа и привредних достигнућа која су у вези 
са делатношћу школе. 

Задаци екскурзије -Задаци екскурзије остварују се на основу плана 
и програма наставе и учења, образовно-васпитног 
рада и школског програма и саставни су део 
годишњег плана рада школе. 
-Задаци екскурзије су васпитно-образовног 
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карактера. 
-Задаци који се остварују реализацијом 
екскурзије су: 
-упознавање ученика са историјским објектима, 
насељима, градовима, привредним, географским, 
урбанистичким карактеристикама и елементима 
садржаја која су у вези са програмима 
одговарајућих наставних предмета; 
-развијање физичких и моторичких способности 
ученика; 
-очување и унапређивање укупног здравственог 
стања ученика; 
-развијање еколошке свести ученика; 
-стварање основа за усвајање активног и 
креативног начина живота и коришћења 
слободног времена; 
-социјализација ученика и сарадња са 
вршњацима; 
-упознавање природно-географских и културно-
историјских знаменитости околине; 
-развијање способности сналажења; 
-оспособљавање ученика за безбедан и правилан 
боравак у природи; 
-развијање правилних хигијенско-здравствених 
навика и бриге о себи; 
-проучавање објеката и феномена у природи и 
уочавање узрочно-последичних односа у 
конкретним природним и душтвеним условима; 
-развијање интересовања за природу и еколошке 
навике; 
-упознавање начина живота и рада људи 
појединих крајева; 
-развијање позитивног односа према: 
националним, културним и естетским 
вредностима, спортским потребама и навикама, 
као и позитивним социјалним осносима. 
-развијање позитивних социјалних односа међу 
ученицима и наставницима; 
-развијање позитивног односа према 
националним, културним и естетским 
вредностима, навикама, социјалним односима, 
као и схватање значаја здравља и здравих стилова 
живота, подстицање испољавања позитивних 
емоционалних доживљаја; 
-стицање нових сазнања и вештина. 

Садржаји екскурзије и дневне -Предвиђени садржају обухватају упознавање са 
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активности природним лепотама источне Србије.Упознавање 
са историјско-културним и дружтвено-
географским одликама овог подручја. 
 
Дневне активности: 
 
1.ДАН - Предвиђени садржаји обухватају посете 
Смедеревске и Голубачке тврђаве, као и 
мезолитских и неолитских археолошких 
налазишта - Лепенски Вир. 
2.ДАН - Предвиђен је и обилазак хидро-
електране „Ђердап“, упознавање са богатом 
историјом Ђердапске клисуре. Посете и обиласци 
археолошког налазишта Диана, као и турског 
утврђења Фетислам. 
3.ДАН - Предвиђен је обилазак Рајкове пећине и 
археолошког налазишта Виминацијум. 
 
НАПОМЕНА: У случају да план дозвољава 
доста слободног времена, актив одељењских 
старешина осмих разреда је сагласан да се уврсте 
још неке посете или обиласци, као на пример 
обилазак Народног музеја у Зајечару или конака 
Радул-бега, или неке друге предлоге од стране 
агенције. 

План дежурства наставника -Дежурство ће обављати сви наставници 
задужени за реализацију екскурзије - одељењске 
старешине и стручни вођа пута. 
-Дежурство наставника одвијаће се у аутобусу, 
хотелима и ресторанима, на местима која се 
обилазе ( историјски локалитети, музеји и 
галерије, спомен куће, итд. ), дискотекама и др.  
-Трајање дежурства почиње од тренутка 
предвиђеног за почетак екскурзије, траје све 
време извођења екскурзије, до тренутка 
завршетка екскурзије, односно повратка у Кулу. 

 
 
 
 
 

10.2.2 ПЛАН ЗА ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА И У НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У 
ПРВОМ ЦИКЛУСУ 
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ЦИЉ: 
Циљ је да се допринесе остваривању сврхе, циљева и задатака образовања, као и 

циљева и задатака наставних предмета; да ученици напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа; да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; да развију мотивисаност за 

учење и заинтересованост за наставне садржаје, као и непосредно упознавање с 

појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним, 

историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

 
 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И  ЗАДАЦИ: 
 
–  продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, оспособљавање за 

решавање проблема, повезивање и примењивање знања и умења, 

–  развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, 

–  неговање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, 

спортским потребама и навикама, 

–  уважавање плурализма вредности и родне равноправности, 

–  неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, 

–  успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно, 

–  подстицање поштовања људских и грађанских права и слобода, 

–  развој и практиковање здравих стилова живота, 

–  развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите 

животиња, 

–  развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих 

извора, 

–  оснаживање ученика у професионалном развоју, 

–  подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање, 

–  проучавање објеката и феномена у природи, 

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

–  упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 

–  развијање способности оријентације у простору 

 
 

 

 

НАСТАВА  У ПРИРОДИ 
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД-2021/2022 
.ГОДИНЕ 
 

Разред:први(1.-1,2,3) Дестинација:Кула-
Гучево(одмаралиште Видиковац)-

Кула)петодневни боравак 
Циљеви наставе у природи -Основни циљ је да ученици теориска 

знањеа повежу са практичном 
применом 

-очување и унапређивање укупног 
здравственог стања ученика; 

-развијање еколошке свести ученика; 
-стварање основа за усвајање активног 

и креативног начина живота и 
коришћења слободног времена; 

-социјализација ученика, 
-развијање позитивних односа 

према:националним,културним 
вредностима 

Задаци наставе у природи -Оспособљавање ученика да 
самостално и под водством наставника 
стичу нова и проширују раније стечена 

знања; 
-упознавање биљног и животињског 

света у природи; 
-развијање физичких и моторичких 

способности ученика; 
-упознавање природно-географских и 
културно-историјских знаменитости 

околине; 
-развијање способности сналажења; 

-оспособљавање ученика за безбедан и 
правилан боравак у природи; 

-сарадња са вршњацима; 
-развијање правилних хигијенско-

здравствених навика и бриге о себи. 
Садржаји наставе у природи и дневне 

активности 
-посете које омогућавају упознавање са 

природним лепотама-Бање 
Ковиљаче,Гучева-воде,река Дрина; 

-упознавање са друштвено-
географским одликама-манастири 

Троноша, етно села "Сунчана 
река",Тршића. 

Дневне активности 
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-Први дан- после подне шетња 
упознавање са географским одликама 

овог краја-река Дрина,у вечерњим 
сатима журка. 

-Други дан-преподне шетња 
упознавање са биљним и 

животињским светом овог краја,после 
подне спортске активности,увече 

маскембал. 
Трећи дан пре подне излет до Бање 

Ковиљаче и етно села"Сунчана 
река",после подне спортске 

активности,увече вече талената 
Четврти дан излет до Тршића-

манастир Троноша,увече мађионичар 
Пети дан: доручак,после ручка 

повратак у Кулу 
План дежурства наставника -одељенске старешине:, дежураће 

заједно у :аутобусу,хотелу,током ноћи 
по ходницима и собама,у 

дискотеци,током обиласка бање, током 
боравка у ресторану хотела.Дежурство 

ће бити од стране наведених 
наставника од поласка из |Куле првог 

дана до повратка у Кулу вечерњим 
сатима другог дана. 

 

 

ПРОГРАМ  РЕКРАТИВНЕ  НАСТАВЕ ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД  2021/22.ГОДИНЕ 
 

Разред: други Дестинација: Кула-Дивчибаре, 
хотел Хеба-Кула 

Циљеви рекреативне наставе  – очување, подстицање и 
унапређивање укупног 

здравственог стања ученика, 
њиховог правилног 

психофизичког и социјалног 
развоја; 

– стварање основа за усвајање 
активног, здравог и креативног 

начина живота и организовања и 
коришћења слободног времена; 

– проширивање постојећих и 
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стицање нових знања и 
искустава о непосредном 
природном и друштвеном 

окружењу; 
– развијање еколошке свести и 

подстицање ученика на лични и 
колективни ангажман у заштити 

природе; 
– социјализација ученика и 

стицање искустава у 
колективном животу, уз 
развијање толеранције и 

одговорног односа према себи, 
другима, окружењу и културном 

наслеђу; 
– развијање позитивних односа 
према националним, културним 

и естетским вредностима; 
– развијање способности 

сагледавања развоја привредних 
могућности краја, односно 

региона који се обилази. 
Упознавање ученика с појавама 

и односима у природној и 
друштвеној средини, упознавање 
с биљним и животињским светом 

Дивчибара, културним, 
историјским и духовним 

наслеђем на нашем поднебљу. 
Задаци рекративне наставе Задаци наставе у природи 

остварују се на основу Плана 
наставе и учења, образовно-
васпитног рада и школског 
програма и саставни су део 

годишњег плана рада школе. 
– побољшање здравља и 
развијање физичких и 

моторичких способности 
ученика; 

– задовољавање основних 
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дечијих потреба за кретањем и 
игром; 

– очување природне дечије 
радозналости за појаве у природи 

и подстицање интересовања и 
способности за њихово 

упознавање кроз одговарајуће 
активности; 

– развијање способности 
запажања основних својстава 
објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове 
повезаности у конкретним 
природним и друштвеним 

условима; 
– подстицање самосталности у 
процесу стицања знања кроз 

непосредне истраживачке 
задатке; 

– развијање свести о потреби 
заштите, неговања, чувања и 

унапређивања природне и 
животне средине и изграђивање 

еколошких навика; 
– упознавање природно-
географских, културно-

историјских знаменитости и 
лепоте места и околине; 

– упознавање са начином живота 
и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности 
биљног и животињског света 
појединих крајева, уочавање 

њихове повезаности и 
променљивости; 
– упознавање са 

карактеристикама годишњих 
доба у природи и смењивање 

временских прилика; 
– развијање способности 
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сналажења тј. оријентисања у 
простору и времену; 

– оспособљавање ученика за 
безбедан и правилан боравак у 

природи; 
– развијање правилних 

хигијенско-здравствених навика 
и подстицање самосталности у 

обављању личне хигијене и бриге 
о себи; 

– подстицање и стварање навике 
за неговање редовне физичке 
активности и за што чешћи 

боравак у природи; 
– формирање навика редовне и 

правилне исхране; 
– навикавање на правилно 

смењивање рада, одмора и сна; 
– разумевање и уважавање 

различитости међу појединцима; 
– подстицање групног рада, 

договарања и сарадње са 
вршњацима и одраслима кроз 

одговарајуће активности. 
 

Садржаји рекреативне наставе и 
дневне активности 

 -Упознавање са друштвено-
географским одликама 

непосредног окружења,са 
културним и историјским 

знаменитостима, биљним и 
животињским светом. 

-Свакодневне активности у 
смислу јутарње гимнастике, 

обилазака Дивчибара и 
упознавање са културно-

историјским знаменитостима и 
занимљивостима, ширење 

сазнања у вези са биљним и 
животињским светом, обичајима 

народа тог краја, вечерње 
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активности (маскенбал, шиз-
фриз, вече талената, игре без 

граница...)  
 

План дежурства наставника -одељењске старешине дежураће 
заједно у: аутобусу, у хотелу, за 

време свакодневних активности 
(јутарње гимнастика, оброка, 

вечерњих активности, шетњи...) 
 

 

 

ПРОГРАМ  РЕКРАТИВНЕ  НАСТАВЕ ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД  2021/22.ГОДИНЕ 
 

Разред: трећи Дестинација: Кула-Деспотовац, 
хотел Ресава-Кула 

Циљеви рекреативне наставе  – очување, подстицање и 
унапређивање укупног 

здравственог стања ученика, 
њиховог правилног 

психофизичког и социјалног 
развоја; 

– стварање основа за усвајање 
активног, здравог и креативног 

начина живота и организовања и 
коришћења слободног времена; 

– проширивање постојећих и 
стицање нових знања и 

искустава о непосредном 
природном и друштвеном 

окружењу; 
– развијање еколошке свести и 

подстицање ученика на лични и 
колективни ангажман у заштити 

природе; 
– социјализација ученика и 

стицање искустава у 
колективном животу, уз 
развијање толеранције и 
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одговорног односа према себи, 
другима, окружењу и културном 

наслеђу; 
– развијање позитивних односа 
према националним, културним 

и естетским вредностима; 
– развијање способности 

сагледавања развоја привредних 
могућности краја, односно 

региона који се обилази. 
Упознавање ученика с појавама 

и односима у природној и 
друштвеној средини, упознавање 
с биљним и животињским светом 

Дивчибара, културним, 
историјским и духовним 

наслеђем на нашем поднебљу. 
Задаци рекративне наставе Задаци наставе у природи 

остварују се на основу Плана 
наставе и учења, образовно-
васпитног рада и школског 
програма и саставни су део 

годишњег плана рада школе. 
– побољшање здравља и 
развијање физичких и 

моторичких способности 
ученика; 

– задовољавање основних 
дечијих потреба за кретањем и 

игром; 
– очување природне дечије 

радозналости за појаве у природи 
и подстицање интересовања и 

способности за њихово 
упознавање кроз одговарајуће 

активности; 
– развијање способности 

запажања основних својстава 
објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове 
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повезаности у конкретним 
природним и друштвеним 

условима; 
– подстицање самосталности у 
процесу стицања знања кроз 

непосредне истраживачке 
задатке; 

– развијање свести о потреби 
заштите, неговања, чувања и 

унапређивања природне и 
животне средине и изграђивање 

еколошких навика; 
– упознавање природно-
географских, културно-

историјских знаменитости и 
лепоте места и околине; 

– упознавање са начином живота 
и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности 
биљног и животињског света 
појединих крајева, уочавање 

њихове повезаности и 
променљивости; 
– упознавање са 

карактеристикама годишњих 
доба у природи и смењивање 

временских прилика; 
– развијање способности 

сналажења тј. оријентисања у 
простору и времену; 

– оспособљавање ученика за 
безбедан и правилан боравак у 

природи; 
– развијање правилних 

хигијенско-здравствених навика 
и подстицање самосталности у 

обављању личне хигијене и бриге 
о себи; 

– подстицање и стварање навике 
за неговање редовне физичке 
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активности и за што чешћи 
боравак у природи; 

– формирање навика редовне и 
правилне исхране; 

– навикавање на правилно 
смењивање рада, одмора и сна; 

– разумевање и уважавање 
различитости међу појединцима; 

– подстицање групног рада, 
договарања и сарадње са 

вршњацима и одраслима кроз 
одговарајуће активности. 

 
Садржаји рекреативне наставе и 

дневне активности 
 -Упознавање са друштвено-

географским одликама 
непосредног окружења,са 
културним и историјским 

знаменитостима, биљним и 
животињским светом. 

-Свакодневне активности у 
смислу јутарње гимнастике, 

обилазака Деспотовца и 
упознавање са културно-

историјским знаменитостима и 
занимљивостима, ширење 

сазнања у вези са биљним и 
животињским светом, обичајима 

народа тог краја, вечерње 
активности (маскенбал, шиз-
фриз, вече талената, игре без 

граница...)  
- шетња до манастира Манасија 
- шетња и обилазак минијатура 

манастира и цркви 
- у доласку обилазак 

Природњачког музеја у 
Свилајнцу 

- самостално (уз доплату) 
организовање излета до Ресавске 
пећине и водопада Велики бук. 
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План дежурства наставника -одељењске старешине дежураће 
заједно у: аутобусу, у хотелу, за 

време свакодневних активности 
(јутарње гимнастика, оброка, 

вечерњих активности, шетњи...) 
 

 
 

ПРОГРАМ  РЕКРАТИВНЕ  НАСТАВЕ ЗА ЧЕТВРТИ   РАЗРЕД  2021/22.ГОДИНЕ 
 

 

Разред:четврти(IV-1,2,3,4) Дестинација:Сокобања – хотел ,,Бањица'' 
 

Циљевишколе у природи -очување и унапређивањеукупногздравственогстањаученика; 
-развијањееколошкесвестиученика; 

-стварањеосновазаусвајањеактивног и креативногначинаживота и 
коришћењаслободногвремена; 

-социјализацијаученика, 
-

развијањепозитивниходносапрема:националним,културнимвредност
има 

Задацишколе у природи -развијањефизичких и моторичкихспособностиученика; 
-упознавањеприродно-географских и културно-

историјскихзнаменитостиоколине; 
-развијањеспособностисналажења; 

-оспособљавањеучениказабезбедан и правиланборавак у природи; 
-сарадњасавршњацима; 

-развијањеправилниххигијенско-здравственихнавика и бриге о себи. 
Садржајишколе у 

природи и 
дневнеактивности 

-савладавање дела наставног програма ( непосредно упознавање 
појава и односа у природној и друштвеној средини) 

- упознавање рељефа Србије, као и природних лепота и окружења 
- упознавање културног наслеђа  

Дневнеактивности: 
- Полазак из Куле и долазак у Сокобању где ће ученици провести 

седам дана које ће им осмислити рекреатори. 
 У току тих седам дана, а зависно од дате ситуације, ученици ће бити у 

прилици да: 
-обиђу центар града где ће видети старо турско купатило ХАМАМ 

-посете парк Борићи, чесму ,,Хајдук Вељка'' и летњу позорницу 
,,Врело'' 

- обиђу излетише Лептерију и рушевине старог града – Сокограда 
- направе излет до града Ниша где ће обићи ,,Ћеле кулу''. 

У слободном времену ће моћи да се забаве уз стони фудбал у сали 
изнад дискотеке, да се играју на игралишту за мали фудбал и 
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кошарку. 
У оквиру дискотеке ће поред игранке бити организовани и 

маскембал, избор за мис, најфризуру,... 
 

Пландежурстванаставник
а 

-одељенскестарешине: дежураћезаједно у аутобусу и током 
целокупног боравка у школи у природи. Помоћ ће им пружити и 

рекреатори хотела, као и дежурни лекар. 
 

 
 

ЕКСКУРЗИЈЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 
 

 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД-2021/22.ГОДИНЕ 
 

Разред:први Дестинација:Кула-Бaчка 
Паланка(музеј)-Бођани(манастир 

Бођани)-Бач(ресторан М&М,тврђава у 
Бачу). 

Циљеви екскурзије  Упознавање ученика с појавама и 
односима у природној и друштвеној 
средини, упознавање с културним, 
историјским и духовним наслеђем , 

биљним и животињским светом. 
Задаци екскурзије -подстицање самосталности ученика и 

одговорности за сопствено понашање, 
-упознавање с начином живота и рада 

људи појединих крајева, 
-успостављање непосреднијих односа 

између наставника и ученика и 
ученика међусобно,  

– проучавање објеката и феномена у 
природи, 

-развијање физичких и моторичких 
способности ученика; 

- неговање позитивног односа према 
свим њеним грађанима и њиховим 

националним, културним,естетским и 
етичким вредностима. 

 
Садржаји екскурзије и дневне 

активности 
 -Упознавање са друштвено-

географским одликама непосредног 
окружења,са културним и историјским 

знаменитостима-манастир 
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Бођани,музеј, тврђава. 
Дневне активности 

Путовање преко Оџака,Бача до Бачке 
Паланке  где ћемо обићи музеј,након 
чега је планиран одлазак у Бођане и 

обилазак манастира,после тога 
одлазимо у Бач где је планиран ручак 

у ресторану М&М,након ручка 
планиран је обилазак твређаве у Бачу 

,а након тога повратак у Кулу 
План дежурства наставника -одељенске старешине:, дежураће 

заједно у :аутобусу,ресторану,током 
обиласка,манастира и тврђаве  

Дежурство ће бити од стране наведених 
наставника од поласка из Куле  до 

повратка у Кулу . 
 
 
 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД-2021/22.ГОДИНЕ 
 

Разред: други Дестинација: Кула-Царска бара-Бело 
Блато(ручак)-Зрењанин(градски 

музеј)- Бечеј( Фантаст)-Кула 
Циљеви екскурзије  Упознавање ученика с појавама и 

односима у природној и друштвеној 
средини, упознавање с биљним и 

животињским светом Царске баре, 
културним, историјским и духовним 

наслеђем на нашем поднебљу. 
Задаци екскурзије -подстицање самосталности ученика и 

одговорности за сопствено понашање, 
-упознавање с начином живота и рада 

људи појединих крајева, 
-успостављање непосреднијих односа 

између наставника и ученика и 
ученика међусобно,  

– проучавање објеката и феномена у 
природи, 

-развијање физичких и моторичких 
способности ученика; 

- неговање позитивног односа према 
свим њеним грађанима и њиховим 

националним, културним, естетским и 
етичким вредностима. 
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Садржаји екскурзије и дневне 

активности 
 -Упознавање са друштвено-

географским одликама непосредног 
окружења,са културним и историјским 

знаменитостима-дворац Фантаст, 
задужбина Богдана Дунђерског, 

Иконостас у цркви, који је осликао 
Урош Предић, Градски музеј у 

Зрењанину.  
Дневне активности: 

*Путовање до Царске баре, упознавање 
са биљним и животињским светом 

баре, слободно време... 
*Бело Блато, радионице на салашу и 

ручак 
*Зрењанин-посета градском музеју и 

шетња градом 
*Бечеј-дворац Фантаст и упознавање 

са његовом богатом историјом и 
причом о породици Дунђерски 

План дежурства наставника -одељенске старешине:, дежураће 
заједно у: аутобусу, ресторану, током 
обилазака града Зрењанина, музеја, 

током креативних радионица у Белом 
Блату, дворца. 

 Дежурство ће бити од стране 
наведених наставника од поласка из 

Куле  до повратка у Кулу . 
 

 
 
 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 2021/22.ГОДИНЕ 
 

Разред:четврти(IV-1,2,3,4) Дестинација:Кула - Београд - 
Ваздухополовнимузеј- Авала ( торањ) -

Радмиловац 
Циљеви екскурзије -очување и унапређивање укупног 

здравственог стања ученика; 
-развијање еколошке свести ученика; 

-стварање основа за усвајање активног и 
креативног начина живота и коришћења 

слободног времена; 
-социјализација ученика, 

-развијање позитивних односа 
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према:националним,културним вредностима 
Задаци екскурзије -развијање физичких и моторичких 

способности ученика; 
-упознавање природно-географских и 

културно-историјских знаменитости околине; 
-развијање способности сналажења; 

-оспособљавање ученика за безбедан и 
правилан боравак у природи; 

-сарадња са вршњацима; 
-развијање правилних хигијенско-

здравствених навика и бриге о себи. 
Садржаји екскурзије и дневне 

активности 
-

посетекојеомогућавајуупознавањесаисторијом 
развоја ваздухопловства у нашој земљи 

- уочавање рељефа централне Србије 
- упознавање са хидрографијом, флором и 
фауном реке Дунав преко модела ,,Мали 

Дунав'' 
-подстицањеиспољавањапозитивнихемоција и 

љубљвипремасвојојдомовини 
Дневнеактивности 

Полазак из Куле и путовање преко Новог 
Сада до Београда где ће се посетити 

Ваздухопловни музеј. Након тога се одлази на 
Авалу где ће ученици лифтом ићи на торањ 
одакле ће имати прилику да виде велики део 

Шумадије. Ту на Авали ће се и ручати у 
планинарском дому ,,Чарапићев Брест''. 

Затим се одлази у Радмиловац на 
пољопривредно добро ( Пољопивредни 

факултет) где ће деца провести неколико сати 
у разним активностима – посета: акваријуму 

са дунавским врстама риба, зоо врту са 
воденим птицама, малој ботаничкој башти, 

оази барских корњача, алаској колиби (музеј 
рибарства), кући на води; моћи ће да пецају и 

плове ,,Малим Дунавом''. 
Повратак за Кулу.  

 
План дежурства наставника -одељенскестарешине: дежураћезаједноод 

тренутка поласка,у аутобусу, током обиласка 
свих предвиђених садржаја, све до повратка 

кући. 
 



 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД-2021/22.ГОДИНЕ 
 

Разред: трећи Дестинација: Кула Нови Сад – 
Сремска Каменица-Кула 

Циљеви екскурзије  Упознавање ученика с појавама и 
односима у природној и друштвеној 

средини, упознавање с биљним и 
животињским светом  (флора и фауна ) 

наше земље (Природњачки музеј) 
културним, историјским и духовним 

наслеђем на нашем поднебљу. 
Задаци екскурзије -подстицање самосталности ученика и 

одговорности за сопствено понашање, 
-упознавање с начином живота и рада 

људи појединих крајева, 
-успостављање непосреднијих односа 

између наставника и ученика и 
ученика међусобно,  

– проучавање објеката и феномена у 
природи, 

-развијање физичких и моторичких 
способности ученика; 

- неговање позитивног односа према 
свим њеним грађанима и њиховим 

националним, културним, естетским и 
етичким вредностима. 

 
Садржаји екскурзије и дневне 

активности 
 -Упознавање са друштвено-

географским одликама непосредног 
окружења,са културним и историјским 

знаменитостима-Петроварадин ( 
Планетаријум, катакомбе), Нови Сад 
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(Природњачки музеј, Музеј Војводине, 
Дунавски парк), Сремска Каменица 

(родна кућа Јована Јовановића Змаја) 
Дневне активности: 

*Путовање до Новог Сада и обилазак 
Музеја Војводине и Природњачког 
музеја, слободно време у Дунавском 

парку, шетња градом 
* Петроварадин – упознавање са 
историјским значајем тврђаве, 
обилазак катакомби и посета 

Планетаријуму. 
* Ручак у хотелу Војводина 

* Одлазак до Сремске Каменице и 
посета родне куће Ј.Ј.Змаја 

*редослед обилазака може бити 
промењен од стране агенције  

*Повратак  у Кулу  
План дежурства наставника -одељенске старешине:, дежураће 

заједно у: аутобусу, ресторану, током 
обилазака града Новог Сада, музеја, 

катакомби, Планетаријуму, кући 
Ј.Ј.Змаја. 

 Дежурство ће бити од стране 
наведених наставника од поласка из 

Куле  до повратка у Кулу . 
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12. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА Продужени боравак  
У складу са дописом 601-00-9/4/2020-01 од 05.05.2020. године 
(545 школа и РС и 1604 групе, просек 26.14 ученика шк. 2019/2020. год.)    
- Продужени боравак организује се у мањим групама ученика истог  разреда или изузетно више разреда, 
односно у хомогеним или  изузетно хетерогеним групама. 
- Препоручује се организација часова наставе и активности, односно  активности на отвореном простору, када 
год то услови дозвољавају. 
- Почетак и завршетак рада у продуженом боравку утврђује школа, по  прибављеном мишљењу родитеља.  
-                 Потврда од стране послодавца којом доказују да послове морају да  обављају у седишту или другим 
пословним и организационим  јединицама, са контактом послодавца. 

 
 

време садржај рада носилац начин рада  Праћење 
септембар Обавезне активности: 

израда домаћих 
задатака и учење 

учитељица и ученици индивидуално и 
групно 

 дневник рада, 
ученичке свеске и 

уџбеници 
септембар Слободне активности: 

Упознјмо свет око 
себе – простор у којем 

живимо (кућа – 
школа) 

учитељица  и ученици индивидуално, групно 
и фронтално   

дневник рада, пано у 
продуженом боравку 

септембар Еко – радионица 
(израда украсних 

предмета од јесењих 
плодова) 

учитељица и ученици индивидуално, у пару 
и групно (ликовна 

радионица)  

дневник рада,  полице 
за излагање 

ученичких радова 

септембар Уређење учионице и 
играонице 

учитељица и ученици  Индивидуално, у пару 
и групно 

 учионица продуженог 
боравка, дневник 

рада 
октобар Обавезне активности: учитељица и ученици индивидуално и дневник рада, 
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израда домаћих 
задатака и учење 

групно ученичке свеске и 
уџбеници 

октобар Слободне активности: 
Активности везане за 

обележавање Дечје 
недеље 

учитељица и учебици индивидуално, у пару 
и групно (ликовна 

радионица) 

дневник рада,  пано у 
продуженом боравку 

октобар Посета школској 
библиотеци 

библиотекар, 
учитељица и ученици  

групно и 
индивидуално 

дневник рада 

октобар Спортске активности учитељица, ученици Групно дневник рада 
новембар Обавезне активности: 

израда домачих 
задатака и учење 

учитељ и ученици индивидуално у пару 
и групно 

 
  

дневник рада, 
ученичке свеске и 

уџбеници 

новембар Слободне активности: 
Понашање у 
саобраћају 

учитељ и ученици Групно дневник рада 

    
време садржај рада носилац начин рада Праћење 

новембар читање дечје поезије 
и прозе 

учитељица и ученици групно, у пару и 
индивидуално  

дневнок рада 

новембар друштвене игре ученици групно  дневник рада 
децембар Обавезне активности: 

Израда домаћих 
задатака и учење 

учитељица и ученици индивидуално, у пару 
и групно 

дневник рада, 
ученичке свеске и 

уџбеници 
децембар Слободне активности: 

Израда честитки и 
новогодишњих 

украса 

учитељица и ученици индивидуално,  у пару 
и групно у оквиру 

ликовне радионице 

дневник рада, 
учионица дневног 

боравка (пано) 

децембар Обележавање Дана 
права човека 

учитељица и ученици групно, у пару дневник рада 
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децембар Спортске активности 
у сали 

учиетљица  и ученици  Групно, у пару  

јануар Обавезне активности: 
Израда домаћих 
задатака и учење 

учитљица и ученици идндивидуално, у пару 
и групно 

дневник рада, 
ученичке свеске и 

уџбеници 
јануар Слободне активности: 

Учешће у 
обележавању Светог 

Саве 

учитељица и ученици индивидуално, у пару 
и групно  

дневник рада, , пано у 
учионици дневног 

боравка 

јануар Игре на снегу учитељица и ученици Групно дневник рада 
време садржај рада носилац начин рада Прачење 

фебруар Обавезне активности: 
Израда домаћих 
задатака и учење 

учитељица и ученици индивидуално, у пару 
и групно 

дневник рада, у 
ученичким свескама 

и уџбеницима 
фебруар Слободне активности: 

Гледање дечјих 
цртаних филмова 

учитељица и ученици групно дневник рада 

фебруар Изложба ликовних 
радова на тему ,,Зима 

у мом селу“ 

учитељица и ученици групно, индивидуално 
и у пару 

дневник рада, пано у 
учионици дневног 

боравка 
фебруар Друштвене игре ученици групно дневник рада 

март Обавезне активности: 
Израда домаћих 
задатака и учење 

учитељица и ученици индивидуално, у пару 
и групно 

дневник рада, у 
ученичким свескама 

и у уџбеницима 
март Слободне активности: 

Израда честитки и 
поклона за маме 

учитељица и ученици групно, у пару и 
индивидуално 

дневник рада 

март Изложба ликовних и 
литерарних радова на 

тему ,,Моја мама“ 

учитељица и ученици групно, у пару и 
индивидуално 

дневник рада, пано у 
учионици дневног 

боравка 
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март Боравак у природи – 
посета парку 

учитељица и ученици групно дневник рада 

март Обавезне активности: 
Изрда домаћих 

задатака и учење 

учитељица и ученици индивидуално, у пару 
и групно 

дневник рада, у 
ученичким свескама 

и у уџбеницима 
  

време садржај рада носилац начин рада Праћење 
април Слободне активности:  

Ускршње радости – 
израда честитки и 

ослкавање јаја 

учитељица и ученици индивидуално и у 
пару (ликовна 

радионица) 

дневник рада, пано у 
учионици дневног 

боравка 

април ,, Певамо о пролећу ” учитељица и ученици групно, у пару и 
индивидуално 

дневник рада 

април Боравак у природи – 
обилазак канала 

учитељица и ученици групно дневник рада 

мај Обавезне активности: 
Израда домаћих 
задатака и учење 

учитељица и ученици индивидуално, у пару 
и групно 

дневник рада, у 
ученичким свескама 

и у зџбеницима 
мај Слободне активности: 

Прелиставање дечјих 
часописа 

учитељица и ученици индивидуално, у пару 
и групно 

дневник рада 

мај Гледање цртаних 
филмова по избору 

деце 

ученици групно дневник рада 

мај Спортске активности учитељица и ученици групно и у пару дневник реда 
јун Обавезне активности: 

Израда домаћих 
задатака и учење 

учитељица и ученици индивидуално, у пару 
игрупно 

дневник рада, у 
ученичким свескама 

и у уџбенцима 
јун Играоница: цртање, 

сликање 
учитељица и ученици индивидуално, у пару 

игрупно (ликовна 
дневник рада, пано у 
учионици продуженог 
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радионица) боравка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНOГ РАДА 
 
 
12.1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ СРЕСТАВА ЗАВИСНОСТИ И 
НАРКОТИКА У ШКОЛИ 
 
 
Здравствено васпитање  деце и ученика је широка тема у оквиру које се систематски и у континуитету,ради са децом 
нижег и вишег основношколског узраста,на упознавању са различитим сегментима психичког и физичког 
здравља,чије очување је велики капитал. 
Програм примарно превентивног рада ,ученици добијају базичне информације о томе како сачувати здравље и 
неговати здраве стилове живота. 
 
Имајући у виду сазнања о све раширенијој појави злоупотребе психоактивних супстанци,намеће се потреба за 
реализовањем континуираних превентивних активности у овој области. 
 
Досадашња истраживања указују на то да ученици,иако поседују информације о психоактивним супстанцама,не 
поседују разумевање појма зависности,због чега и не мењају своје понашање нити имају адекватно изграђене ставове о 
здравим стиловима живота као и о дугорочним ефектима злоупотребе. 
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Анализа понашања адолесцената указује на њихову отвореност у погледу експериментисања са психоактивним 
супстанцама,али нису свесни ризика,који преузимају за своје физичко и психичко здравље. 
 
 
 
Општи циљеви акционог плана за превенцију и сузбијање болести зависности и осталих болести су: 
-1.Заштита младих од употребе психоактивних супстанци и других штетних супстанци,који лоше утичу на физичко и 
ментално здравље. 
-2Сузбијање наркоманије и других болести(инфективних,полно преноцивих болести). 
-3.Буђење и подизање јавне свести о значају превентивног рада са младима из ове области. 
 
Специфични циљеви су: 
1.Повећање броја компетентног  наставног и ненаставног особља,који су обучени за рад на тему превенције болести 
зависности за 60%. 
2.Повећање броја младих,који имају знање о штетности ПАС-а и ризика везаних за злоупотребу за најмање 79%. 
3.Повећање броја родитеља,који имају информације и знања на тему превенција болести зависности и других болести 
за 40%. 
-4.Промоција здравих стилова живота. 
Евалуација ефеката предизетих мера,обављаће се на крају школске године,на састанку чланова,који су учествовали у 
релизацији програма. 
 
 
 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ: 
АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  
1.Стицање 
основних 

хигијенских 
навика. 

           Учитељи,наставници 
биологије. 

 
 

На часовима 
биологије и 

чосовима,током 
године. 

Координатор 
тима. 

 
 

Х 
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2.Опасности 
неправилног и 

нестручног 
коришћења 

лекова. 
 
 

3.Упознати 
ученике са 

појавом да неки 
млади користе 

ПАС. 
 
 
 

4. Штетности 
ПАС-а и 

безнадежна 
ситуација особа 
које их користе 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наставници хемије. 
 
 
 
 
 

Часови биологије и 
чосови. 

Представници 
Црвеног крста. 

 
 

Представници 
Црвеног крста. 

 
 

На часовима хемије. 
 
 
 
 

На часовима 
биологије и 

чосовима(предавања), 
Реферати ученика. 

 
 
 

На чосовима. 

 
 

Координатор 
тима. 

 
 
 

Координатор 
тима. 

 
 
 
 
 

Координатор 
тима. 

 
 

Х 
 
 
 
 

Х 
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5.Помоћи деци 
да усвоје знање 
и навике које ће 

им помоћи да 
кажу *НЕ* у 
ситуацијама 
када им се 

понуди дрога. 
 

6.Развијање 
здравог стила 

живота 
ученика. 

 
 
 

7.Улога 
правилне 
исхране за 
организам. 

 
 
 

8.Препознавање 
здраве и 

неисправне 
хране. 

 

           Одељенске 
старешине,стручни 

сарадници. 
Представници 
Црвеног крста. 

 
 

Наставници 
физичког васпитања. 

 
 
 

Наставници 
биологије и 

хемије(Органска 
хемија-8.разред). 

 
 

Наставници 
биологије и хемије. 

 
 
 

Наставници хемије. 
 
 

Наставници историје 
и српског језика. 

Чосови. 
 
 
 
 
 
 

Часови физичког 
васпитања. 

 
 

Часови биологије и 
хемијје. 

 
 

Часови биологије и 
хемије. 

 
 
 

Часови хемије. 
 
 

Часови историје и 
српског језика. 

Координатор 
тима. 

 
 
 
 
 

Координатор 
тима. 

 
 
 

Координатор 
тима. 

 
Координатор 

тима. 
 
 
 

Координатор 
тима. 

 
Координатор 

тима. 

Х 
 
 
 
 
 
 

Х 
 
 
 
 

Х 
 
 

Х 
 
 
 
 

Х 
 
 

Х 
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9. Правилно-
неправилно 
коришћење 
хемијских 
материја. 

 
10.Утицај 
културе и 

субкултуре 
вршњака на 
понашање. 

 
 
 
 
 
 
12.3  ПЛАН АКТИВНОСТИ САРАДЊЕ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ  

 
 
  Задужени наставник : нижа одељења: Јелена Салонтаји,за виша одељења Јелена Крајиновић. 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО докази 
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Прва помоћ- 
показне вежбе 

Месец 
солидарности 

Безбедност деце у 
саобраћају  

 

 +           Ученици од 
1.до 8. разреда, 

одељенске 
старешине, 

Црвени крст  
Кула, учитељи 

Презентација, 
радионице,практична 

примена, учешће 
 

Разредно 
веће, 

Одељенска 
већа 

нижих 
разреда, 

одељенска 
већа 

виших 
разреда 

 

Дневник 
рада,  

Записник, 
сајт школе 

и ЦКК 

Дифузија- пријем 
у Црвени крст 
ученика трећег 

разреда 
Трговина 
људима 

Tрка за срећније 
детињство 

 
 

  +         Ученици од 
1.до 8. разреда, 

одељенске 
старешине, 

Црвени крст  
Кула, учитељи 

Презентација, 
радионице,практична 

примена, учешће 
 

Разредно 
веће, 

Одељенска 
већа 

нижих 
разреда, 

одељенска 
већа 

виших 
разреда 

 

Дневник 
рада,  

Записник, 
сајт школе 

и ЦКК 

Превенција 
болести 

зависности- 
старији разреди 

   +        Ученици и 
одељенске 

старешине 7 .и 
8. разреда 

предавање одељенска 
већа 

виших 
разреда 

Дневник 
рада,  

Записник, 
сајт школе 

и ЦКК 
 

HIV- 8. разреди 
 

    +           
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Национални дан 
против дуванског 
дима- предавање 

8. разред 
 

     +      Ученици 8. 
разреда и 
одељенске 
старешине 

осмих разреда. 

Предавање и 
презентација 

одељенска 
већа 

виших 
разреда, 

ЦКК 

Дневник 
рада,  

Записник, 
сајт школе 

и ЦКК 
Kонкурс „Kрв 
живот  значи i“  

 

      +     Ученици од 1. 
до 8.разреда , 

наставник 
ликовне 
културе 

одељенске 
старешине 

Учешће на конккурсу одељенска 
већа 

виших 
разреда, 

одељенског 
већа 

нижих 
разреда, 

наставник 
ликовне 
културе, 

ЦКК 

Дневник 
рада,  

Записник, 
сајт школе 

и ЦКК, 
евентуалне 
нагрде на 
конкурсу 

Предавање 
поводом 

обележавањаа 
дана борбе 

против 
туберкулозе 

       +    Ученици 8. 
разреда и 
одељенске 
старешине 

осмих разреда. 

Предавање и 
презентација 

одељенска 
већа 

виших 
разреда, 

ЦКК 

Дневник 
рада,  

Записник, 
сајт школе 

и ЦКК 

Превенција 
гојазности 

 

        +   Ученици 8. 
разреда и 
одељенске 
старешине 

осмих разреда. 

Предавање и 
презентација 

одељенска 
већа 

виших 
разреда, 

ЦКК 

Дневник 
рада,  

Записник, 
сајт школе 

и ЦКК 
Недеља Црвеног 

крста – 
         +  Ученици од 

првог до 
презентација Одељенска 

већа 
Дневник 

рада,  
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предавање за 
ученике  нижих 

разреда 
 

четвртог 
разреда, 
учитељи 

нижих 
разреда, 

волонтери 
и 

запослени 
у ЦКК 

Записник, 
сајт школе 

и ЦКК 

Дискриминација 
код младих 

 
 

          + Ученици 7. 
разреда и 
одељенске 
старешине 

осмих разреда. 

Предавање и 
презентација 

одељенска 
већа 

виших 
разреда, 

ЦКК 

Дневник 
рада,  

Записник, 
сајт школе 

и ЦКК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ОСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
 
 
 
13.1. ПЛАН САРАДЊЕ ШКОЛЕ И ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ 
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 Школа је упућена на сарадњу са друштвеном средином, односно , институцијама које посредно и непосредно могу 
допринети бољем остваривањеу њених образовно- васпитних циљева и задатака.  
 
- 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

Безбедност усаобраћају            Представници 
МУП-а, 

учитељице, 
наставници 

Предавања Директор Евиденција 
у дневнику 

рада 

Превенција наркоманије 
и болести зависности 

           Представници 
МУП-а, Црвени 

крст, 
наставници 

Предавања Директор Евиденција 
у дневнику 

рада 

Сунчана јесен живота            Ученички 
парламент, Дом 

старих Кула 

Приредба Директор записник, 
сајт школе 

Концерт за другаре            Музичка 
школа, ученици 
другог разреда 

Концерт Директор Евиденција 
у дневнику 

рада 
Општинскисаветродитеља            Председник 

Савета 
састанак Директор записник 

Здравствена превенција            Дом здавља Систематски 
прегледи 

педијатра и 
стоматолога 

Директор Евиденција 
у дневнику 

рада 

Посета Плавој птици            Ученички 
парламент, 

ученици 
грађанског 

Посета, 
заједничке 
активности 

Директор Евиденција 
у дневнику 
рада, сајт 

школе 
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васпитања, 
ученици 

домаћинства, 
наставнице 

Посете Галерији 
Културног центра 

           Ученици, 
наставници, 
запослени у 

Галерији 

Посете 
изложбама 

Директор Евиденција 
у дневнику 

рада 

Посете представама 
Културног центра и 

реализовање представа  

           Ученици, 
наставници, 
учитељице 

Посете 
представама 

Директор Евиденција 
у дневнику 

рада 
Пројекти            Директор, 

запослени, 
локална 

самоуправа 

Сарадња на 
реализацији 

разних 
пројеката 

Директор Сајт школе 

Сајам образовања            Тим за ПО, 
представници 

школа из 
окружења 

Сајам Директор Сајт школе 

 
 
 
13.2. ПЛАН САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ       
 
  

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

Савет родитеља 
 

           Председник 
савета 

састанци 
заједничке 

школски 
одбор 

Записниц
и 
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родитеља, 
директор и 
психолог 

акције 

Школски одбор 
 

           Председник 
школског 
одбора 

састанци просветни 
инспектор 

Записниц
и 

Родитељски састанци            Одељењске 
старешине 

састанци Директор Записниц
и 

Индивидуални разговори  са 
родитељима 
 

           наставници, 
стручна 
слушба, 
директор, 
секретар, 
родитељи 

разговори Директор записниц
и, личне 
евиденциј
е 

Отворена врата 
 

           предметни 
наставници 

посете 
часовима 

Директор евиденциј
а у 
дневнику 
рада 

Анкете и упитници 
 

           по потреби 
одељењске 
старешине, 
пп служба, 
представнни
ци тимова 

попуњавањ
е анкета и 
давање 
мишљења 

координатор
и тимова 

анкетни 
листићи 

Укључивање у процес наставе 
 

           родитељи, 
наставници, 
пп служба 

предавања, 
разговори, 
сугестије 

Директор записниц
и, 
различите 
евиденциј
е 

Огласне табле            наставници, обавештењ Директор  
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 директор, пп 
служба 

а 

Едукативни чланци на сајту Школе– 
Водич за родитеље 
 

           наставници, 
директор, пп 
служба 

чланци Директор сајт 
школе 

Приредбе, посете, спортска и друга 
такмичења ученика 
 

           наставници, 
учитељи 

учешће, 
посета, 
посматрањ
е 

Директор различите 
евиденциј
е, сајт 
школе 

Учешће у пројектима             родитељи, 
баке, деке, 
наставници 

учешће у 
ројекту 

Директор различите 
евиденциј
е, сајт 
школе 

Коришћење школске библиотеке за 
родитеље 
 

           родитељи, 
библиотекар
ка 

размена 
књига и 
саветодавн
и рад 

Библиотекар
ка 

лична 
евиденциј
а 

Радионице и трибине за родитеље 
 

           наставници, 
пп служба, 
лекари... 

предавања, 
радионице 

Директор записниц
и 

Реализација излета, посета, екскурзија 
ученика 
 

           наставници, 
родитељи 

посете, 
пратиоци 
на 
екскурзија
ма 

директор записниц
и, 
извештаји 

Писана комуникација 
 

           наставници, 
директор, пп 
служба 

позиви, 
оцене 

наставници позиви 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА 
 
Р.Б. Време реализације Теме 
1. Септембар Почетак школске године-значај развијања радних навика и самосталности у раду; 

Значај учестале и квалитетне сарадње родитеља и наставника/учитеља; 
Избор преставника за Савет родитеља; 
Информисање родитеља о правилима понашања у школи; 
Упознавање родитеља са Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања.  

2. Новембар Извештавања члана Савета родитеља о закључцима са претходног састанка; 
Анализа успеха ученика на крају квалификационог периода; 
Организација радног дана детета; 
Социјализација код деце; 
Упознавање са пројектом Дигитално насиље; 
Хигијена и хигијенске навике код деце. 

3. Јануар Извештавања члана Савета родитеља о закључцима са претходног састанка; 
Анализа успеха ученика на крају квалификационог периода; 
Утицај разних садржаја доступних преко интернета; 
Социјализација код деце. 

4. Април Извештавања члана Савета родитеља о закључцима са претходног састанка; 
Анализа успеха ученика на крају квалификационог периода; 
Значај професионалне оријентације ученика и учешћа родитеља. 

5. Јун Анализирање постигнућа ученика; 
Извештавања члана Савета родитеља о закључцима са претходног састанка; 
Текући проблеми у одељењској заједници. 

 
 
 
13.3. ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
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У оквиру  планирања активности које се односе на унапређивање рада школе, стручни тим за маркетинг прави годишњи план 
маркетинга и промоције школе водећи рачуна о начинима и условима којима ће доћи до остварења својих циљева. Маркетинг 
школе се огледа у подизању угледа и промовисању школе у локалној заједници, представљању школе у јавности чиме ће се 
приказати целокупан рад школе, унапређивању сарадње са свим социјалним партнерима, као и сарадње са родитељима, 
локалном заједницом и медијима. 
 
 У току школске  2021/2022. године наша школа ће промовисати савремену, ефикасну и квалитетну наставу прилагођену 
потребама и интересовањима ученика.  Ученици ће представљати школу кроз учешће на разним такмичењима у спортским и 
научним дисциплинама, у области ликовне и музичке културе, изложбама и смотрама које организује сама школа, 
Министарство просвете и науке и друге јавне и културне институције.  
 
  

Време Садржај ,активности Носиоци, сарадници 

IX 

- конституисање тима за маркетинг и веб сајт 
школе; 

- израда акционог плана рада тима за 
маркетинг и веб-сајт школе; 

- презентација школских активности 
- презентација радова са ученичке колоније- 

изложба и медијско представљање; 
- изјашњавање ученика о употреби интернета; 
- програм афирмисања ученика за укључивање 

у све облике такмичења; 
- израда плана обележавања свих јубилеја и 

значајних датума; 
- изјашњавање родитеља о заступљености 

видео материјала и фотографија ученика на 

- чланови Стручног тима 
- за маркетинг и веб сајт; 

- чланови свих Стручних тимова школе; 
- директор 
- педагог; 

- Ученички парламент; 
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сајту школе; 
- континуирано ажурирање школског сајта; 
-обележавање Стогодишњице од пробијања 

Солунског фронта 
-обележавање Дана европских језика 

X 

- израда зидних новина и штампаног издања 
„Исине новине“ са фото документацијом у 

циљу приказивања резултата рада ученика у 
школи; 

- школски конкурс ликовних радова и 
фотографија на тему школског живота; 
- обележавање „Дечје недеље“ медијска 
презентација реализованих активности 

- обележавање Дана потписивања примирја у 
Првом светском рату кроз јавни час историје 

уз ангажовање ученика осмог разреда; 
- ажурирање школског сајта; 

- чланови Стручног тима 
- за маркетинг и веб сајт; 

- чланови свих Стручних тимова школе; 
- директор 
- педагог; 

- Ученички парламент; 

XI 

- реализација радионице „Деца и медији“; 
- дружење деце са песницима и учешће на 

литерарним конкурсима, 
- континуирано ажурирање школског сајта; 

-  чланови Стручног тима 
- за маркетинг и веб сајт; 

- чланови свих Стручних тимова школе; 
- наставник грађанског васпитања; 

- директор 
- педагог; 

- Ученички парламент; 

XII 

- израда школског листа „Исине новине“; 
- обележавање Дана школе 

-награђивање и промовисање успешних 
ученика 
- праћење активности поводом  завршетка 
полугодишта  

- чланови Стручног тима 
- за маркетинг и веб сајт; 

- чланови свих Стручних тимова школе; 
- директор 
- педагог; 

- Ученички парламент; 
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- прослава Нове године; 
- ажурирање школског сајта; 

I 
II 

- прађење прослава Дана Светог Саве; 
- помоћ одељењским старешинама у 

информисању родитеља о активностима школе 
и постигнућима ученика кроз часове редовне  и 

осталих облика наставе; 
-обележавање Дана матерњег језика 

- обележавање Дана државности; 
- континуирано ажурирање школског сајта; 

- чланови Стручног тима 
- за маркетинг и веб сајт; 

- чланови свих Стручних тимова школе; 
- директор 
- педагог; 

- Ученички парламент; 

III 

- обележавање Дана жена – презентација 
активности посвећених Дану жена; 

-урећење животне средине 
- спортске, културне активности; 

- ажурирање школског сајта; 

- чланови Стручног тима 
- за маркетинг и веб сајт; 

- чланови свих Стручних тимова школе; 
- Ученички парламент 

IV 

-припремање јавних презентација за медије, 
родитеље и све заинтересоване 

- Обележавање Светског  дана шале 
- маскенбал,  игранка 

- ажурирање школског сајта; 

- чланови Стручног тима 
- за маркетинг и веб сајт; 

- чланови свих Стручних тимова школе; 
- организатори прославе Дана школе 

- директор 
- педагог; 

- Ученички парламент; 

V 

-промовисање свих акција организованих у 
школи 

- организација пролећних приредби  
- конкурси у организацији удружења 

- ажурирање школског сајта; 

- чланови Стручног тима 
- за маркетинг и веб сајт; 

- чланови свих Стручних тимова школе; 
- директор 
- педагог; 

- ученички парламент; 
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VI 

- праћење испитних активности 
- праћење активности око уписа првака 

- активности на изради анализе и извештаја о 
раду тима 

- ажурирање школског сајта; 

- чланови Стручног тима 
- за маркетинг и веб сајт; 

- чланови свих Стручних тимова школе; 
- директор 
- педагог; 

- Ученички парламент; 
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14.7 ЗАЈЕДНИЧКИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА -директoра и стручних сарадника 
 

 
Називпланираногстручногусавршавања 

Ко похађа семинар и број сати. 
Планирановремеостваривања (прво, 
другополугодиште, зимскираспуст) 

Прихваћено, 
одобрено 

У 
установи 

Присуствовањеугледнимчасовима Премапланустручнихвећаод 3-5 
часовапостручномвећу. 
Премаобјависвакогнаставника, токомгодине -2 
сатапоједномчасу 

 
 

Презентовање нових законских и 
подзаконских аката, пп презентације 

На Наставничком већу- по 3 сата по презентацији  

Истраживање у установинатему: „ Колико 
су ученици наше школе изложени насиљу и 
које врсте насиља су најзаступљеније на 
различитим узрастима“ ученици 1-8 
разреда 

Педагог и психолог, 
одоктобрадојануарасастатистичкомобрадомподатака 
и презентацијомнаНаставничкомвећу; По 20 бодова 

 

Писањепројеката: Заштитимо децу од 
сајбер насиља 

Другополугодиште/мартмесец, По 20 бодова  

Ван 
установе 

Организованисеминародстранешколе:   

НТЦ систем учења – развој креативног и 
функционалног размишљања 

директор, психолог, помоћник директора, 20 сати  

Семинари и испит за лиценцу директора Директор  
Активно учење/настава:базични ниво педагог, 24 сата  
Идентификација у раду са даровитом децом директор, психолог, педагог, 16 сати  



 

12. Правилник о бодовању на нивоу установе у процесу стручног 
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника 

 
1.Извођење угледних, односно огледних часова и активности са 

дискусијом и анализом 

Активност 
Број 
сати 

Опис активности Докази: 

Извођење угледног , 
огледног часа 8 

Писана припрема за час; 
Организација простора и времена; 
Припрема наст.материјала: 
Иновативна средства ; 
Реализација часа; 
Сређивање података са 
евалуационих листова; 
Самоевалуација 

Дневник рада-
записник 
Евиденција 
присутних 
Евалуационе листе 
присутних 
Записник са састанка 
после часа 

Асистент – 
помоћник 6 

Помоћ у припреми часа 
Асистенција током извођења часа 
Попуњавање евалуационих листа 
Учешће у дискусији 

Дневник рада-
записник 
Евиденција 
присутних 
Записник са састанка 
после часа 

Присуствовање и 
дискусија на 
угледном часу 

2 

Присуствовање 
Евидентирање уочених квалитета 
часа 
Попуњавање евалуационих листа  
Учешће у дискусији 

Дневник рада-
записник 
Евиденција 
присутних 
Записник са састанка 
после часа 

2.Излагање на састанцима стручних органа и тела које се односи на 
савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног 

усавршавања ван установе, са обавезном анализом и дискусијом 

Активност 
Број 
сати 

Опис активности Докази: 

Излагач 3 Писана припрема за излагање; 
Организација излагања 
Припрема материјала за присутне 
Реализација  
Анализа 

Записници са 
седнице стручног 
органа 
ПП презентација 
Припремљени 
материјал 

Слушалац 1 Присуство 
Учешће у дискусији 
Анализа могућности за примену у 
сопственој пракси 

Записници са 
седнице стручног 
органа 
ПП презентација 
Припремљени 
материјал 

3.Приказ стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног 
чланка, истраживања, студијског путовања и стручне посете са 

обавезном анализом и дискусијом 

Активност 
Број 
сати 

Опис активности Докази: 
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Излагач 8 

 Писана припрема приказа 
Организација активности 
Презентација приказа 

Записници са 
седнице стручног 
органа 
ПП презентација 
Припремљени 
материјал 

Слушалац 1 
Присуство 
Учешће у дискусији 
Анализа могућности за примену у 
сопственој пракси 

Записници са 
седнице стручног 
органа 
ПП презентација 
Евиденција присутних 

4.Учешће у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног 
карактера у установи, програмима од националног значаја у установи, 

међународним програмима, скуповима, семинарима и мрежама, 
програму огледа, раду модел центра 

Активност 
Број 
сати 

Опис активности Докази: 

Руководилац 
ауторског 
истраживања 

20 

Планирање ауторског истраживања 
Организација ауторског истраживања 
Руковођење ауторским 
истраживачким пројектом усмереним 
на повећање квалитета рада школе 

Прикупљени 
материјал, извештај о 
истраживању 

Учесник у 
истраживачком 
пројекту 

10 Ангажовање у истраживачком пројекту 
Прикупљени 
материјал, извештај о 
истраживању 

Координатор 
истраживања 10 

Планирање истраживања 
Организација истраживања 
Ангажовање у истраживачком пројекту 

Прикупљени 
материјал, извештај о 
истраживању 

Чланови тима 5 
Планирање истраживања 
Организација истраживања 
Ангажовање у истраживачком пројекту 

Прикупљени 
материјал, извештај о 
истраживању 

Објавивање/ 
публиковање 
ауторског 
истраживачког 
пројекта 

10 

Публиковање ауторског истраживања у 
стручном часопису  
Писана припрема за презентовање 
истраживачког пројекта 

Прикупљени 
материјал, извештај о 
истраживању 

Слушалац 1 Присуство, учешће, дискусија, анализа Евиденција присутних, 
записници 
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15. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА 
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 
 Евалуација, односно праћење и оцењивање реализације ГПРШ, саставни је део 
укупних активности школе. Евалуација омогућава анализу рада школе, указује на проблеме 
и потешкоће у реализацији Годишњег плана рада школе. Закључци који проистекну из 
анализе, биће основа за оцену рада сваког појединца као и школе у целини. На основу 
анализе биће по потреби коригован и сам ГПРШ за следећу школску годину. Евалуација и 
одговарајуће анализе биће предмет Извештаја о самовредновању и Извештаја о реализацији 
ГПРШ за школску 2021/2022. годину.  
 
План праћења остваривања ГПРШ: 
 

Елемент структуре ГПРШ Време 
праћења и 

пеоцене 

Особа задужена за праћење 
и процену 

УВОД полугодишње Мирјана Ивић Михајловић, 
директор 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ полугодишње Јелена Бајагић Тот, педагог 

УСЛОВИ РАДА полугодишње Милан Плавшић, секретар 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА полугодишње Мирјана Ивић Михајловић, 
директор 

ПЛАНОВИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, 
РУКОВОДЕЋИХ, СТРУЧНИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

полугодишње Татјана Беквалац, психолог 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА 

полугодишње Стручни сарадници 
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