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Школски одбор ОШ "Паја Јовановић" у Вршцу, 14.09.2015. год. на основу 

члана 89 Закона о основама система образовања и васпитања усвојио је Годишњи 

план рада школе за школску 2015/2016. годину. 

 

Полазне основе за годишњи план рада су Закони и Правилници на основу којих 

се организује рад у школи:  

 

1. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/ 2009 и 52/2011, 55/2013) 

2.ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ („Сл. гласник - 

Просветни гласник РС“, бр. 55/2013, 

(„Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 22/02, 62/03, 64/03,72 /2009 ) 

3.ЗАКОН О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72 /2009 и 18/2010 ) 

4. ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

И ВАСПИТАЊУ  ("Сл. гласник РС", бр. 67/2013) 

5. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ 

ПРОГРАМУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2005 и 15/2006 и 2/2008, 2/2010, 

7/2010, 3/2011, 7/2011 и 1/2013)  

6. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА 4. РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (Сл. гл. - Просветни гласник РС бр. 3/2006, 

15/2006, 2/2008, 3/2011, 7/2011 и 1/2013)  

7. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010. 3/2011, 

1/2013, 4/2013) 

8. ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА 

СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

9. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА  ШЕСТИ 

РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( „Сл. гласник РС“ – 

Просветни гласник, бр. 5/2008, 3/2011, 1/2013) 

10. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ДРУГИ 

ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ 

ПРОГРАМУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

(„Сл. гласник РС“  – Просветни гласник, бр. 6/2009, 3/2011, 8/2013) 
11. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ДРУГИ 

ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ 

ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

(„Сл. гласник РС“ – Просветни гласник, бр. 2/ 2010, 3/2011, 8/2013) 

12. ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ 

ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  („Сл. 

гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12) 
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13. ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА  ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  

(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) 

14. ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА 

КОЈИ ИЗВОДЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД ИЗ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013) 

15. СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ У ВРШЦУ ( интерни 

документ усвојен 14.09.2012.) 

16. ПРАВИЛНИК О РАДУ  ( интерни документ усвојен 14.09.2012. г.) 

17. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ (интерни документ усвојен 

12.05.2010.) 

18. ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ 

ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА (интерни документ усвојен 14.09.2011.) 

19. ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И 

БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ - УЧЕНИКА интерни документ усвојен 12.05.2010. ) 

20. ПРАВИЛНИК О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У ШКОЛИ 

(интерни документ усвојен 20.04. 2009. ) 

21. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА      ( интерни документ усвојен 12.09.2012. ) 

22. Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Министарство 

просвете и спорта, 2007. год. 

23. Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним условима, Београд 

2009. 

24. Образовни стандарди за крај првог циклуса образовања и васпитања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво. 

25. Образовни стандарди за крај основног образовања и васпитања 

26.. ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ("Сл. 

гласник РС", бр. 7/2011 и 68/2012) 

27. ПРАВИЛНИК О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА („Службени гласник 

РС”, бр. 72/09 и 52/11) 

- Одлука УСРС, 22/02, 62/03, - др. закон, 64/03 – испр. др. закона и 101/05 – др. 

закон),  

- Правилник о општим основама школског програма (Службени гласник - 

Просветни гланик број 5/2004),  

- Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму 

основног образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни 

гласник, број 2/2010), 

- Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму 

за први и други разред основног образовања и васпитања (Службени гласник 

РС – Просветни гласник, број 2/2010),  

- Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09), 

- Уредбе о организовању и организовању верске наставе и наставе 

алтернативног предмета у основној и средњој школи („Службени гласник 

РС“, бр. 46/01), 
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- Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава за остваривање изборних програма образовно – васпитног рада у 

основним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 27/87), 

- Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи 

(„Службени гласник РС“, бр. 37/93 и 42/93), 

- Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 

(„Службени гласник РС“, бр. 51/08), 

- Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2015/2016,  

- Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи 

(„Службени гласник РС“, бр. 42/93 и 37/2009 - одлука УС), 

- Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање – 

сазнање о себи и другима за IV разред основне школе („Службени гласник РС 

- Просветни гласник“, бр. 2/05 и 15/05), 

- Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање – 

сазнање о себи и другима за II разред основне школе („Службени гласник РС -  

Просветни гласник“, бр. 8/03), 

- Правилник о наставном плану и програму грађанско васпитање – сазнање о 

себи и другима за I разред основне школе („Службени гласник РС -  

Просветни гласник“, бр. 5/01 и „Службени гласник РС“ бр 93 /04), 

- Правилник о наставном плану и програму грађанско васпитање – сазнање о 

себи и другима за III разред основне школе („Службени гласник РС -  

Просветни гласник“, бр. 10/03 и 20/04), 

- Правилник о наставном плану и програму грађанско васпитање – сазнање о 

себи и другима за V разред основне школе („Службени гласник РС -  

Просветни гласник“, бр. 15/05), 

- Правилник о наставном плану и програму грађанско васпитање – сазнање о 

себи и другима за VII разред основне школе („Службени гласник РС -  

Просветни гласник“, бр. 7/07), 

- Правилник о наставном плану и програму грађанско васпитање – сазнање о 

себи и другима за VIII разред основне школе („Службени гласник РС -  

Просветни гласник“, бр. 6/08), 

- Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за IV 

разред основне школе – факултативни предмет („Службени гласник РС -  

Просветни гласник“, бр. 23/04), 

- Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за IV 

разред основне школе –  („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 

09/05), 

- Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за VIII 

разред основне школе –  („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 

7/08), 

- Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за V 

разред основне школе („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 

9/05), 

- Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за I разред 

основне школе („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 5/01), 
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- Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за VII 

разред основне школе („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 

2/08), 

- Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за III 

разред основне школе („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 

23/04), 

- Правилник о наставном плану и програму за I, II разред и III разред основног 

образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 

1/05,15/062/08,2/10), 

- Правилник о наставном плану и програму за  разред и IV разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 

3/06,15/06,2/08,), 

- Правилник о наставном плану и програму за  разред и VIII разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 

2/2010), 

- Правилник о наставном плану и програму за  разред и VII разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 

6/2009), 

- Правилник о наставном плану и програму за  разред и VI разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 

5/08), 

- Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 

васпитања(„Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 6/07 и 2/2010), 

- Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава 

за основну школу („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 4/90), 

- Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, 

стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС -  

Просветни гласник“, бр. 2/92 и 2/00), 

- Правилник о оцењивању ученика основне школе („Службени гласник РС“, бр. 

93/04 и 92/05), 

- Правилник о општим основама школског програма („Службени гласник РС -  

Просветни гласник“, бр. 5/04), 

- Правилник о програму рада стручних сарадника у основној школи 

(„Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 1/94), 

- Правилник о поступању у установи у одговору на насиље злостављање и 

занемаривање(„Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 30/2010), 

- Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа 

у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 67/08 ), 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 14/04 и 56/05), 

- Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе 

(„Службени гласник РС“, бр. 47/94), 

- Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 

основној школи („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 

10/02, 4/03, 20/04, 57/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07 и 20/07, 1/2008, 4/08, 6/08, 8/08, 

11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10), 
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- Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно 

васпитни рад из изборних програма у основној школи („Службени гласник РС 

-  Просветни гласник“, бр. 27/87 и 1/89, „Службени гласник РС -  Просветни 

гласник“, бр. 4/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4/07 и 17/07, 1/08, 6/08, 8/08 исп., 4/09, 

3/10),  

- Правилник о стручној спреми наставника верске наставе за I разред основне 

школе и критеријумима и начину оцењивања ученика који похађају верску 

наставу („Службени гласник РС -  Просветни гласник“, бр. 5/02 и „Службени 

гласник РС“, бр. 93/04),  

28. ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (СЛ. ГЛАСНИК РС 75/2015) 

29. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (СЛ. 

ГЛАСНИК РС БР. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 

И 68/2015) 

30. ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У ОСНОВНИМ И 

СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА (СЛ. ГЛАСНИК 21/15) 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Основна школа "Паја Јовановић"  основана је 16. септембра 1960. године 

решењем Народног одбора општине Вршац под бројем 05-13896-1/60. Објекат школе 

је изграђен у току 1960. године и  предат на употребу 01. септембра 1960. године. 

 

Објекат је лоциран на западној страни Вршца, у улици Школски трг бр. 3. и  

има приземље и два спрата. 

 

01. септембра 1960/61. школске године школа је отпочела са радом као 

непотпуна основна школа са одељењима од првог до четвртог разреда са 14 одељења 

на српкохрватском језику и 470 ученика. У саставу школе радила су и четири 

одељења са 86 ученика мађарске националности. Ове школске године школа има  21 

одељење и 467 ученика. Настава се одвија на српском језику. 

 

Својим годишњим програмирањем образовно-васпитног рада школа утврђује 

основне задатке, њихов обим, начин и време реализације, као и остала питања везана 

за организацију живота и рада у школи, усмеравајући све носиоце реализације 

програмских садржаја на кључне образовно-васпитне проблеме у овој школској 

години. 

 

На основу анализе и утврђивања ефеката образовно-васпитних настојања и 

сагледавања већих одступања у протеклим школским годинама, опредељујемо се да 

и током ове школске године инсистирамо на реализацији следећих васпитних 

задатака и вредности: 

 

- Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима; 

- Подстицање личног развоја; 

- Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа; 

- Развијање комуникативне способности и сарадње и конструктивног 

разрешавања сукоба; 

- Неговање активности за разрешавање индивидуалних проблема; 

- Формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других  

вредности; навикавање ученика на школу и учешће у школским 

активностима; 

- Здраствено васпитање. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

         Ученици  

Ученици у школи имају правни, педагошки и друштвени статус. Правни и 

друштвени статус огледа се у правима и дужностима ученика, а регулише се Законом 

о основној школи и другим нормативним актима школе. Педагошки статус ученика 

подразумева његов положај у образовно-васпитном процесу. Субјекатски положај 

ученика у школи омогућава му да активно и одговорно у складу са својим 

способностима и склоностима као и друштвеним очекивањима учествује у 

образовно-васпитном процесу. 

  

Ученици и одељења у матичној школи и издвојеном одељењу 2015/16. 

 

РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ СВЕГА 

  I-1 10 10 20 

  I-2 18   9 27 

ВАТИН   1   0   1 

СВЕГА 29 19 48 

  II-1 16 13 29 

  II-2 17 13 30 

 ВАТИН   0   4   4 

  СВЕГА 33 30 63 

  III-1 13 13 26 

  III-2 13 14 27 

  III-3 14 11 25 

ВАТИН   0   0  0 

  СВЕГА 40 38 78 

  IV-1 12 9 21 

  IV -2 14 11 25 

 ВАТИН   0   0   0 

СВЕГА 26 20 46 

СВЕ НИЖИ 128 107 235 

  V-1 17 13 30 

  V -2 18 12 30 

СВЕГА 35 25 60 

  VI -1 11 10 21 

  VI -2 12  7 19 

  VI -3 15  6 21 

 СВЕГА 38 23 61 

  VII -1 14   6 20 

  VII -2   9   8 17 

  VII -3 11 11 22 

 СВЕГА 34 25 59 

  VIII-  1 10   8 18 

  VIII - 2  7 11 18 

  VIII - 3   9   7 16 

  СВЕГА 26 26 52 

СВЕ ВИШИ 133 99 232 

СВЕГА У 

ШКОЛИ 
261 206 467 
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Ђаци путници и место становања  

РЕЛАЦИЈА БРОЈ УЧЕНИКА 

Ватин - Вршац - Ватин 6 

Јабланка - Вршац - Јабланка 1 

Мали Жам - Вршац - Мали Жам 3 

Сочица - Вршац - Сочица 1 

Месић - Вршац - Месић 1 

Градски кружни ток 1 

 

 

 

Динамика тока школске године, класификациони периоди и 

школски календар  

 
 Ове школске године школа ће се придржавати календара рада који је утврдио 

Покрајински секретар за образовање и култру на основу члана 88. став 5, а у вези са 

чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', бр.: 72/09 и 52/11 и 55/2013) и чланова 15. и 16. став 2, члана 24. став 2. 

и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 

(„Службени лист АП Војводине”, бр. 37/14 и 54/14 – др. одлука). 

 

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

остварују у току два полугодишта. 

 

Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра, а завршава се у среду, 23. 

децембра 2015. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан. 

 

Друго полугодиште почиње у петак, 15. јануара 2016. године и завршава се:  

 - у среду 15. јуна 2016. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 

наставних дана; 

 - у среду, 1. јуна 2016. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних 

дана. 

 

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 

36 петодневних наставних недеља, односно у 180 наставних дана.  

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

петодневне наставне недеље, односно у 170 наставних дана.  

Први квартал има 41 наставни дан, други 40, трећи 48 наставних дана. 

Четврти квартал има 51 наставни дан за ученике од првог до седмог разреда, а  41 

наставни дан за ученике осмог разреда.  

 

Ненаставни дани су: 

 

 11. новембар 2015. (Дан примирја у Првом светском рату)  

 27. јануар 2016. (Свети Сава)  

 16-17. фебруар 2016.  (Дан државности)   
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 2-3. мај 2016. (Празник рада) 

 3. јун 2016. (Дан школе)  

 

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

 Зимски распуст почиње у четвртак, 24. децембра 2015. године, а завршава се у 

четвртак, 14. јануара 2016. године. 

 Пролећни распуст почиње у четвртак, 24. марта 2016. године, а завршава се у 

уторак, 29. марта 2016. године. 

 За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у четвртак, 16. 

јуна 2016. године, а завршава се у среду, 31. августа 2016. године. За ученике осмог 

разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду 

31. августа 2016. године. 

 

За време зимског распуста, школа планира реализовање допунске наставе са 

ученицима који заостају у савладавању наставног градива и то у периодима од 04-

06.01.2016. и 11-13.01.2016. године. 

 

Седнице Наставнићког већа за прво и друго трумесечје планиране су за петак 

06.11.2015. године у првом полугодишту и петак 25.03.2016. године у другом. 

  

Свечана подела ђачких књижица на крају првог полугодишта биће 23.12.2015. 

године, а на крају другог полугодишта за ученике од првог до седмог разреда 

обавиће се 28. јуна 2016. године. 

  

Подела сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда обавиће се 28. јуна 

2016. године. 

 

Радне суботе и измене у распореду часова у наставним данима: 

 

 среда, 23. децембар 2015. године, настава се изводи према распореду 

часова за понедељак; 

 субота, 11. јун 2016. године, настава се надокнађује према распореду за 

петак, 3. јун због прославе Дана школе. 

 

Годишњим планом рада Школа је предвидела да у суботу 12.09.2015. године у 

првом полугодишту и 28.05.2016. године у другом полугодишту организује акцију 

озелењавања и уређења школе и околине за више разреде, док у нижим разредима 

ученици који похађају веронауку иду у обилазак верских објеката са вероучитељем, а 

остали одлазе у музеј и градски парк. 

  

У мају 2016. године организоваће се спортски сусрети школа (Олга Петров, 

Јован Стерија Поповић из Вршца и Ђура Јакшић из Павлиша - фудбал - виши 

разреди. Нижи имају спортски сусрет на Језеру. 

 

Смењивање преподневног и поподневног похађања наставе организује се 

четворонедељно. 
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Дежурство у школи одвија се у периоду између часова и пре почетка наставе. 

Ово дежурство реализују наставници према распореду дежурстава. За време трајања 

наставе дежурство обавља помоћно особље. Дежурни наставници воде књигу 

дежурства. 

 

Распоред часова редовне наставе и ваннаставних активности истакнут је у 

зборници школе и убележен у Дневницима рада одељења. 

 

Први класификациони период обавиће се током првог полугодишта, а други  у 

току другог полугодишта.  

 

За ученике упућене на поправни испит школа ће организовати припремну 

наставу пре почетка испитног рока у трајању од пет радних дана са по два часа 

дневно за сваки предмет током августа 2016. године. 

 

За осме разреде поправни испити организоваће се током јуна 2016. године.  

Школа ће за ученике осмих разреда организовати завршне испите у складу са 

законом.  

 

Екскурзије ученика организоваће се у јесењем и у пролећном периоду. Ове 

екскурзије изводиће се у наставне и ненаставне дане а у складу са Правилником о 

извођењу екскурзија. Матурска екскурзија за осме разреде организоваће се у јесен. 

Тендер је већ биo расписан и одабрана је агенцијa. Екскурзија је тродневна, на бази 

два пуна пансиона.  Дестинација:  Златибор.   

 

Школа ће се укључити у сва такмичења за ученике у организацији 

Министарства просвете. 
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Годишњи фонд редовне, изборне и факултативне наставе  

 
На основу члана 25 став 7 Закона о основама образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС„ бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04) односно правилника о 

наставном плану за приви, други, трећи и четврти разред  реализоваће се следећи 

наставни програм: 
 

2015/2016. године, изучаваће се следећи наставни предмети: 

А:Обавезни 

наставни предмети 

Недељни фонд часова Годишњи фонд часова 

 I II III IV I II III IV 

Српски језик 5 5 5 5 180 180 180 180 

Страни језик 2 2 2 2 72 72 72 72 

Математика 5 5 5 5 180 180 180 180 

Свет око нас 2 2 0 0 72 72 0 0 

Природа и друштво 0 0 2 2 0 0 72 72 

Ликовна култура 1 2 2 2 36 72 72 72 

Музичка култура 1 1 1 1 36 36 36 36 

Физичко васпитање 3 3 3 3 108 108 108 108 

Укупно: 19-21 20-22 20-23 20-23 684-756 720-792 720-828 720-828 

Након спроведене анкете међу родитељима ученика утврђено је да ће 

се из групе изборних наставних предмета (обавезних и слободних) 

изучавати следећи: 
 

Б: Изб. пред. Недељни фонд часова Годишњи фонд часова 

 

 

I II III IV I II III IV 

Грађанско 

васпитање/Верска 

настава 

1 1 1 1 36 36 36 36 

Чувари природе 1 1 1 1 36 36 36 36 

Укупно: 2 2 2 2 72 72 72 - 

Укупно А+Б: 2

1-23 
22-24 22-25 22-25 756-828 792-864 792-900 792 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети: 
 

Ред.бр. 

ОБЛИК 

ОБРАЗ. 

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. 
Редовна 

настава 
21-23 756-864 22-24 792-900 22-25 792-936 22-25 792-900 

2. 
Допунска 

настава 
1 36 1 36 1 36 1 6 

3. Додатни рад - - - - - 1 3

6  
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На основу члана 25 став 7 Закона о основама образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС„ бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04 и 101/06), члана 12 став 1 

тачка 4 Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник РС„ бр. 

62/03, 64/03 исправка, 58/04, 62/04 - исправка, 79/05 и др. закон и 101/05), односно 

правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања  

реализоваће се следећи наставни програм: 

 

НАСТАВНИ ПЛАН 

ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

   

Ред. 

бр. 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 
СЕДМИ 

РАЗРЕД 
ОСМИ РАЗРЕД 

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

1. Српски језик 

_______________ 

језик
1
 

5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Српски језик
2
 3 108 3 108 3 108 2 68 

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

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

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

6. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

8. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

9. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

10. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

11. Хемија - - - - 2 72 2 68 

12. Техничко и 

информатичко 

образовање 

2 72 2 72 2 72 2 68 

13. Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: А 23-26* 828-936* 24-27* 864-972* 26-29* 936-1044* 26-28* 884-952* 

  

Ред. 

бр. 

Б. ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

         

               



 14 

1. Верска настава/ 

Грађанско васпитање
3
 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Страни језик немачки 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Физичко васпитање - 

изабрани спорт
5
 

1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: А + Б 27-30* 972-1080* 28-31* 1008-1116* 30-33* 1080-1188 30-32* 1020-1088* 

Ред. 

број 

В. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ
6
 

                        

5. Информатика и 

рачунарство 

1 36 1 36 1 36 1 34 

   УКУПНО: В 1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 34-68* 

   УКУПНО: А + Б + В 28-31* 1008-

1116* 

29-32* 1044-1152* 31-34* 1116-

1224* 

31-33* 1054-1122* 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети 

Ред. 

бр. 

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

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

1. Редовна настава 28-31* 1008-1116* 29-32* 1044-1152* 31-34* 1116-1224* 31-33* 1054-1122* 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 
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Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 
ОСМИ РАЗРЕД 

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

1. Обавезне ваннаставне 

активности 

                        

   Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Слободне активности                         

   Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68 

   Екскурзија 1 дан годишње 1 дан годишње 1 дан годишње до 3 дана годишње 

  

 

Подела предмета на наставнике и ритам радног дана 

Под 

аци о наставницима и подела предмета на наставнике 

виши разреди 

бр. 

час. 

недељ

но 

 

више или 

мање 

часова 

 

Р.бр Наставник Предмет 
Разред и одељење 

где предаје 
  

1. Кресоје Невена (83)  српски јез. 51, 73, 81 ,82, 83,  21 +3 (116%) 

2. Брковић Весна   (62) српски јез. 52, 61, 62, 63, 71,  21 +3 (116%) 

3. Молнар Александра српски јез. 72 4  20 % 

4. Матијевић Маријана српски јез. ООО 8 38% 

5. Дега Олга         (81)                                                                                                                                                                                     математика 51, 62, 81, 82 83  20 +2 (111%) 

6. Булаја Ђурђица       математика 52, 61, 63, 71, 72, 20 +2 (111%) 

7. Васиљев Стефаниа  математика 73 4 20 % 

8. Николић Горан математика ООО 8 40% 

9. Коруј Невена  (63)   немачки ј. 51, 61, 63,62,  71, , 73, 81, 82, 83 18 100% 

10. Исак Отилиа немачки 52 72 4 20%  

11. Којић Јелица (73) енглески ј. 61 62 63,  71, 72, 73, 81 82  83 18 100% 

12. Јовчић Снежана 
енглески + 

OOO 

22, Ватин I-IV   2+2+6 20%+25%=

45% 

13. Величковић Александра енглески ј. 11, 12, 21 31, 32, 33 41, 42, 51, 52, 20 100% 

14. Ранковић Славица (52)   ликовна к. 51, 52, 61, 62, 63, 71, 7 2, 73, 81, 82 83 13  (65%) 

15. Лукач Игор (72) информатика 
5 – 3 групе   7- 3 групе 

6 – 3 групе   8 - 3 групе  + OOO 
12+1 65%  

16. Ранко Радованчевић (61) биологија 51, 52  61, 62, 71, 72, 73, , 81, 82 83 20 100% 

17. Ћирић Марија биологија 63 2 10% 

18. Вукан Вуков биологија ООО 3 15% 

19. Радак Меланија хемија 71, 72  73, 83,  8 40% 

20. Басараба Анишоара хемија 81, 82,  + ООО 4+2 20% +10% 

21. Савић Санела физика 61 62, 63, 72, 73, 81, 82 83 + ООО 18 + 2 100% 

22. Бабачић Музафер физика 71 2 10% 
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23. Васић Часлав    историја 52, 61, 62, 63, 71, 72,, 73,  81, 82 17  85% 

24. Божић Александар 

историја 5183,  6 15% 

15% = 40% 

10%  

Грађанско 5 (1 група) 6 (1 група) 7 (1 група)      

+ ООО  
3+2 

25. Јакшић Татјана  (82)    географија 51 6 1 62  63  72, 73 81, 82  83+ OOO 17+2 95% 

26. Дудић Александар географија 52, 71 3 15% 

27. Лаза Анишоара техничко 51, 52, 61 62, 63 71, 72, 73   81, 82 83 22 110% 

28. Белоград Оља (71) музичка к. 51, 52, 61, 62, 63, 71, 72, 73  81, 82,  83, 13+2 Х   75% 

29. Кнежевић Боро            физичко в. 71, 72,  6 30 % 

30. Рогаткин Људмила      (51) физичко в. 51, 52, (физичко+испорт), 61, 62, 63 (физичко) 

81(физичко)    82 83  (физичко+испорт) 

20 100% 

 

31. Грубишић Југослав физичко в. 61, 62, 63,(изабрани спорт),73, (физичко+испорт), 

81 (из спорт) 

7 35% 

 

32. Стојков Драгана (прав. вер) (прав. вер) 
I (2Г), II (2Г), III (3Г), IV (2Г), V 

(2Г) VI (3Г) VII (3Г) VIII (3Г) 
20 100% 

33. Моника Букован (катол. вер) 2 Групе 10 10% 

34. Југослав Павловић андраг. асист. ООО  100% 

35. Радак Јелена Образ. одр. ООО 20 100% 

 

 

Подаци о наставницима и подела предмета на наставнике 

нижи разреди 

бр. 

час. 

недељ

но 

 

више 

или 

мање 

часова 

 

Р.бр Наставник Предмет 
Разред и одељење 

где предаје 
20  

1. Баковић Светлана        разр. наст. (11) 20  

2. Милановић Марија разр. наст. (12) 20  

3. Арман Елиза                 разр. наст. (21) 20  

4. Станић Биљана             разр. наст. (22) 20  

5. Бероња Мирослава      разр. наст. (31) 20  

6. Станисављевић Зоран разр. наст. (32) 20  

7. Баковић Цветко            разр. наст. (33) 20  

8. Субић Горан                 разр. наст. (41) 20  

9. Медић Драгиња            разр. наст. (42) 20  

10. Гвозденов Соња разр. наст. Комбиновано (I-IV) Ватин 20  

11. Станковић Зорица               разр. наст. Продужени боравак 20  
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Школа има 60 радника. У наставно-васпитном процесу непосредно је 

ангажован 46 педагошки радник, односно у разредној настави 6 учитеља са 

завршеном Педагошком академијом и 5 са Учитељским факултетом, укупно 11 

учитеља, а у предметној настави 31 професора и 4 наставника. Kатолички 

вероучитељ и наставник математике имају 4. степен стручне спреме, а православни 

вероучитељ 6. степен стручне спреме. Један наставник разредне наставе путује у 

подручну школу у Ватин, а један професор историје за Павлиш где допуњује часове 

до пуне норме.  Вероучитељ католичке вероисповести води се у нашој школи као 

запослен, али часове веронауке држи за целу општину Вршац.    

 

 

 Степен стручне спреме 
 

Ред. 

број 
Опис - извршилац СВ 

Степен стручне спреме 

ОШ КВ СС ВС ВСС 

1. Директор школе 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

2. Педагог 1     1 

3. Библиотекар 1     1 

4. 

 
Наставници 46   2 11 33 

5. 

Административна 

служба 
      

а) секретар - правник 1     1 

б) админ. техн. радн. 1   1   

ц) шеф рачуноводства 1     1 

6. 

Техничка служба       

а) домар       

б) мајстор 1  1    

7. 

Помоћна служба       

а) хигијеничарке 5 1  4   

г) куварица 1  1    

 

 

Ритам радног дана школе и распоред 

 

Школа је организована као самостална установа са подручним одељењем у 

Ватину. Ове школске године имаће 9 одељења нижих разреда и  11 одељења виших 

разреда. Подручно одељење у Ватину обухватиће 1 комбиновано одељење ученике 

од 1 - 4 разреда, што укупно износи 21 одељењe 3 одељења Основног образовања 

одраслих. Ове школске године наша школа има 24 одељења. 

 

Ове школске године образовно-васпитни рад одвијаће се у два школска 

објекта. Један објекат се налази у Вршцу, а други у Ватину.  
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Просторни услови у матичној школи не омогућавају рад у једној смени, па се 

образовно-васпитни рад организује у две смене. 

 

Школска зграда у матичној школи није грађена и опремљена тако да 

ученицима у погледу реда и функционалности служи као пример. У релативно 

скромним условима, уз активно учешће ученика и наставника, постижемо неке 

повољније резултате. 

 

Школска зграда смештена је тако да је ученицима лако приступачна, тј. 

налази се у средишту подручја из којег долази већина ученика. Међутим, налази се се 

поред бензинске пумпе и прометне саобраћајнице. Такође, окренута је према смеру 

најчешћег ветра који уноси у школску зграду прашину, а зими односи топлоту. 

 

Сва врата у школској згради отварају се на спољашњу страну, тако да при 

изласку већег броја ученика не настаје застој на вратима. 

 

Учионице су правоугаоног облика, довољно простране за нормално извођење 

наставе и без штете по здравље ученика. Добро су осветљене, што је један од битних 

услова за постизање пуног радног учинка. 

 

Школа, осим у неколико учионица, има стари, класични тип неприкладних 

школских клупа са седиштем причвшћеним уз радни сто, што унапред одређује 

положај у којем ће ученици седети. Ове школске клупе не задовољавају потребе 

савремене наставе, која захтева чешће промене облика рада.  

 

Висина столова и столица није прилагођена ученицима нижег узраста у 

односу на њихову висину. 

 

Школске табле су довољно велике, мат зелене и у појединим учионицаам беле 

и постављене на предње зидове учионица. 

 

Осим свакодневног чишћења школских просторија од стране помоћног 

особља и ученици активно учествују у одржавању хигијенског нивоа школске зграде. 

 

Школски простор по својој површини не задовољава Норматив простора. 

Недостаје адекватан простор за школску библиотеку (преуређена је једна мања 

просторија и једна половина друге просторије), за рад ученичких организација и 

слободних активности. 

 

У школској згради налази се четрнаест специјализованих учионица, 

просторија за школски разглас и библиотеку, сала за физичко васпитање, школска 

кухиња, радионица, две канцеларије за управу школе, канцеларија школског 

педагога и наставничка зборница. 

Проценат опремљености школе настаним средствима и дидактичким 

материјалима не задовољава ни 50% од предвиђеног минимума према Нормативу 

наставних средстава, а већина се односи на каласичне стратегије наставног рада. 
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Школска библиотека располаже фондом од 8833 књига и 1545 примерака 

некњижевне грађе. 

 

У току ове школске године школа је претплаћена на стручне часописе: 

Педагошка стварност,  Просветни преглед, Педагогија, Школски час, Панчевачко 

читалоште,  Хемијски преглед, Математички лист.  

      

 

Важнија наставна средства у школи    ''????????????? 

 

Наставно средство Разредна и предметна настава 

графоскоп 6 

дијапројектор 8 

клавир 1 

епископ 3 

радиокасетофон 13 

ТВ пријемник 1 

видеорикордер 1 

персонални рачунар 30 

касетопројектор 3 

пројекат за елеменат 2 

штампач 3 

ЦД касетофон - Панасоник 2 + 1 

камере за надзор школских просторија 8 

ДВД Плејер 1 

музички стуб 2 

хармоника 1 

видео бим 1 

микроскоп 5 

разбој                                                                     1 

шведска клупа 1 

висока греда 1 

вратило 1 

 

 

 
 

Набавка нових наставних средстава           ???????????????????????? 

 

Настава Наставно средство Количина Динамика 

физичко васпитање лопте 59 током године 
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хемија хемикалије 20 октобар 

сви разреди фолије 79 октобар 

сви разреди касетофон  7 октобар 

сви разреди персонални рачунар - током године 

сви разреди услужни програми за ПС - током године 

 

 

Задужења наставника у оквиру 40. часовне недељ   ?????????? 

 

Наставник Задужење  

1. Кресоје Невена 

Комисија за професионалну оријентацију;   

одељењски старешина; руководилац стручног актива 

за српски језик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Брковић Весна 
Комисија за професионалну оријентацију; 

одељењски старешина; 

3. Дега Олга Руководилац стручног већа за математику; 

4. Вулку Јасна Руководилац стручног већа за стране језике; 

5. Јакшић Татјана 
Руководилац организације Млади горани; сарадња са 

друштвеном средином; одељењски старешина; 

7. Ранковић Славица 
Еколошка заштита животне средине и естетско 

уређење школе; одељењски старешина; 

8. Радованчевић Ранко Еколошка заштита животне средине; 

9. Вулку Јасна  
Члан стручног већа за стране језике; одељењски 

старешина; 

10. Радак Меланија Руководилац стручног већа за природне науке; 

11. Којић Јелица 
Члан стручног већа за стране језике; одељењски 

старешина; 

12. Васић Часлав 

Руководилац стручног актива за друштвене науке; 

сарадња са друштвеном средином; одељењски 

старешина; 

13. Стефанов Олгица 
Производни и други друштвено користан рад; 

одељенски старешина; 

14. Белоград Оља 
Мешовити хор; школски маркетинг; одељењски 

старешина; 

15. Рогаткин Људмила 
Спортске активности; корективни рад; одељенски 

старешина; 

16. Кнежевић Боро/Грубишић Југослав Спортске активности; 

17. Лукач Игор 
Руководилац актива за информатику; одељењски 

старешина; 

18. Божић Александар Ученички парламент; 

19. Арман Елиза Дечја штампа; одељењски старешина; 

20. Станић Биљана  
Комисија за екскурзије, наставу у природи; 

одељењски старешина; 

21. Радак Јелена 
Председник комисије за школску кухињу и естетско 

уређење школе; одељењски старешина; 

22. Петровић Марија 
Еколошка заштита животне средине и естетско 

уређење школе; 

23 Субић Горан 
Руководилац подмладка Црвени крст; одељењски 

старешина; 
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24. Медић Драгиња 

Руководилац стручног већа  разредне наставе; 

благајник за ужину за ниже разреде; одељењски 

старешина; 

25. Милановић Марија 
Спровођење програма корективног рада у разредној 

настави; одељењски старешина; 

26. Радуљ Смиља Заједница ученика школе; наст. раз. наст. у боравку; 

27. Баковић Светлана 
Спровођење програма корективног рада у разредној 

настави; одељењски старешина; 

28. Станисављев Зоран 
Сарадња са друштвеном средином; одељењски 

старешина; 

29. Бероња Мирослава Одељењски старешина; 

30. Баковић Цветко Производни и други друштвено користан рад; 

одељењски старешина; 

32. Поповић Радосављевић  Љиљана Стручно усавршавање; 

 

 

 

Слободне активности 

 

 У склопу организације образовно-васпитног деловања Школе организују се 

слободне активности ученика. У слободне активности ученици се укључују према 

својим жељама и афинитетима, без обзира на оцену из одговарајућег предмета.  

  

У разредној настави, наставници разредне наставе доносе своје планове рада 

слободних активности у којима обједињују елементе језичког, музичког, ликовног 

стваралаштва и сл. 

  

Р.б. Назив секције Задужени наставник 

1. Драмско рецитаторска секција Брковић Весна 

2. Новинарска секција Кресоје Невена 

3. Ликовна секција Ранковић Славица 

4. Млади техничари Анишоара ?????????? 

5. Млади биолози-цвећари Радованчевић Ранко 

6. Млади историчари Васић Часлав 

7. Млади географи Јакшић Татјана 

8. Млади хемичари Басараба Анишоара 

9. Млади физичари Савић Санела 

10. Секција за енглески језик Којић Јелица 

11. Секција за немачки језик Вулку Јасна 

12. 
Спортска секција 

Рогаткин Људмила, Кнежевић Боро, 

Грубишић Југослав 

123. Информатичка секција (сајт школе) Лукач Игор 
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ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

Програм рада Наставничког већа 

 

Садржај рада Динамика Носиоци реализације 

1. Организациони послови   

1.1. Анализа организационо-техничких припрема 

за почетак рада у наредној школској години; 
август 

директор, школски 

педагог 

1.2. Организација излета и екскурзија 

(припремање излета и екскурзија); 

септембар - 

април, мај 

директор, педагог, 

комисија за извођење 

екскурзија 

1.3. Организација школе у природи; 
септембар - 

април, мај 

директор, школски 

педагог, одговарајућа 

комисија 

1.4. Постављање организације образовно-

васпитног рада; 

број и структура ученика (успех, социјални 

старус); 

распоред часова; 

школски календар; 

подела предмета на наставнике; 

одељенска старешинства; 

задужења наставника; 

август 

септембар 

директор, 

школски педагог, 

одговарајуће комисије 

2. Програмирање рада   

2.1. Разматрање предлога годишњег програма 

рада школе; 
септембар школски педагог 

2.2. Концепција планирања наставног рада; 

годишњи планови наставних тема; 

оперативни планови наставних тема; 

септембар 
директор, 

школски педагог 

3. Праћење и вредновање остварених 

резултата; 
  

3.1. Анализа остварених резултата у претходној 

школској години; 

годишњи изештај о раду школе; 

 

септембар 
директор 

школски педагог 

3.2. Анализа остварених резултата на крају 

класификационих периода у току школске године; 
током године 

директор, школски 

педагог, одељенске 

старешине 

Остваривање годишњег програма рада школе: 

анализа реализације планираног фонда часова; 

остваривање посебних програма рада; 

јун 2016. 
сви чланови Наставничког 

већа 

3.4. Анализа изведених екскурзија и школе у 

природи; 
јун 2016. 

директор, школски  

педагог, комисија 

Анализа реализације педагошко инструктивног 

рада педагога и директора школе; 

дидактичко методичка заснованост часова; 

 

током године 

 

директор, школски 

педагог 

4. Унапређивање образовно васпитног рада 

школе 

  

4..1. Методе и облици ефикасне наставе и учења-

базични ниво; кат. Број 396  

токол школске 

године 
Семинар за све наставнике 
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4.2. Оцењивање у функцији учења, кат. бр. 332 

општи 
јун 2016. 

????????      Семинар за 

све наставнике 

5. Мотивација и стимулација ученика у раду током године педагог и наставници 

5.1. Примена стимулативних мера  за ученика - 

допуна правилника о стимулативним мерама за 

ученике (награђивање) 

децембар 

директор, школски 

педагог, сви чланови 

Наставничког већа 

5.2. Додела признања ученицима у току и на крају 

школске године; (јавно похваљивање кроз књигу 

обавештења, за дан школе-додела књига 

награђеним ученцима) 

током године, 

јун 2016. 

наставничко веће; 

директор 

6. Истраживачки рад   

6.1. Неоправдано-оправдано  изостајање са 

наставе 
новембар, март 

педагог, директор, 

одељењске старешине 

6.2. Испитивање читања - откривање евентуалних 

поремећаја у читању током године 

логопед „Здравственог 

центра“ 

 

 

 У оквиру Наставничког већа током године радиће већ формиране 

сталне комисије, а по потреби током године директор школе ће одредити повремене 

комисије за обављање актуелних послова. 

 

Програм рада Одељенских већа налази се у Дневницима одељења и чини 

интегрални део годишњег Програма рада школе.  
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Програм рада стручних актива 

План рада стучног већа наставника разредне наставе 

Садржај рада Динамика 

- Доношење плана рада стручног актива; септембар 

- Договор о броју састанака, времену одржавања и њиховом садржају; септембар 

- Договор о начину планирања образовно-васпитног рада; септембар 

- Програмирање рада слободних активности и других активности ученика 

(посете , излети, екскурзије, школа у природи); 

септембар, 

током године 

- Идентификација ученика који слабије напредују; октобар 

- Договор о начинима сарадње са родитељима; септембар 

- Организација додатног рада у четвртом разреду; септембар 

- Претплата ученика на дечје листове и наставника на стручну литературу; септембар 

-Договор о конкретним пословима које ће обавити одељенске заједнице у 

циљу уређења школског простора; 

- Ангажовање наставника на прикупљању материјала за уређење учионица 

и холова школе; 

октобар, 

март, 

април, 

мај 

- Анализа напредовања ученика и ефеката допунске наставе и васпитног 

деловања; 
по кварталима 

- Примена поузданих инструментата у оцењивању ученика - начин 

оцењивања, вредновања знања - размена искустава; 
трећи квартал 

- Примена нових учила, чување и размена дидактичког материјала; Подела 

задужења за израду нових; 

септембар и током 

године 

- Проблеми у настави почетног читања и писања; новембар 

- Информисање из стручне периодике. фебруар, март, април 

      Руководилац актива: Медић Драгиња 

                             

                                                                                                                 

План рада стручног већа за српски језик 

Садржај рада Динамика 

- Доношење програма рада стручног већа; септембар 

- Организација слободних активности; септембар 

- Организовање факултативне настве; септембар, октобар 

- Распоред писмених и контролних задатака; октобар 

- Примена наставних средстава добијених од ЕЛИ центра; Израда 

дидактичког материјала; Осврти на израђене тестове знања (контролни 

задаци); Размена дидактичког материјала; 

октобар  

новембар 

- Претплата ученика на часописе и наставника на стручну литературу; септембар 

- Евидентирање ученика за додатни рад и израда индивидуалних програма 

рада; 
септембар, октобар 

- Израда годишњег извештаја о раду актива; јун 

- Израда плана набавки нових књига; октобар 

- Сарадња са руководиоцима слободних активности нижих разреда, 

наставником музичке културе и руководиоцима слободних активности 

виших разреда око реализације програма за школске свечаности; 

током године 

- Облици индивидуализације наставног процеса; фебруар 
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- Припрема ученика за учествовање на такмичењима, смотрама, 

конкурсима, литерарним вечерима и сл.; 
током године 

- Вредновање писмених саства ученика: како треба вредновати писмене 

саставе ученика; могућност објективизације процењивања писмених 

састава; 

октобар, 

новембар 

- Анализа дидактичких могућности за организацију наставе; октобар- јун 

- Организвоање припремне наставе за ученике 8. разреда; април 

- Начин оцењивања, вредновања знања у настави српског језика; децембар 

- Израда годишњег извештаја о раду актива. јун 

       Руководилац актива: Кресоје Невена 

План рада стручног актива наставника математике 

Садржај рада Динамика          

- Доношење програма рада актива; септембар 

- Претплата ученика на поједине листове и наставника на стручну 

литературу; 

септембар 

- Распоред и садржај писмених и контролних задатака; Договор о 

критеријумима   оцењивања; 

октобар 

- Евидентирање ученика за додатни и допунски рад и израда индивидуалних 

програма; 

септембар, октобар 

- Организација слободних активности; септембар 

- Припрема екипа за школско такмичење; март 

- Уједначавање критеријума оцењивања; новембар, април 

- Припремана настава за ученике 8. разреда; април 

- Припрема годишњег извештаја о раду актива. јун 

Руководилац актива: Дега Олга 

План рада стручног већа за страни језик 

Садржај рада Динамика 

- Доношење програма рада стручног већа; септембар 

- Израда плана набавки нових књига; октобар 

- Распоред писмених и контролних задатака; октобар 

- Индивидуализација наставе у страним језицима; октобар, новембар 

- Осврти на израђене тестове знања (контролни задаци); Размена 

дидактичког материјала; 

октобар  

новембар 

- Евидентирање ученика за додатни рад и израда индивидуалних програма 

рада; 
септембар, октобар 

- Договор о начину спровођења такмичења из енглеског и немачког језика; пред такмичење 

- Начин оцењивања и вредновања знања; новембар, април 

- Организовање додатне и допунске наставе; током године 

- Припрема ученика за учествовање на такмичењима, конкурскима  и сл; током године 

- Планирање и анализа реализованог стручног усавршавања; током године 

- Израда годишњег извештаја о раду актива. јун 

   Руководилац актива: Невена Коруј 
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  План рада стручног већа за природне науке 
 

Садржај рада Динамика 

- Резултати поправних и разредних испита; 

- Организовање ваннаставних активности; 

- Планирање термина за извођење контролних и писмених задатака; 

- Опремљеност кабинета наставним средствима; 

- Организовање Дана науке у оквиру Дечије недеље; 

- Планирање посебних часова (огледних, угледних, мултимедијалних...); 

- Стручно усавршавање наставника – планирање за наредну школску годину; 

септембар 

- Реализација васпитно-образовних задатака и успех ученика на крају првог 

класификационог периода;  

- Припреме за школска и друга такмичења; 

- Планирање посете Фестивалу науке;  

новембар 

- Реализација васпитно-образовних задатака и успех на крају првог 

полугодишта; 

- Реализација и анализа огледних, угледних или мултимедијалних часова; 

јануар 

- Припремна настава за ученике осмих разреда; 

- Примена образовних стандарда и ефекти на усвојеност знања; 
фебруар 

- Успех ученика на крају трећег класификационог периода; 

- Постигнути резултати на такмичењима; 

- Организација квиза знања; 

април 

- Реализација васпитно-образовних задатака на крају школске године; 

- Рад стручног већа у протеклој години; 

- Израда годишњег плана стручног већа; 

- Набавка наставних средстава.  

јун 

                                                       Руководилац актива: Радованчевић Ранко 

 

План рада стручног већа за друштвене науке 

 
Садржај рада Динамика 

- Чланови већа се упознају са новинама у плану и програму и коригују своје 

досадашње глобалне и оперативне планове; 

- Седница актива ради усаглашавања критеријума предавања, оцењивања и 

уопште вођења наставе; 

септембар 

- Обавештавање о научној периодици и евентуално наручивање исте. 

Уколико је предвиђено школским планом рада, наручивање наставних 

средстава; 

октобар 

- Полугодишњи успех ученика из предмета историја и географија. Селекција 

наставних јединица за допунску наставу и избор тема за додатну наставу; 
децембар 

- Припрема ученика за такмичења. Одржавање општинског такмичења из 

географије у нашој школи; 
јануар-март 

- Успех ученика из друштвених наука на крају наставне године. Припрема за 

разредне и поправне испите; 
мај-јун 

- Одржавање секција, предавања колегама и корелација са осталим 

наставним предметима. 
током године 

Руководилац актива: Васић Часлав 
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Програм рада стручног већа за ликовну и музичку културу 

Садржај рада Динамика 

- Доношење програма рада стручног актива; 

септембар-октобар 

- Организација рада слободних активности - корелација и синхронизација; 

- Наставна средства у области ових предмета; 

- Планирање учешћа у јавним и културним манифестацијама школе; 

- Глобално и тематско планирање наставе; 

- Традиционална приредба у геронтолошком центру; 

- Диференцијација наставе аспекта ученика виших способности; 
новембар-децембар 

- Информације из стручне периодике; 

- Рад са даровитим ученицима у оквиру слободних активности; 

јануар-фебруар 
- Припрема свечаности за школски празник Дан Светог Саве; 

- Припрема за учешћа на такмичењима, фестивалима из области хорског 

музицирања, на конкурсе из области ликовне културе (по позиву); 

- Дидактички поступци у функцији подстицања креативности ученика; 

- Учествовање на такмичењима и конкурсима; 

март-април - Искуства у подстицању ученика са већим потенцијалом и у развијању 

креативности; 

- Организовање посета културним манифестацијама; 

- Припрема за обележавање Дана школе; 

мај-јун - Евидентирање ученика 8. разреда за специјалне дипломе; 

- Анализа рада слободних активности  и резултата на такмичењима; 

- Израда годишњег извештаја о раду овог актива 

      Руководилац актива: Белоград Оља 

 

Програм рада стручног већа за физичко васпитање 

Садржај рада Динамика 

- Доношење програма рада актива; септембар 

- План набавке неопходних наставних средстава у настави овог предмета; октобар, јун 

- Организација рада спортских и слободних активности; септембар 

- Организовање корективног педагошког рада; Планирање корективних 

вежби за отклањање појединих неправилности у држању тела; 

септембар, 

октобар 

- Сарадња са стручним активом учитеља и давање инструкција у вези са 

избором адекватних вежби за отклањање појединих неправилности у 

држању тела; 

септембар, 

октобар 

- Диференцијација образовно-васпитних захтва са аспекта ученика са 

специјалним способностима у области физичког васпитања; 

новембар 

- Начин оцењивања у настави физичког васпитања у функцији мотивисања 

ученика; 

децембар 

- Припрема за такмичења и њихова организација; март, април 

- Организовање спортских сусрета за Дан школе; мај, јун 

- Учешће у такмичењима у појединим спортским дисциплинама; током године 

- Утврђивање ученика за специјалне дипломе; јун 

- Уједначавање критеријума оцењивања; новембар, март 

- Израда годишњег извештаја о раду актива. јун 

      Руководилац актива: Рогаткин Људмила 
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ПРОГРАМ РАДА УПРАВНИХ ОРГАНА ИСТРУЧНОГ 

РУКОВОЂЕЊА 

Оријентациони програм рада Школског одбора 

Садржај рада Динамика 

Доношење годишњег програма рада школе, као и извештаја о раду школе 

за прошлу школску годину; 
септембар 

Одлучивање о пословању школе; 
фебруар, 

септембар 

Одлучивање о коришћењу средстава школе; током године 

Расписивање конкурса за пријем нових радника и давање мишљења за 

њихов избор; 
по потреби 

Разматрање успеха и  предузимање мера за побољшање услова рада школе 

и остваривање образовно-васпитног рада школе; 
полугодишње 

Разматрање других питања утврђених општим актима. 
током године по 

потреби 

 

  

Програм рада Директора школе 

Садржај рада Динамика 

1. Програмирање рада школе  

1.1. Учешће у изради предлога годишњег програма образовно васпитног рада 

школе; 
август 

1.2. Израда распореда часова за предметне наставнике и  распореда слободних 

активности ученика; 
јун - август 

1.3. Учешће у изради програма унапређења наставе у сарадњи са школским 

педагогом; 
август 

1.4. Израда програма рада директора август 

2. Организационо-материјални послови  

2.1. Израда предлога организационе шеме обављања свих послова у школи; септембар 

2.2. Подела задужења радницима на почетку школске године септембар 

2.3. Организација израде и ажурирање нормативних аката школе 
октобар-

децембар 

2.4. Организација инвестирања и израде завршног рачуна; децембар 

2.5. Израда предлога плана набавки опреме и наставних средстава и 

инвестиционог одржавања; 

почетак школске 

године 

2.6. Праћење yтрошака финансијских средстава и праћење законских прописа; током године 

3. Педагошко-инструктивни и саветодавни рад  

3.1. Учешће на седницама Одељенског већа; током године 

3.2. Учешће на седницама стручних актива у сарадњи са педагогом (групни 

облик инструктивног рада са наставницима); 
током године 

3.3. Посета часовима с циљем увида у организацију наставног рада и квалитет 

припрема за наставу; 
током године 

3..4. Увид у планове рада наставника и припремања за час; током године 

3.5. Индивидуални разговори са наставницима после посећених часова у циљу 

пружања помоћи у планирању и програмирању, упућивање на примену 

појединих метода и облика рада; 

током године 

3.6. Саветодавни рад са родитељима ученика и упућивање родитеља како да 

помогну својој деци; 
током године 

3.7. Групни облици инструктивног рада са наставницима (стручни активи, 

седнице Одељенског и Наставничког већа); 
током године 



 29 

3.8. Инструкције и контрола педагошке документације (Дневника рада, 

ваннаставних активности, Матичне књиге и друге документације); 
током године 

4. Рад у стручним и друштвеним органима  

4.1. Припремање седница стручних органа и Школског одбора; током године 

4.2. Припремање и вођење седница Наставничког већа; током године 

4.3. Рад на спровођењу одлука и закључака стручних органа и Школског 

одбора; 
током године 

4.4. Присуствовање седницама стручних органа наставника и Оедељнских већа током године 

5. Аналитички рад  

5.1. Анализа остваривања годишњег програма рада школе август 

5.2. Израда полугодишњег и годишњег извештаја о раду школе за Школски 

одбор; 
јануар август 

5.3. Анализа успеха остваривања васпитних задатака на крају првог и другог 

полугодишта; 

јануар, 

август 

5.4. Израда различитих извештаја за потребе педагошких и других институција; по потреби 

5.5. Анализа реализације програма рада наставника и сарадника; јануар, август 

6.1. Учешће на семинарима за директоре; током године 

6.2. Праћење стручне литературе; током године 

6.3. Вођење евиденције извршавања овавеза и задатака из програма рада 

директора; 
месечно 

6.4. Учешће у раду стручних актива, семинара и саветовања; током године 

7. Сарадња са институцијама и организацијама  

7.1. Сарадња са Министарством просвете; током године 

7.2. Сарадња са привредним организацијама у циљу обезбеђивања помоћи у 

опремању школе и школског простора и реализације дела годишњег програма 

рада школе; 

током године 

7.3. Сарадња са установама у граду (школама, позориштем, музејом, 

библиотеком итд.); 
током године 

7.4. Сарадња са ученичким организацијама у школи и ван ње; током године 

7.5. Сарадња са редакцијама листова, часописа и новинарима; током године 

8. Остали послови    

8.1. Утврђивање комисија за полагање квалификационог испита; мај  

8.2. Организовање полагања квалификационог испита у сарадњи са 

Министарством просвете и локалном самоуправе; 
јун,  јул 

8.3. Утврђивање комисија за полагање поправних испита; август 

8.4. Организовање припремне наставе за полагање поправних испита (распоред 

простора и кадра); 
август 

8.5. Организовање Савета родитеља школе - утврђивање задатака за ову 

школску годину; 
август 

8.6. Ангажовање Савета родитеља школе на реализацији задатака планираних 

годишњим програмом рада школе; 
током године 

8.7. Организовање разредних испита; децембар, јун 

8.8. Учешће у организацији свечаног пријема првака; јун 

8.9. Свечана додела специјалних диплома и сведочанстава за ученике 8. 

разреда; 
јун 
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Програм рада Савета родитеља 

 
Садржај рада Динамика Реализатори 

- Избор и конституисање одељенских Савета родитеља 

и Савета родитеља одељења; 
јун - септембар 

одељенске 

старешине, 

учитељи, директор 

- Израда оперативних планова рада Савета одељења; септембар 

одељенске 

старешине, 

учитељи, педагог 

- Извештај о акцијама уређења школског простора - 

анимирање Савета за нове акције; 
октобар 

директор, одељенске 

старешине 

- Консултације око ђачке кухиње; 
септембар, 

током године 
одељенске старешине 

- Консултације око озелењавања школског простора; фебруар 

директор, одељенске 

старешине, 

руководилац Младих 

горана 

- Учешће родитеља у организовању акција 

солидарности и пружању помоћи у решавању 

социјалних проблема ученика; 

током године 
одељенске 

старешине, родитељи 

- Учешће родитеља у организовању наставе у природи, 

екскурзија и излета; 
током године 

одељенске 

старешине, 

родитељи 

- Учешће родитеља у организовању и припремању 

школских прослава, свечаности, сусрета, изложби . . . 
током године 

одељенске 

старешине, 

руководиоци 

слободних 

активности 

- Учешће у организовању посета предузећима у оквиру 

Програма професионалне оријентације; 
мај 

одељенске 

старешине, родитељи 

- Учешће родитеља у реализацији тема за здраствено 

образовање ученика; 
током године 

родитељи, одељенске 

старешине, педагог 

- Обезбеђивање помоћи родитеља код набавке 

материјала за дидактичко опремање учионица; 
током године 

родитељи, одељенске 

старешине 

- Инструктивни рад родитеља у слободним 

активностима; 
током године 

руководиоци 

слободних 

активности, 

родитељи 

- Разматрање питања упсеха и владања ученика и 

организације свих облика образовно-васпитног рада; 
полугодишње директор 

- Резултати учешћа ученика на такмичењима; јун директор 

- Разматрање извештаја директора школе о реализацији 

планова и програма наставних и ваннаставних 

активности и ефикасности организације обрзовно-

наставног рада; 

јун директор 

- Анализа рада Савета родитеља школе; јун директор 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

Програм рада школског педагога 

Области рада педагога (глобални план) 

 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитних активности 

2. Сарадња са наставницима 

3. Рад са ученицима 

4. Сарадња са родитељима и друштвеном заједницом.  

5. Истраживање образовно - васпитне праксе (аналитичко-истраживачке  

    активности)  

 

Oперативни план 

 

Садржај рада Динамика 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА  

1.1. ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ПЕДАГОГА И МЕСЕЧНИХ 

ПЛАНОВА РАДА; 

септембар и 

месечно 

1.2. УЧЕШЋЕ  У  ИЗРЕДИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ,  септембар 

1.3. УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ПРОШЛУ 

ШКОЛСКУ ГОДИНУ 
септембар 

1.4. ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ-

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 
септембар 

1.5.УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОД 1. ДО4. РАЗРЕДА, 

КАО И 5. И 6. РАЗРЕДА  
септембар 

1.6. САСТАВЉАЊЕ СПИСКОВА УЧЕНИКА ЗА НАБАВКУ БЕСПЛАТНИХ 

УДЖБЕНИКА; 

август,  

септембар 

1.7. УЧЕШЋЕ У ПЛАНИРАЊУ И ПРОГРАМИРАЊУ РАДА СТРУЧНИХ 

ОРГАНА (НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА, ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА, СТРУЧНИХ 

АКТИВА); 

август 

1.8. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА; 

1.9. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА 

ПЛАНИРАЊА СВОГА РАДА 

август 

септембар 

1.10. УЧЕШЋЕ У ПЛАНИРАЊУ И ПРОГРАМИРАЊУ ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ; 
септембар 

1.11. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ КОРЕКТИВНОГ ПЕДАГОШКОГ 

РАДА СА УЧЕНИЦИМА КОИЈИ ПОКАЗУЈУ СЛАБА ПОСТИГНУЋА У 

УЧЕЊУ - 'ОБРАЗОВНИ КУТАК' ; 

октобар 

1.12. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКЕ НОВИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ; септембар 

1.13 УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ИОП ЗА ДЕЦУ КОЈА ЋЕ ПО ЊЕМУ ПОХАЂАТИ 

НАСТАВУ 

током целе 

године 

1.14. САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О БРОЈУ РЕШАВАЊА СЛУЧАЈЕВА 

МЕТОДОМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДОГАЂАЈА 
децембар и јун 

1.15 САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. 
август 

1.16 ПРИКУПЉАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИХ ПЛАНОВА РАДА НАСТАВНИКА 
август-

септембар 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА, УНАПРЕЂИВАЊЕ, РЕАЛИЗАЦИЈА И ПРАЂЕЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
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2.1. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА ПРЕГЛЕДОМ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ; 
током године 

2.2. ПРАЋЕЊЕ УВОЂЕЊА ИНОВАЦИЈА И ЊИХОВИХ ЕФЕКАТА ПУТЕМ 

ПОСЕТЕ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ; 
септембар - јун 

2.3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА НА УНАПРЕЂИВАЊУ 

ОЦЕЊИВАЊА, ИЗРАДА ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРОВЕРАВАЊЕ ЗНАЊА И 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА; 

октобар - мај 

2.4.ОРГАНИЗАЦИЈА УПИСА ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД, ПРИПРЕМА 

МАТЕРИЈАЛА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРЕДЗНАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

ИСПИТИВАЊА; 

април - мај 

2.5. ПРАЋЕЊЕ ПРИЛАГОЂАВАЊА УЧЕНИКА ПРВИХ РАЗРЕДА НА 

ЗАХТЕВЕ ШКОЛЕ И УЧЕНИКА ПЕТИХ РАЗРЕДА  ПРИ ПРЕЛАСКУ СА 

РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ; 

октобар - 

новембар 

2.6. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, УСПЕХА И 

ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА; 
јануар, јун 

3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА током године 

3.1. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАСТАВНИЦИМА У ИЗБОРУ И 

КОНКРЕТИЗАЦИЈИЈИ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА ПРИ ПЛАНИРАЊУ СВОГА 

РАДА; 

август, фебруар 

3.2. УПОЗНАВАЊЕ УЧИТЕЉА ПРВОГ РАЗРЕДА СА РЕЗЛТАТИМА 

ТЕСТИРАЊА ДЕЦЕ ПРЕ ПОЛАСКА У ОСНОВНУ ШКОЛУ; 
септембар 

3.3. ОТКРИВАЊЕ УЗРОКА ЗАОСТАЈАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ РАДУ, 

ЊИХОВО УКЉУЧИВАЊЕ У ДОПУНСКИ РАД, ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА; 
септембар, јун 

3.4. АНАЛИЗА УСКЛАЂИВАЊА КРИТЕРИЈУМА ОЦЕЊИВАЊА 

НАРОЧИТО КОД ДЕЦЕ СА ЛАКШИМ СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ; 
током године 

3.5. САРАДЊА У ИДЕНТИФИКАЦИЈИ ДАРОВИТИХ (ПСИХОЛОГ, 

НАСТАВНИЦИ, ПЕДАГОГ) 
октобар 

3.6. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАСТАВНИЦИМА - ОДЕЉЕНСКИМ 

СТАРЕШИНАМА У РЕАЛИЗАЦИЈИ САДРЖАЈА НА ЧОС-У И ОЗ-У; 
током године 

3.7. ИСПИТИВАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У НЕУСПЕШНИМ ОДЕЉЕЊИМА; током године 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

4.1. ИСПИТИВАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗРЕЛОСТИ ДЕЦЕ 

ПРИ УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД; 
април, мај 

4.2. ФОРМИРАЊЕ И УЈЕДНАЧАВАЊЕ ОДЕЉЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА; јун, август 

4.3. РАСПОРЕЂИВАЊЕ НОВОПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊЕ И 

ПРАЋЕЊЕ ЊИХОВЕ АДАПТАЦИЈЕ; 
током године 

4.4. ИСПИТИВАЊЕ ПЕДАГОШКИХ ЧИНИЛАЦА УСПЕХА И 

НАПРЕДОВАЊА, НЕУСПЕХА И ЗАОСТАЈАЊА ПОЈЕДИНИХ УЧЕНИКА; 

АНАЛИЗА И ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕУСПЕХА; 

током године 

4..5. ИЗРАДА АНКЕТЕ, АНКЕТИРАЊЕ УЧЕНИКА О ИЗБОРУ СЛОБОДНИХ 

АКТИВНОСТИ; ОБРАДА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕУЛТАТА НА 

НАСТАВНИЧКОМ ВЕЋУ; 

септембар 

4..6. ИНФОРМИСАЊЕ И САВЕТОДАВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА О МРЕЖИ 

СРЕДЊИХ ШКОЛА И МОГУЋНОСТИМА ЗА УПИС И ДАЉЕ 

ШКОЛОВАЊЕ; 

април, 

4.7. УПУЋИВАЊЕ УЧЕНИКА У ЕФИКАСНИЈЕ И РАЦИОНАЛНИЈЕ 

МЕТОДЕ УЧЕЊА (ИНДИВИДУАЛНО И НА ЧАСОВИМА ОЗ); 
током године 

4.8. ИНДИВИДУАЛАН  РАД СА УЧЕНИЦИМА РАДИ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ 

У РЕШАВАЊУ ЊИХОВИХ ПРОБЛЕМА; 
током године 

4.9.ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЕТЕ СТРУЧНИХ САРАДНИКА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА У ЦИЉУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ИНФОРМИСАЊА УЧЕНИКА 8. 

РАЗРЕДА; 

  мај 

5. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРЕДАВАЊА СТРУЧНИХ ЛИЦА ЗА УЧЕНИКЕ 

ВИШИХ РАЗРЕДА НА ТЕМУ: БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ, АИДС  
током године 

5.1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ИДЕНТИФИКОВАЊУ ПЕДАГОШКИХ 

КАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБАН КОРЕКТИВНИ 

РАД; 

септембар, 

октобар 
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5.2. ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ КОРЕКТИВНОГ РАДА СА 

УЧЕНИЦИМА КОЈИ ПОСТИЖУ СЛАБИЈИ УСПЕХ ИЛИ ИМАЈУ 

ПРОБЛЕМА У ПОНАШАЊУ; 

током године 

5.3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, ПОРОДИЦОМ И СТРУЧЊАЦИМА; током године 

6. САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА  

6.1. ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА ЗНАЧАЈНИХ ЗА 

УПОЗНАВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА И НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА; 
по потреби 

6.2. УПОЗНАВАЊЕ РОДИТЕЉА СА ПЕДАГОШКИМ 

КАРАКТЕРИСТИКАМА ЊИХОВЕ ДЕЦЕ (УСПЕХ, ПОНАШАЊЕ, 

ПОХАЂАЊЕ НАСТАВЕ, МОТИВАЦИЈА); 

по потреби 

6.3. ОРГАНИЗОВАЊЕ, ПРИПРЕМАЊЕ И УЧЕШЋЕ НА РОДИТЕЉСКИМ 

САСТАНЦИМА; 
током године 

6.4. ИНДИВИДУАЛНИ САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА; током године 

6.5. РАД СА РОДИТЕЉИМА КРОЗ РАД САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ; током године 

6.6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПЕДАГОШКО-

ПСИХОЛОШКОГ ЕДУКОВАЊА РОДИТЕЉА; 
током године 

6.7. УЧЕШЋЕ У РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА  

7. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА  

7.1. КООРДИНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ; 
током године 

7.2. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРЕДАВАЊА, РАЗГОВОРА, ПОСЕТА 

ПРЕДУЗЕЋИМА - УЧЕСТВОВАЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОМЕНУТОГ; 
фебруар, мај 

7.3. ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕНИКА О СВИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У ГРАДУ, 

СМЕРОВИМА, ДУЖИНИ ТРАЈАЊА И МОГУЧНОСТИ ЗАПОСЛЕЊА, ЗА 

ОСМЕ РАЗРЕДЕ; 

фебруар- март 

7.4 .ИСПИТИВАЊЕ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА; март 

7.5. НАБАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ТЕМА ЗА ЧОС ИЗ 

ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ; 

према програму 

ОС 

8. АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД  

8.1.СПРОВОЂЕЊЕ АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ,НАСТАВНИКЕ И РОДИТЕЉЕ -

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ, И ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА 
април 

8.2. НЕОПРАВДАНО ИЗОСТАЈАЊЕ СА НАСТАВЕ; 

 

новембар 

децембар 

8.3.  ОТКРИВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ЧИТАЊУ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ 

РАЗРЕДА 

фебрyар 

март 

8.4. УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ АНАЛИЗА И ИЗВЕШТАЈА У ВЕЗИ СА РАДОМ 

ШКОЛЕ; 
јануар, јун 

9. УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА  

9.1. ИНФОРМИССАЊЕ СТРУЧНИХ ОРГАНА О РЕЗУЛТАТИМА 

ИЗВРШЕНИХ АНЛИЗА И ИСТРАЖИВАЊА; 
током године 

9.2.  КОНТИНУРИРАНА САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ; током године 

9.3. УЧЕШЋЕ У РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА током године 

9-4. УЧЕШЋЕ У РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА током године 

9.5. УЧЕШЋЕ У РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА током године 

10. РАД НА СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ  

10.1. УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПЛАНА И ПРОГРАМА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА; 
септембар 

10.2. СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ПРАЋЕЊЕМ ПЕДАГОШКЕ 

ЛИТЕРАТУРЕ И УЧЕШЋЕМ НА СЕМИНАРИМА; 
током године 

10.3. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ПРЕМА ПРОГРАМУ 

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА; 
током године 

11. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О РАДУ  

11.1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА (ГОДИШЊИ, МЕСЕЧНИ); 
септембар , 

месечно 

11.2. ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА РАДА; свакодневно 
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11.3 САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ МЕДИЈИМА ТЕЛЕВИЗИЈОМ И 

ШТАМПОМ, САРАДЊА СА ЦЕНТРОМ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, МУП-ОМ 

ВРШАЦ  

током године 

11.4. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ АНАЛИТИЧКО-

ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ, ИЗВЕШТАЈИМА, АНАЛИЗАМА И СЛ. 
током године 

12. УТВРЂИВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ 

ИСПИТА, ДЕЖУРСТВО НА КВАЛИФИКАЦИОНОМ ИСПИТУ, ПРИМАЊЕ 

ЖАЛБИ И ПРИГОВОРА НА БОДОВАЊЕ, СИТИЦАЊЕ КОНАЧНИХ РАНГ 

ЛИСТА , ЛИСТА ЖЕЉА И СЛИЧНО; 

мај  
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ПРОГРАМ  РАДА  ШКОЛСКОГ  БИБЛИОТЕКАРА 

за школску 2015/2016. годину 
 

  ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

Циљ: 

 Промовисање читања и подстицање самосталности ученика у учењу 

 Развијање информационе писмености (медијске и информатичке) ученика и 

наставника 

 Остваривање сарадње и заједничко планирање активности наставника, 

школског библиотекара и локалне заједнице 

  Обезбеђивање електронских извора и приступа ка њима 

 Пружање услуга за унапређење свих облика и подручја рада образовно- 

васпитног процеса 

 

Задаци:  

 

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области 

образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијских и просветно-културних 

активности, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што 

учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и 

праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, као члан школских 

тимова има задатке: 

 развијање и неговање навике читања и коришћења библиотеке код ученика и 

наставника, 

 развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора 

информација, 

 стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском 

учењу, 

 мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и 

образовање током целог живота, 

 сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 

 праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и 

њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком 

другом професионалном развоју, 

 пружање помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће 

литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и 

оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са 

њиховим родитељима и релевантним институцијама, 

 стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком 

фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне 

стваралачке способности и креативности код ученика,  

 обезбеђивање приступа програмима који раде на развијању информационе 

писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, 

примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење 

информационо -комуникационих технологија, 
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 припремање и реализовање библиотечког програма намењеног ученицима са 

посебним потребама и посебним способностима, 

 вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и 

сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и други 

послови), 

 коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима, 

 заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија 

фонда. 

 

I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 Подручје рада 
 Време 

Месец 
Носилац Сарадници 

 Израђивање годишњег, месечних и оперативних 

планова рада 
IX-VI библиотекар  

 Планирање и програмирање рада са ученицима и 

наставницима 
VIII-IX библиотекар 

чланови 

стручних већа 

 Планирање набавке литературе и периодичних 

публикација за ученике, наставнике и сараднике  

 

  VIII, IX,    

I,    II 

библиотекар 

директор,  
стручних већа, 

педагог  и 

психолог 

 Припремање програма рада библиотечке секције    VIII библиотекар  
руководиоци 

секција 

 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

                              Подручје рада  Време Носилац 

 

 Учешће у изради годишњег плана рада и 

самовредновања рада установе, 

 

IX-VI 

директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

 Одабирање и припремање литературе и друге грађе за 

разне образовно-васпитне активности (теоријска и 

практична настава, допунски и додатни рад, 

ваннаставне активности ученика и др.), 

 

IX-VI 

библиотекар, 

наставници и 

стручни 

сарадници 

 

 Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, 

научно проверене методе и резултата сопственог 

истраживачког рада, 

 

IX-VI 

 

 

библиотекар 

 

 Побољшање информационе, медијске и информатичке 

писмености корисника развијањем  критичког односа 

према различитим информацијама и изворима сазнања и 

осећаја за естетске вредности. 

 

IX-VI 

директор, 

стручни 

сарадници и 

наставници,  
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III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

                              Подручје рада  Време Носилац Сарадници 

 Сарадња са наставницима на промоцији 

читања ради задовољства кроз све облике 

образовно - васпитног рада, 

  

 

    VIII 
наставници 

српског језика 

и  учитељи 
библиотекар 

 Сарадња са наставницима у припремању 

ученика за самостално коришћење разних 

извора информација, 

 

 

IX-VI библиотекар 
наставници и 

учитељи 

 Организовање наставних часова из 

појединих предмета у школској 

библиотеци,  

  

    IX библиотекар 

педагог, 

психолог, 

наставници, 

ученици  

 Сарадња са наставницима око утврђивања 

годишњег плана обраде лектире, и 

коришћења наставничко - сарадничког дела 

школске библиотеке 

IX-VI библиотекар 
педагог и 

психолог 

 Коришћење ресурса библиотеке у процесу 

наставе 

 

IX-VI библиотекар 
наставници и 

учитељи 

 Систематско информисање корисника 

школске библиотеке о новоиздатим 

књигама, стручним часописима и другој 

грађи, о тематским изложбама у вези с 

појединим издањима, ауторима, акцијама и 

јубилејима, и усмено или писмено 

приказивање појединих књига и часописа. 

  

 

IX-VI библиотекар наставници 
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IV   РАД СА УЧЕНИЦИМА 

                              Подручје рада  Време Носилац Сарадници 

 Пружање помоћи при избору литературе и друге 

грађе 
IX-VI библиотекар 

наставници и  

учитељи 

 Остваривање програма образовно-васпитног рада 

са ученицима у школској библиотеци 
       I разред : - Упознавање ученика са школском    

библиотеком.  
                    - Учлањење ученика у библиотеку 

 
II разред : Упознавање ученика са дечијом 

штампом. 

 
III разред : Упознавање ученика са 

енциклопедијама за децу 

 
IV разред: Упућивање ученика у коришћење 

енциклопедија, лексикона, речника, приручника 

(указивање на најосновније карактеристике 

појмова: садржај и регистар књиге и упознавање с 

њиховим функцијама) 

          Обрада лектире по договору  

             V разред: Правопис српског језика 

VI-VIII разреда : Речници српског језика 

 

 Рад  са  ученицима  у  учионици, у  

радионоцама  за ученике,  и  на  реализацији  

школских  пројеката. 

 

   

 

  IX-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-I 

 

 

XII, V 

библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекар 

 

 

учитељи и 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници и 

ученици 

 Испитивање потреба и интересовања за књигом 

и другом библиотечко–медијатечком грађом 
IX, II библиотекар 

наставници, 

учитељи, 

ученици 

 Формирање навика за самостално налажење 

потребних информација и развијање читалачких 

способности 
IX-VI библиотекар 

наставници 

учитељи, 

ученици 

 Развијање навика за чување, заштиту и руковање 

књижном и некњижном грађом 
IX-VI библиотекар 

наставници и  

учитељи, 
ученици 

 Развијање метода самосталног рада за 

коришћење књижног и некњижног материјала 
IX-VI библиотекар наставници 

 Укључивање у рад библиотечке секције и 

пружање помоћи у остваривању  програма рада 
IX-VI библиотекар         ученици 

 Организовање сусрета са познатим личностима, 

писцима и другим јавним и културним 

радницима 
XI, III  библиотекар  

ученици, 

наставници 
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V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

                              Подручје рада  Време Носилац Сарадници 

 Учешће на родитељским састанцима ради 

давања информација о читалачким 

интересовањима и потребама ученика, ради 

развијања читалачких и других навика 

ученика и формирању личних и 

породичних библиотека, 

 

    IX-VI 
наставници 

српског језика 

и  учитељи 
библиотекар 

 Остваривање сарадње са родитељима у вези 

са развијањем читалачких навика ученика. 
IX-VI библиотекар 

наставници и 

учитељи 

 

VI  РАД  СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

                              Подручје рада  Време Носилац Сарадници 

 Сарадња са стручним већима наставника, 

педагогом, психологом и директором 

школе у вези с набавком и коришћењем 

књижне и некњижне грађе, те целокупном 

организацијом рада школске библиотеке,  

 

IX-VI библиотекар            

 Сарадња око обезбеђивања књижне и 

некњижне грађе за школску библиотеку 

коју користе ученици, наставници и 

стручни сарадници. 

X 
 

XI 
 
I 
 

III 

библиотекар  

 Припремање и организовање културних 

активности школе (књижевне трибине, 

сусрети, разговори, акције прикупљања 

књига, конкурси, обележавање значајних 

јубилеја везаних за школу и просвету) 

 

IX-VI 

 
библиотекар 

чланови 

библиотечке 

секцијe 

 Учешће у припремању прилога и изради 

школског гласила и интернет презентације 

школе. 

    IX-VI библиотекар  
чланови 

библиотечке 

секцијe 

 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

                              Подручје рада  Време Носилац 

 Рад у школским тимовима на изради годишњег и 

развојног плана школе 
IX-VI библиотекар 

 Рад у  стручним  тимовима  у  складу  са  решењем  директора IX-VI библиотекар 

 Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и 

прикупљања средстава за обнову књижног фонда 

 

IX-VI 

 

 

библиотекар 
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VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 

                                                Подручје рада  Време Носилац Сарадници 

 Учествовање у планирању и реализацији културне и 

јавне делатности школске библиотеке 
IX-VI библиотекар     

директор 

наставници и 

учитељи 

 Припремање и организаовање културних, 

такмичарских и сабирних акција (књижевне 

трибине, сусрети, разговори,  такмичења,и др.): 

   

- Сусрети с писцем XI, III 

библиотекар 
 

директор, 

наставници , 

учитељи, 

педагог и 

психолог 

- Акција : ”Књига школи на дар“ III 

- Позоришна  представа II 

 Објављивање прилога на сајту Школе  IX-VI библиотекар 
наставници 

библиотечка 

секција   

 Остваривање сарадње са организацијама и 

установама у области културе:  
IX-VI библиотекар директор 

 Сарађивање са новинско-издавачим кућама : 

Креативним центром, Лагуном,Новом  Школом... 
IX-VI библиотекар директор 

 

IX СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

                              Подручје рада 1 ВРЕ

МЕ 
Носилац 

 Праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и 

приказа 
IX-VI 

библио

текар 

 Праћење стручне литературе и периодике из области 

библиотекарства. 
IX-VI 

библио

текар 

 Учествовање на седницама стручних и других органа школе: 

 

IX-VI 

 

 

библио

текар 

 

 Учествовање на семинарима и стручним саветовањима и 

трибинама  
IX-VI 

 

библиотекар 

 Вођење  документације о  раду  школске  библиотеке  и  

школског  библиотекара  -  анализа  и  вредновање  рада  

школске  библиотеке  у  току  школске  године 

IX-VI  библиотекар 
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 Сарадња са Народном библиотеком, Градском  библиотеком  

Панчево, Градском  библиотеко  Вршац 
IX-VI   библиотекар 

 

ПРОГРАМ  РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ ЗА   

       ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 
 

Подручје рада и радни задаци: 

 

1. РАДНИ ОДНОСИ 

- израда конкурса и пратећих образаца и дописа за њихово објављивање, 

- утврђивање испуњености услова кандидата, 

- израда одлука директора  по конкурсима, експедовање тих одлука и 

доставаљање извештаја  Националној служби за запошљавање, 

- израда уговора о раду са запосленима, 

- израда решења о престанку радног односа, 

- припрема образаца за одјављивање и пријављивање запослених са службених 

евиденција и ажурирање података у радним књижицама, 

- отварање нових и провера  радних досијеа запослених, 

- рад на статистичким и табеларним исказивањима  података о запосленима и 

имовини школе, 

- израда решења о четрдесеточасовној радној недељи и статусу запослених, 

- израда решења о годишњем одмору и њихово експедовање, 

- израда и експедовање других врста решења која се односе на радне односе, 

- рад на документацији за пријављивање приправника за полагање испита за  

лиценцу, 

- израда потребних одлука за комисију за проверу савладаности  програма 

увођења у посао наставника; 

Време реализације: претежно у току првог полугодишта али и током целе 

године. 

 

2. ПРОПИСИ, АКТА ШКОЛЕ И ПОСТУПЦИ 

- праћење законских и подзаконских прописа, 

- припремање измена и допуна школских и аката, 

- завршавање послова везаних за јавну набавку; 

- припремање неопходне документације потребне за извођење ђачке екскурзије 

и вођење поступка у складу са законом и правилником о извођењу екскурзија 

 

Време реализације: до краја текуће  календарске и током целе школске године. 

 

3. РАД У ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

- припремање седница Школског одбора, 

- вођење записника на седницама Шкоског одбора и израда записника и свих 

одлука, 

- давање стручних објашњења и мишљења, 

- израда  извештаја о раду секретара за прошлу школску годину , 

- израда програма рада секретара за текућу школску годину, 
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- вођење записника на седницама Наставничког већа и давање стручних 

објашњења,  према потреби, 

- припремање седница Савета родитеља, вођење записника на истим, израда 

записника и свих одлука које донесе овај орган, 

- израда свих дописа и достављање  тражених података који се односе на  

захтеве других државних органа; 

Време реализације: током целе школске године. 

 

4. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

- вођење деловодника (делимично), 

- израда других врста уговора, 

- израда других  дописа, позива, захтева, молби и др. у сарадњи са  директором, 

- израда и достављање других података надлежним органима 

- рад у тиму за заштиту деце од насиља злостављања и занемаривања 

- разговори са запосленима везани за правна питања; 

Време реализације: током целе школске године. 

 

5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

- стручно усавршавање  на семинарима за секретара школе; 

Време реализације: пролеће 2016. године. 
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Програм школског маркетинга 

Садржај рада Облик рада Реализатор 

1. Интерни маркетинг   

1.1. Изложбе ученичких литерарних и ликовних радова у 

учиницама и холовима школе; 
изложба 

руководилац 

слободних 

активности, 

ученици 

1.2. Наступи хора на смотрама и приредбама у школи и 

граду; 

хорске песме Музичка 

омладина 

2. Екстерни маркетинг   

2.1. Сарадња са локалним листовима; 

обавештавање о 

значајнијим 

делатностима школе, 

објављивање 

ученичких радова 

руководилац 

слободних 

активности, 

ученици, 

педагог, 

директор 

2.2. Сарадња са локалном ТВ станицом; 

обавештавање руководилац 

слободних 

активности, 

ученици, 

педагог, 

директор 

2.3. Сарадња са дечјим листовима; 

објављивање 

ученичких радова 

руководиоци 

слободних 

активности 

2.4. Учествовање у еколошким акцијама које предузима 

Општина; 
разне активности 

руководиоци 

слободних 

активности, 

ученици 
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Програм превенције малолетничке деликвенције 

Садржај рада Реализатор Динамика 

- Упознавање породичног, социјалног и материјалног статyса 

yченика и његове породице и расветљавање личности yченика који 

имајy проблеме y понашањy; 

наставници, 

одељенски 

старешина, 

педагог 

октобар, 

током године 

- Рад са породицом; 

Предавања за родитеље на темy: 

Прва крађа - шта сада? 

Бежање и скитња - кyда то води? 

Рyшилаштво и паљење - знамо ли последице? 

Токсикоманија као непријатељ младих виђена очима педијатра; 

Физичко здравље као основа здраве дyше; 

Утицај неформалних yличних грyпа на децy лабилног карактера; 

Породица као yзрок појаве девијантног понашања; 

Личност родитеља и yтицај на дете склоно престyпима; 

Кроз саветодавни рад са породицом користити постојеће 

потенцијале породице y смислy максимализације њиховог 

позитивног васпитног yтицаја на децy  и корекције 

различитих аспеката породичне ситyације y циљy превенције 

и неyтрализације неповољног yтицаја; 

Рад на сређиваањy породичних односа (породичне атмосфере) 

саветовањем породице као целине (третман породице) и пyтем 

директног третмана појединих чланова породице; 

Заједничко благовремено ангажовање наставника, родитеља и 

педагога y анализи и интерпретацији актyелних проблема и 

тражењy одговарајyћих решења; 

Инстрyирање породице y циљy сагледавањy правог значаја 

слободног времена и реалних потреба деце, yкљyчyјyћи и начине 

контроле и  дозирања слободног времена од стране наставника; 

 

наставници, 

педагог, 

одељенски 

старешина 

школски лекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог, 

наставник, 

одељенски 

старешина 

 

 

педагог 

 

 

наставници, 

родитељи 

педагог 

 

педагог 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током  

године 

 

 

 

 

 

током  

године 

 

током 

године 

 

 

новембар, 

март 

- Реализација планираних мера (третман) према yченицима за које 

се yтврди да имајy проблема y понашањy према вршњацима и 

грyпама (издвајање из грyпе која неповољно yтиче на yченике); 

одељенски 

старешина, 

наставник, 

педагог 

током године 

- Рад на кориговањy односа yченика који имајy проблема y 

понашањy према вршњацима и грyпама (издвајање из грyпе која 

неповољно yтиче на yченике); 

одељенски 

старешина, 

наставници, 

педагог 

током године 

- Избор активности и садржаја слободног времена, које треба да 

задовољи психолошке васпитне задатке; 

наставници, 

одељенски 

старешина 

октобар 

- Проналажење одговарајyћих инститyционалних форми 

коришћења слободног времена; 

педагог, 

наставници, 

одељенске 

старешине 

октобар, 

новембар, 

март 

- Рад на кориговањy односа према вршњацима и грyпама 

(благовремено издвајање yченика из грyпе која неповољно yтиче 

на њих); 

педагог током године 
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- Сарадња са Центром за социјални рад; педагог, 

родитељи 

током године 

- Обезбеђивање маатеријалних средстава посебно за набавкy 

yxбеника, радног прибора, као и омогyћавање yченицима да идy на 

излете, екскyрзије и сл. 

одељенске 

старешине, 

yченици 

септембар и 

током године 

- Уколико се yкаже потреба yченикy се омогyћава избор и промена 

школске средине; 

Наставничко 

веће 

по потреби 

- Сарадња са инспектором за малолетничкy деликвенцијy; педагог, 

директор, 

родитељи 

током године 
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Програм заштите деце од насиља злостављања и занемаривања у 

ОШ „Паја Јовановић“  Вршац 

 
 

Програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања у ОШ  

„Паја Јовановић“  односи се на регулисање примене Посебног протокола за 

заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у у образовно-

васпитним установама, као и на планирање превентивних активности (у оквиру 

наставних и ваннаставних активности), праћење и дефинисање процедура у 

ситуацијама насиља 

 

Насиље се овде дефинише као: сваки облик једанпут учињеног или поновљеног 

вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 

потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце / ученика 

 

Насиље може имати следеће форме : 

 

1. Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног 

          или потенцијалног телесног повређивања детета/ученика. 

          Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање,               

          шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем,        

 

          тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, 

          сна и друго. 

 

2. Емоционално / психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи 

до тренутног или трајног угрожавања психичког или емоционалног здравља и 

достојанства детета/ученика. 

Односи се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне 

и подржавајуће средине за здрав емоционални и социјални развој у складу са 

потенцијалима детета/ученика. 

Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке којима се врши 

омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање 

погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, 

изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања 

деце/ученика, као и други облици непријатељског понашања. 

 

3. Социјално насиље представља искључивање из групе и   

дискриминацију. 

Односи се на следеће облике понашања: одвајање детета/ученика од 

других на основу различитости, довођење у позицију неравноправности и 

неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање по било 

ком основу. 

 

4. Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева  

Њихово укључивање у сексуалну активност коју она не схватају у 

потпуности, за коју нису развојно дорасла ( не прихватају је, нису у стању да 
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се са њом сагласе ) и која има за циљ да пружи уживање или задовољи 

потребе друге особе 

Сексуалним насиљем сматра се. 

 Сексуално узнемиравање –ласцивнио коментарисање, етикетирање, 

ширење прича, додиривање, упућивање порука, фотографисање, 

телефонски позиви и слично 

 Навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним 

активностима- било да се ради о контактним (сексуални однос, 

сексуално додиривање и сл.) или  неконтакним активностима - 

излагање погледу, егзибиционизам и сл. ) 

 Коришћење деце/ученика за проституцију,порнографију и друге 

облике сексуалне експлоатације 

 

5. Насиље коришћењем информационих технологија (електронско насиље) : 

поруке послате електронском поштом, СМС–ом, ММС-ом, путем веб-сајта, 

четовањем, укључивањем у форуме и сл. 

 

6. Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције 

чине или не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди 

деци/ученицима или им смањује могућност за безбедан и здрав развој и 

доводи их у н емоћан, неравноправан положај у односу на појединце и 

установу. 

7. Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања 

установе или појединца да обезбеди услове за правилан развој детета/ученика 

у свим областима, што у противном може нарушити његово здравље, 

физички, ментални, духовни, морални и друштвени  развој. 

8. Занемаривање представља и пропуст ридитеља, усвојиоца или стараоца, 

односно друге особе која је преузела одговорност или обавезу да негује дете 

да обезбеди услове за развој по питању: здравља, образовања, емоционалног 

развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру разумно 

расположивих средстава породице или пружаоца неге, што изазива, или 

може, са великом вероватноћом, нарушити здравље детета или физички, 

ментални, духовни, морални и његов социјални развој.Ово обухвата и 

пропусте у обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања у 

оноликој меру у којој је то изводљиво. 

9. Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа 

и/или установа.Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или 

сексуалне експлоатације.Ове активности имају за последицу нарушавање 

физичког или менталног здравља, образовања, као и моралног, социјалног и 

емоционалног развоја детета/ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

OСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ 

ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У 

ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ 

 

 

Основни принципи на којима почива Програм ОШ „ Паја Јовановић“, а 

који уједно представља смернице за деловање су : 

 

 Омогућавање услова у школи који деци и ученицима обезбеђује живот 

и рад који доприносе оптимално максималном развоју; 

 Интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих 

одраслих који раде у школи или који учествују у раду школе; 

 Обезбеђивање поверљивости података и заштита права на приватност 

детета и ученика; 

 Учешће детета/ученика у свим фазама процеса заштите кроз 

благовремена и контуниарана обавештења на начин који одговара 

њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз могућност да изразе 

своје мишљење; 

 Протокол се односи на сву децу/ученике  у школи без обзира на њихов 

пол, узраст, породични статус, етничко порекло и било које друге 

социјалне или индивидуалне карактеристике(боју коже, језик, 

вероисповест, националност, способности и специфичности детета;  

 

Задаци школе у омогућавању реализације принципа Протокола: 

 

У школи ћемо креирати климу у којој се: 

 

 учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности 

 не толерише насиље 

 не ћути у вези са насиљем 

 развија одговорност и поступање свих 

 сазнања о насиљу обавезују да се  реагује 

 

Општи циљ Посебног протокола је унапређивање квалитета живота 

деце/ученика применом : 

 

 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад 

    деце/ученика; 

 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање у школи и установама. 

 

Специфични циљеви у превенцији 

 

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

2. Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни 

сарадници, административно и помоћно особље, директори, родитељи, старатељи, 

локална заједница) у доношење и развијање програма превенције. 
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3. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и 

рад установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања. 

4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља. 

5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и 

поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља. 

6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, 

ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема 

насиља, злостављања и занемаривања. 

 

Специфични циљеви у интервенцији 

 

1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља. 

2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља. 

3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности програма заштите. 

4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученика 

у заједницу вршњака и живот установе. 

5. Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и 

који су посматрачи насиља. 

 

Задаци у области превенције: 

 

- Упознавање, родитеља и ученика првих разреда у Школи са правном 

регулативом, Општим и Посебним протоколом; Родитељски састанак - септембар 

2015. год., часови одељенског старешине - септембар 2015. год.) 

- Подсећање на правила понашања и последица кршења правила; 

(Заједнички родитељски састанци - новембар 2015. године) 

- Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 

(грађанско васпитање - током године) 

-Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (савет родитеља, 

школски одбор, одељенско веће, наставничко веће - током године) 

- Недеља лепих порука - у сарадњи са наставницима српског језика и страног 

језика март 2016. 

- Дан планете Земље - април 2016. 

- Крос и спортом против насиља - мај 2016. 

- Куп толеранције - Кошарка - мај 2016. 

- Дан школе - манифестација и приредба поводом Дана школе пропраћена 

дружењем и спротским сусретима између три градске школе јун 2016. 

- Сликарска колонија - „Паји у част“ - Уметношћу и естетским изражавањем 

против насиља - јун 2016.  

 

Задаци у области интервенције: 

 

- Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у 

ситуацијама насиља; 

- Сарадња са релевантним службама (Центар за Социјални  рад, МУП, 

Здравствена служба); 
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- Континуирано евидентирање случајева насиља (од стране чланова Тима за 

спречавање насиља); 

- Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, 

запажања и провере; 

- Подршка деци која трпе насиље (Саветодавни рад ученика са школским 

педагогом); 

- Рад са децом која врше насиље (Саветодавни рад ученика са школским 

педагогом и разредним старешином); 

- Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно   реаговање; 

- Саветодавни рад са родитељима. (разговори са школским педагогом, 

директором и разредним старешином на родитељским састанцима). 

 

 

 

IV ИНТЕРВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

(Процедуре  и поступци интервенције у заштити деце од насиља) 

 

СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, 

ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ  

 

1. Интерветивне процедуре и поступци морају уважавати следеће критеријуме: 

 

 да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље; 

 где се дешава – да ли се дешава у школи или ван ње; 

 ко су учесници насиља, злостављања и занемаривања; 

 облик и интензитет насиља, злостављања и  занемаривања; 

 

2. На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика 

     за безбедност детета и одређују поступци и процедуре и  

     начин реаговања: 

 

 случај се решава у школи; 

 случај се решава у школи у сарадњи са другим компетентним установама; 

 случај се прослеђује надлежним службама  

 

3.  Ситуације у којима може бити присутно насиље: 

 

- Насиље или сумња да се насиље дешава између деце/ученика; 

- Насиље или сумња да је дете/ученик изложено насиљу од стране одрасле 

особе запослене у школи; 

- Насиље или сумња да се насиље дететом/учеником од стране одрасле особе 

која није запослена у школи. 

 

IV-1 Кораци и поступци при интервенцији. 

Кораци и поступци имају обавезујући карактер 
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4.1 Насиље или сумња да се насиље дешава између деце/ученика 

 

1.  Опажање или добијање информације да је насиље у току 

 

1.1  Сумња да се насиље дешава на основу: 

 препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања 

детета/ученика и породице, или 

 путем поверавања, непосредно – од стране самог детета/ученика 

 посредно – од стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...). 

 

2. Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе - 

свака одрасла особа која има сазнање о насиљу(дежурни 

наставник,учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни наставник, сваки 

запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или 

позвати помоћ (уколико процени да самостално не може да прекине насиље) 

2.1.Хитна акција- позивање МУП-а, здравствених служби; (уколико су сукоби 

и насиље таквих размера да имају веће последице по учеснике насиља);  

3.Смиривање ситуације - подразумева обезбеђивање сигурности за 

дете/ученика, раздвајање, разговор са учесницима насиља; 

3.1 Прикупљање информација: разговор са учесницима и другим актериама 

(прикупљање информација се односи и на насиље и на сумњу да постоји насиље). 

4. Консултације - остварују се непосредно по појави сумње или по стицању 

информација о насиљу или након непосредног насиља. Обављају се у оквиру 

установе на следићи начин: 

 А) уколико је видео насиље или је обавештен да се насиље непосредно дешава, 

обавештава неког од наведених особа: дежурног наставника, педагога, психолога, 

разредног старешину, члана Тима за заштиту деце/ученика од насиља, школског 

полицајца) 

Б) уколико код њега постоји сумња на насиље или је добио информације да 

постоји  сумња на насиље, о томе обавештава стручну службу, разредног старешину, 

директора, члана Тима) 

4. 1 Обевештавање стручне службе у школи -Након А и Б ситуације, 

информације о насиљу и чињенице о вршењу насиља прослеђују се стручној служби 

(психологу), који је дужан да забележе све релевантне податке : 

- Име и презиме особе која је дала информације о насиљу или сумњи да постоји 

насиље; 

- Имена особа који су актери насиља или потенцијалног насиља 

- опис ситуације која се може назвати насиљем, детаљно, објетктивно, без 

процена и тумачења 

- белешке разговора са непосредним актерима насиља и учесницима догађаја у 

вези са догађајем 

- опис ситуације у писаној форми од стране непосредних учесника догађаја 

4.2. Састанак стручне службе са Тимом и упознавање чланова са околностима и 

чињеницама; 

4.3. Тим на основу података процењује ниво ризика и сачињава(уколико 

процени да је потребно ) план заштите и даље кораке поступања (реаговања) и 

праћења ситуације и последица ситуације и план  реинтеграције учесника насиља;        
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 - Тим одређује задатке, одговорности и улоге чланова тима и других 

запослених у школи;  

- рaзговори, белешке и описане ситуације у описаној форми, поверљивог су 

карактера, ради заштите најбољег интереса детета/ученика; 

    

4.4. Тим се може, у зависности од сложености ситуације, консултовати са  

службама изван установе: 

• са  Центром за социјални рад; 

• специјализованим здравственим службама 

5.Након откривања насиља и обављених консултација са релевантним 

стручњацима и/или институцијама Тим доноси одлуку о предузимању акција које се 

односе на:  

- информисање родитеља деце/ученика учесника у насиљу  и о предузетим      

планом заштите и праћења развоја ситуације (родитељи се обавештавају и позивају 

непосредно после насиља и у  време консултација);  

- организовање посебних програма оснаживања деце/ученика за конструктивно 

поступање у ситуацијама насиља); 

- укључивање надлежних служби: здравствена служба, МУП, ЦЗС (уколико се 

процени да је потребно). 

 

Напомена: У случајевима у којима је постојала сумња на насиље, прати се 

понашање потенцијалних учесника (разредни старешина, предметни наставници, 

стручна служба).  

 

Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе. 

Пријава се подноси у усменој и писаној форми. Пријава садржи податке о 

детету/ученику и породици, који су у том моменту познати, и разлоге за 

упућивање. Пре пријаве потребно је обавити разговор са родитељима, осим ако 

тим установе процени да ће тиме бити угрожена безбедност детета/ученика. 

 

6. Праћење ефеката предузетих мера 

Тим за заштиту деце/ученика је у обавези да, у сарадњи са запосленим у 

установи и релевантним установама, прати ефекте предузетих заштитних  мера и 

активности због планирања новог циклуса Програма заштите деце/ученика од 

насиља. 

 

ВАЖНО:  Приликом консултација са колегама унутар и/или изван 

установе обавезно је поштовати принцип поверљивости , као и принцип 

заштите најбољег интереса детета! 

ВАЖНО: у образовно-васпитном систему нема места за истрагу и 

доказивање злостављања и занемаривања. Ти задаци су у надлежности других 

система. 
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4.2.  Насиље или сумња да је дете/ученик изложено насиљу од стране 

одрасле особе запослене у школи 

 

1.   Непосредно опажање или непосредног добијање информације да је 

насиље у току или да се насиље десило; 

1.1  Сумња да се насиље дешава на основу: 

 препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања 

детета/ученика; 

 путем поверавања, непосредно – од стране самог детета/ученика; 

 посредно – од стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...). 

 

2. Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе - 

свака одрасла особа која има сазнање о насиљу(дежурни 

наставник,учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни наставник, сваки 

запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или 

позвати помоћ (уколико процени да самостално не може да прекине насиље) 

2.1.Хитна акција- позивање МУП-а, здравствених служби; (уколико су сукоби 

и насиље таквих размера да имају веће последице по учеснике насиља);  

3. Особа која је опазила насиље, добила посредно или непосредно 

информацију о насиљу или има сумњу о насиљу, дужна је да информације 

саопшти директору школе; 

 

4. Тим обавља консултације  и прикупљање информација: Након сазнања 

да постоји  или се сумња на насиље директор је дужан да обавести Тим. Tим 

организује консултације и прибављање информација уз поделу задатака који се 

односе на:  

 - обављање  разговора са учесницима и другим актерима насиља или сумње о 

насиљу ради прикупљања чињеничних информација или на неки други начин за који 

Тим процени да је адекватан ситуацији;  

- Имена особа који су актери насиља или потенцијалног насиља 

- опис ситуације која се може назвати насиљем, детаљно, објетктивно, без 

процена и тумачења; 

- белешке разговора са непосредним актерима насиља и учесницима догађаја у 

вези са догађајем или сумњом на насиље 

- опис ситуације у писаној форми од стране непосредних учесника догађаја  

- рaзговори, белешке и описане ситуације у описаној форми, поверљивог су 

карактера, ради заштите најбољег интереса детета/ученика; 

 

4.1 Уколико ја насиље или  сумња на насиље потврђена предузимају се 

следеће мере: 

- предузимају се мере према запосленом у складу са законима; 

- информишу се родитељи о предизутим мерама; 

- тим сачињава заштитне мере према детету/ученику на основу процене 

  нивоа ризика; 

 - организовање посебних програма оснаживања деце/ученика за           

конструктивно поступање у случајевима насиља и план реинтеграције учесника 

насиља;         

- информишу се надлежене службе (уколико се процени да је потребно):  
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- Центар за социјални рад; 

- специјализоване здравствене службе; 

- Министарство унутрашњих послова, у случајевима када је детету  потребна  

физичка заштита или када постоји сумња да је учињено кривично дело или  

прекршај; 

 

 5. Тим прати предузете мере: реализацију плана заштите и даље кораке 

поступања и праћења ситуације и последица ситуације, одређујући задатке, 

одговорности и улоге чланова тима; 

Напомене: У случајевима у којима је постојала сумња на насиље, прати се 

понашање потенцијалних учесника (разредни старешина, предметни наставник, 

стручна служба, остали запослени у школи).  

 

Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе. 

Пријава се подноси у усменој и писаној форми. Пријава садржи податке о 

детету/ученику и породици, који су у том моменту познати, и разлоге за 

упућивање. Пре пријаве потребно је обавити разговор са родитељима, осим ако 

тим установе процени да ће тиме бити угрожена безбедност детета/ученика. 

 

 6. Праћење ефеката предузетих мера 

Тим за заштиту деце/ученика је у обавези да, у сарадњи са запосленим у 

установи и релевантним установама, прати ефекте предузетих заштитних  мера и 

активности због планирања новог циклуса Програма заштите деце/ученика од 

насиља. 

 

ВАЖНО:  Приликом консултација са колегама унутар и/или изван 

установе обавезно је поштовати принцип поверљивости , као и принцип 

заштите најбољег интереса детета! 

ВАЖНО: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу и 

доказивање злостављања и занемаривања. Ти задаци су у надлежности 

других система. 

 

3.3. Насиље или сумња на насиље од стране одрасле особе која није 

запослена у установи 

 

 

1.  Непосредно опажање или непосредно добијање информације да је 

насиље у току или да се насиље десило; 

- прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе; 

- смањивање напетости (смиривање учесника насиља...); 

- консултације Тима:  Tим организује консултације и прибављање  

информација уз поделу задатака који се односе на:  

- обављање  разговора са учесницима и другим актерима насиља или на основу 

информације да се насиље десило ради прикупљања чињеничних  информација или 

на неки други начин за који Тим процени да је адекватан ситуацији;  

- имена особа који су актери насиља; 

- опис ситуације која се може назвати насиљем, детаљно, објетктивно, без 

процена и тумачења; 
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- белешке разговора са непосредним актерима насиља и учесницима догађаја у 

вези са догађајем; 

- опис ситуације у писаној форми од стране непосредних учесника догађаја или 

информација које особа име у вези са догађајем које се може назвати насиљем;  

- рaзговори, белешке и описане ситуације у описаној форми, поверљивог су 

карактера, ради заштите најбољег интереса детета/ученика; 

- процена нивоа ризика за учеснике насиља; 

- информисање родитеља, старатеља или друге особе од поверења; 

- информисање надлежних служби (по потреби- ЦЗР, МУП, Здравствене 

службе); 

- предузимање заштитних мера и плана акције; 

- праћење ефеката предузетих мера и плана акције; 

 

 

2.  Сумња да се насиље дешава на основу: 

 препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања 

детета/ученика; 

 путем поверавања, непосредно – од стране самог детета/ученика; 

 посредно – од стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...). 

 

- Тим за заштиту деце/ученика врши консултације у установи тако што сe 

консултује са другим надлежним службама, разговара са родитељима или 

особама од поверења, ако то не угрожава безбедност детета; 

 

- На основу консултација Тим процењује да ли да:  

 

А) Неодложно пријави насиље МУП-у и Здравственој установи (ако постоји 

повреда или је угрожен живот); 

Б) Одложи пријављивање ако је у питању изузетна ситуација и консултује се са 

више надлежних установа, служби и инстутуција 

В) Пријави насиље Центру за социјални рад 

Г) Пружање подршке детету/ученику кроз програм оснаживања и заштите и 

праћење реализације програма и тазвоја ситуације; 

Д) Пружање подршке детету/ученику у оквиру међусекторске мреже заштите; 

ВАЖНО:  Приликом консултација са колегама унутар и/или изван 

установе обавезно је поштовати принцип поверљивости , као и принцип 

заштите најбољег интереса детета! 

ВАЖНО: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу 

идоказивање злостављања и занемаривања. Ти задаци су у надлежности других 

система. 
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ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Разредни старешина, психолог, наставник, стручна служба, директор су у 

обавези да воде евиденцију о појавама насиља. 

Тим за заштиту ученика од насиља води евиденцију о случајевима насиља који 

захтевају њихово укључивање.Чланови тима који су задужени за евиденцију у OШ 

„Паја Јовановић“ су педагог Љиљан Повопвић и секретар Наташа Радосављевић. 

Документација се чува на сигурном месту, како би се обезбедила поверљивост 

података. 

 

Задаци чланова Тима су да: 

 Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 Информишу и пруже основну обуку за све запослене у Школи о превенцији, 

препознавању и реаговању на насиље 

 Организују упознавање родитеља и ученика за Протоколом о заштити 

ученика 

 Координирају израду и реализацију програма заштите ученика  (превентивне 

и интервентне активности) 

 Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност 

ученика 

 Прате и процењују ефекте предузетих мера и заштити ученика 

 Сарађују са релевантним установама 

 Планирају план наступа школе у медијима 

 Организују евидентирање појава насиља 

 Прикупљају документацију 

 Извештавају стручна тела и органе управљања 

 

 

Тим за заштиту деце/ученика од насиља: 

 

1. Елемер Барта – директор 

2. Љиљана Поповић - Радосављев – школски педагог 

3. Милан Филиповић – запослен на физичком обезбеђењу школе 

4. Људмила Рогаткин – наставник физичког васпитања 

5. Наташа Радосављевић – секретар школе 

6. Боро Кнежевић - наставник физичког васпитања 
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Ученички парламент 

 

Циљеви и задаци рада ученичког парламента 
 

Закон о основама система васпитања и образовања Републике Србије 

дефинише оснивање и рад ученичких парламената у члану 98: 

„У последња два разреда основне школе и у средњој школи може да се организује 

ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради: 

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету 

родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму 

рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, 

учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих 

манифестација ученика у школи и ван ње; 

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног 

сарадника; 

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање. 

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи, а у уметничкој 

по три из сваког разреда, односно године. Парламент се бира сваке школске године и 

има председника. Програм рада парламента саставни је део годишњег програма рада 

школе. Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких 

парламената. 

 

За већи број ученика са сметњама у развоју школа је једно од малобројних 

места на којима могу да остваре своје право, да изразе сопствено мишљење и право 

да се њихово мишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима који их се 

непосредно тичу (у складу са правима дефинисаним Конвенцијом о правима детета 

Уједињених Нација). 
 

Због чега је значајно постојање ученичких парламената? 

 

- Због тога што гарантује основне слободе ученика кроз остваривање 

права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу 

изражавања сопственог мишљења... 

- Ученички парламент омогућава лични развој ученика -   Пружа 

могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте, 

доприноси побоњшању атмосфере и живота у школи. Ученички 

парламент доприноси развоју квалитетнијег односа и изградњу 

партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и 

органима школе. 

- Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање 

различитих аргументација и ставова. 

- Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и 

вредности кроз прихватање различитости. 

- Ученички парламент омогућава развој демократске културе. 



 58 

- Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче 

доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране. 

 

Кроз рад у парламенту могу се реализовати различити степени партиципације 

ученика у школском животу: (само)информисање, изражавање сопственог 

мишљења, учешће у доношењу одлука, самостално доношење одлука, 

допринос развоју и избору ваннаставних активности као и самостално 

покретање акција и управљање планираним активностима на нивоу школе. 

 

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз 

ученичке парламенте? 

- Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе; 

- Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих 

вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе 

у сусрет; 

- Зато што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика 

без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну 

припадност; 

- Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања јер на тај 

начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности; 

- Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати; 

- Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује 

школски живот; 

- Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и 

наставника, васпитача или стручних сарадника; 

- Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учршће 

родитеља у школском животу; 

- Учешћем у раду ученичког парламента нашим ученицима се пружа 

прилика, да уз подршку и помоћ, развију неке врлине (самопоштовање, 

одговорност, сарадња, толеранција, уважавање различитости), да 

стекну вештине (изражавање мишљења, дискусија, одлучивање, 

поштовање процедура) као и да разумеју функционисање демократског 

друштва од нивоа њихове школе до нивоа државе. 

 

Задаци ученичког парламента су: 

- стварање услова за партиципацију ученика у раду школе - активно учешће 

ученика у образовно-васпитним активностима Школе; 

- развијање критичког односа према друштвеним феноменима; 

- усмеравање ученика ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима; 

- развијање културе дијалога; 

- подстицање толеранције; 

- развијање свести о правима и одговорностима ученика; 

- развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором и Саветом 

родитеља;  

- подстицање демократизације односа у школи и развијање демократске 

процедуре. 
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Циљ рада Ученичког парламента је разматрања односа и сарадње свих 

учесника у школском животу, обавештавања ученика о питањима од посебног 

значаја за њихово школовање, живот и изражавање мишљења, давање предлога 

стручним органима школе. 

 

Сврха укључивања ученика у рад ученичког парламента је развијање 

иницијативе, самосталности, одговорности и критичког мишљења ученика кроз 

њихово активно учешће у животу и раду школе. 

Ученички парламент Школе за основно и средње образовање „Јелена Варјашки" 

Вршац је демократски изабрано тело од стране ученика, које чине представници 

седмих и осмих разреда као и свих одељења у средњој школи. 

 

Кроз рад парламента ученици остварују право да учествују (партиципирају) у 

животу и раду школе, јер парламент заступа интересе свих ученика. 

 

Рад парламента воде, и ученицима пружају помоћ и подршку, три наставника-

ментора које, у складу са склоностима наставника и њиховом обученошћу, именује 

Наставничко веће Школе за сваку школску годину. 

 

Тим за реализацију Ученичког парламента: 

1. Божић Александар - кординатор 

2. Јакшић Татјана 

3.  Лукач Игор 

 

План рада Ученичког парламента за школску 2015-2016 год.  
 

Планиране активности Носиоци 

АВГУСТ 

- Редефинисање Тима ученичког парламента, седница 

Наставничког већа 

Чланови тима и 

наставници 

- Израда плана и програма рада УП Чланови тима 

- Информисање органа школе о конституисању УП Координатор тима 

- Усвајање плана и програма УП за школску 2015-2016. г. Чланови тима 

СЕПТЕМБАР 

- Информисање ученика о УП Тим 

- Делегирање ученика 7. и 8. разреда и средње школе за Наставници и 

УП ученици 

- Избор председника и подпредседника УП Тим и УП 

- Избор два ученика за учешће у Школском одбору током Тим и УП 

школске године  

- Подела задужења и одговорности  

ОКТОБАР 

- Дискусија на тему «Ученичких жеља и интересовања»  Тим и УП 

уређењу школског простора и дворишта  

НОВЕМБАР 

- Планирање, организовање и реализација «недеље Тим, УП 

пријатељства», подела задужења ученицима Сви ученици 



 60 

ДЕЦЕМБАР 

- Организовање забавног живота у школи, подела Тим и УП 

пакетића и прослава поводом дочека Нове Године  

ЈАНУАР 

- Организовање зимских слободних активности у Тим и ученици 

школском дворишту  

ФЕБРУАР 

- Дискусија на тему односа ученика и наставника у Тим и УП 

текућој школској години  

МАРТ 

- Уређење школског дворишта (сађење садница) Тим, ученици и 

цвећарска секција 

АПРИЛ 

- Организација и реализовање слободних активности - Тим, УП 

весели петак Сви ученици 

МАЈ 

- Испраћај 8. разреда и завршних разреда средње школе, Тим, УП 

организација и подела задужења Сви ученици 

ЈУН 

- Евалуација рада УП за школску 2015-2016. годину 

- Извештај рада УП - за Наст. веће и Извештај ГП рада 
Тим 

Кординатор 
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Програм здравственог васпитања 

Садржај рада Узраст Реализатор 

ИЗГРАЂИВАЊЕ 

САМОПОШТОВАЊА 
  

- Сазнавање о себи, правилно 

вредновање понашања, 

препознавање осећања; 

- Свест о сличностима и 

разликама наших акција, 

осећања, изгледа, евидентирање 

промена у развоју, формирање 

културног идентитета, 

проналажење начина за 

превазилажење психолошких 

проблема; 

1. до 4. разреда 

 

 

5. до 8. разреда 

учитељ са ученицима у току 

целокупног образовно 

васпитног рада 

одељењски старешина, 

наставник биологије , педагог 

ЗДРАВА ИСХРАНА   

- Утврђивање сопствених 

потреба за храном ; разноврсна 

исхрана; препознавање 

различитих физичких 

способности и фаза у развоју 

организма; време за јело, 

оброци, формирање навика у 

вези са правилном исхраном; 

- Формирање ставова у погледу 

исхране; испитивање фактора 

који утичу на навике о 

правилној исхрани; 

1. до 4. разреда 

 

 

 

 

 

 

 

5. до 8.разреда 

учитељ, педагог, здраствени 

радник 

 

 

 

 

 

 

одељењски старешина, 

здраствени радник 

ПОЛНА ХИГИЈЕНА   

- Стицање основних хигијенских 

навика: прање руку, купање, 

хигијена уста и зуба, хигијена 

одевања и хигијена становања; 

- Развијање личне одговорности 

за бригу о телу: коси, устима, 

носу; чистоћа тела, брига о 

одећи, здраве навике, непушење; 

1. до 4. разреда 

 

 

 

5. до 8. рареда 

одељењски старешина, 

здраствени радник - 

Здравственог центра Врша, 

патронажна служба 

 

 

 

одељењски старешина, 

наставник биологије, 

здраствени радник 

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И 

ЗДРАВЉЕ 
  

- Стицање базичних 

способности покретљивости, 

игра, значај одмарања; 

- Развијање позитивних ставова 

за прикладност; коришћење 

времена и рекреације; избор 

активности, спортова и клубова 

за вежбу; 

1. до 4. разреда 

 

 

5. до 8. разреда 

учитељ  на часовима физичког 

васпитања и кроз рад са 

одељењском заједницом 

одељењски старешина и 

наставник физичког васпитања 

БИТИ ЗДРАВ   
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- Утврђивање здравог 

понашања; потреба за одмором; 

спавање и релаксација; начини 

за савлађивање лаких 

здраствених проблема; 

- Научити како да се спречи 

болест: природне одбране 

организма; спречавање 

инфекција; суочавање са 

развојним страховима и 

анксиозношћу; 

1. до 4. разреда 

 

 

 

 

5. до 8. разреда 

учитељ, здраствени радник 

 

 

 

 

лекар 

БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ   

- Научити основна правила 

безбедности у школи, кући и на 

улици; спречавање акцидената; 

безбедно кретање у саобраћају; 

- Стицање поуздања у следећем 

опсегу активности: безбедност у 

саобраћају, хитне интервенције, 

безбедно понашање; 

1. до 4. разреда 

 

 

 

5. до 8. разреда 

учитељ 

 

 

 

одељењски старешина, 

наставник биологије 

ОДНОСИ СА ДРУГИМА   

- Пријатељство са другом децом; 

сарадња у породици и школи; 

савлађивање конликата и туђих 

нерасположења; 

- Оспособљавање ученика за 

разумевања потреба и осећања 

других; развијање способности 

адаптације на промене у 

социјалним односима; 

1. до 4. разреда 

 

 

 

5. до 8. разреда 

учитељ 

 

 

 

одељењски старешина, 

предметни наставници 

ХУМАНИ ОДНОСИ МЕЂУ 

ПОЛОВИМА 
  

- Сарадња са супротним полом  - 

помагање другима када је то 

потребно; 

- Правилно препознавање 

осећања других; спознаја 

физичких разлика међу 

половима; стицање позитивних 

ставова и позитивно вредновање 

супротног пола; сазнања о сиди; 

1. до 4. разреда 

 

 

одељењски старешина, 

предметни наставници, педагог, 

лекар 

учитељ 

ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ 

ЗДРАСТВЕНИХ СЛУЖБИ 
  

- Упознавање и први контакти са 

лекаром, стоматологом, 

медицинском сестром, домом 

здравља; 

- Сазнања које службе пружају 

коју здраствену помоћ 

појединцу или различитим 

социјалним групама; 

1. до 4. разреда 

 

 

 

5. до 8. разреда 

здраствени радник 

 

 

 

здраствени радник 

УЛОГА УЧЕНИКА У 

ОЧУВАЊУ ЗДРАВЉА 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

  

- Знати како сачувати здраву 

околину; 

- Допринос здрављу околине: 

очување животне средине; 

1. до 4. разреда 

 

5. до 8. разреда 

учитељ 

 

наставник биологије, 

одељењски старешина 
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2 ПРИЛОЗИ  

 

Програм рада Заједнице ученика школе 

Садржај рада Реализатор Динамика 

Конституисање одељенских заједница избором одбора и 

осталих задужења у разреду; Формирање комисија за 

праћење успеха, за праћење изостанака, за спортско-

рекреативне активности, за културно-забавни живот и за 

професионалну оријентацију; 

ОС и ОЗ првог и 

другог разреда и 

одбори ОЗ од 

трећег до осмог 

разреда 

 

 

септембар 

Израда програма рада одељенских заједница; 

Обележавање Дечје недеље - афирмација дечјих права и 

презентација највреднијих облика стваралаштва деце - 

укључивање ученика у акције; 

 

ОС и ОЗ 

октобар 

 

8-12. октобар 

Естетско уређивање учионица и школских просторија 

(Упознавање ученика са спровођењем акције "Најлепше 

уређена учионица" 

ОЗ од првог до 

осмог разреда 

 

септембар 

"Деца деци" - акција дечје солидарности све ОЗ 

од почетка 

школске године 

до краја Дечје 

недеље 

Дечје игре без граница; 
ученици четвртог 

разреда 

током целе 

школске године 

Дан изазова - масовна акција све деце - учешће и спортско-

рекреативним активностима Савеза за спортску рекреацију  

сва одељења у 

школи 

последња 

недеља маја 

Дан за Дечја права - информисање деце о Конвенцији о 

правима детета ОУН, о Дечјој недељи, договор о 

реализацији Дечје недеље; 

све ОЗ 03. октобар 

Дан детета - Дан за доброту; - реализовање акције Деца 

деци 
ОЗ од 1-4. разреда 04. октобар 

Дан за дечје стваралаштво; - креативне радионице; ОЗ од 1-4. разреда 05. октобар 

Дан за музику и игру - игранка; ОЗ 5. и 6. разреда 06. октобар 

Дан за радне активности; ОЗ 7. и 8. разреда 07. октобар 

Организовање акције друштвено-корисног рада (сакупљање 

секундарних сировина); 

ОЗ од првог до 

осмог разреда 
октобар 

Уређење информативног кутка учионица; сви разреди 
октобар, 

новембар 

Сарадња са другим ОЗ (организовање квиза, такмичења, 

дружења); 

одговарајуће 

комисије ОЗ од 

првог до четвртог 

разреда 

новембар, 

април 

Проглашење најлепше уређене учионице на крају првог 

полугодишта; 

Одбор Заједнице 

ученика школе и 

комисије ОЗ 

децембар 

Дружење уз песму и игру у предвечерје Нове године; 

Сусрети међу ОЗ; 
Комисија ОЗ децембар 

Предлози одељенских заједница за унапређивање успеха и 

сугестије за успешнију оргнизацију рада школе; 

Одбор ЗУШ и ОЗ 

са предлозима 
фебруар 

Културно-уметничка манифестација (посета позоришту, 

музеју и сл.); 
све ОЗ током године 
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Прослава школске славе Свети Сава; све ОЗ јануар 

Прилози за кутак ПО - занимања која су ученици упознали 

(ликовни и литерарни радови); 

све ОЗ према 

програму ПО 
мај 

Обележавање Дана пролећа - ликовни и литерарни радови; нижи разреди март 

Припрема и оргнизовање излета; 

посебно нижи и 

посебно виши 

разреди у 

договору са 

комисјом за 

спортско-

рекреативну 

активност 

 

 

 

током године 

Учешће на општинским, покрајинским и републичким 

сусретима; 

заинтересовани 

ученици 
 

Обележавање Дана школе - по Програму који утврди 

Наставничко веће; 

посебна комисија 

и руководиоци 

слободних 

активности 

3. јун 2016. 

Завршна свечаност - додела ђачких књижица - дружење; 
по одељенским 

зајендицама 

 

28. јун 2016. 

Анализа остваривања програма Заједнице ученика школе; 

руковосиоци 

Заједнице ученика 

школе 

3. јун 2016. 

Обележавање Дана планете Земље 
одељенске 

заједнице 
22. април 2016. 

Сајам спорта  све ОЗ 10. мај 2016. 

Обележавање Светског дана животне средине 

одељенске 

заједнице у 

сарадњи са 

организацијом 

Млади горани 

5. јун 2016. 

  

 

Програм производног и другог друштвено-корисног рада 

Садржај раада Динамика Реализатор Број уч. 

Неговање цвећа, уређење учионица, чишћење 

школског крyга и прилаза школи; 

октобар, 

април, јyн 

1. до 8. 

разреда 
467 

Одржавање цвећњака, стабала, чишћење дворишта; 
октобар, 

април, јyн 

5. до 8. 

разреда 
232 

Осушене и поломљене саднице украсног шибља 

заменити новим; 

март, 

април 
8. разред 52 

Редовно yклањање корова око школске зграде; септ. март 5. разред 52 

Сакупљање секундарних сировина; током године све ОЗ 467 

Акције солидарности - сакупљање одеће и обуће за 

ученике слабијег материјалног стања; 
током године све ОЗ 467 
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Програм сарадње са друштвеном средином 

Садржај рада Облик Динамика Реализатор 

Индивидуални контакти наставника, стручног 

сарадника и одељенских старешина са 

родитељима, ради пружања информација и 

размене искустава у вези са напредовањем и 

понашањем ученика у породици и школи, 

проблемима и тешкоћама у њиховом 

психофизичком и социјалном развоју и ради 

усклађивања васпитних утицаја; 

разговор, 

размена 

мишљења, 

размен 

искустава 

по потреби 

током године 

родитељи, 

одељенске 

старешине, 

наставници, 

педагог, 

директор 

Писмени контакти са родитељима ради 

оправдавања изостанака ученика; 
разговор по потреби 

одељенске 

старешине, 

педагог 

Групни разговори са родитељима ученика код 

којих се јављају потешкоће у напредовању; 
разговор по потреби 

одељенњке 

старешине, 

педгог 

Одељенски родитељски састанци; 
разговор,  

информисање 

најмање 4 

пута 

годишње 

одељенске 

старешине, 

педагог 

Општи родитељски састанци; 
разговор, 

информисање 
по потреби директор 

Сарадња са родитељима преко Савета родитеља; 

разматрање, 

дискусија, 

инструкције, 

организовање 

према 

програму 

Савета 

родитеља 

комисија за 

рад са 

Саветом, 

педагог, 

директор 

Педагошко-психолошка едукација родитеља; 
излагања, 

разговори 
по потреби педагог 

Заједнички састанци ученика и родитеља 

(програми, изложбе ученичких радова и сл.); 
дружење током године 

одељенске 

старешине, 

ученици, 

родитељи 

Прослава Дана школе приредбом и изложбом 

ученичких радова; 

приредба, 

изложба 
јун 

сви 

ученици,и 

наставници 

Приредба за пријем деце у први разред; приредба 
јун или 

август 

учитељи и 

ученици 4. 

разреда 

Организовање посете позоришним представама у 

граду; 
посета 

по програму 

позоришта и 

плану посета 

одељенске 

заједнице 

Организовање посете музичким и позоришним 

представама у Београду; 
посета 

по програму 

позоришта и 

плану посета 

наставници и 

одељенске 

зајенице 

Учешће у наградним конкурсима и такмичењима, 

смотрама; 
такмичење 

по програму 

такмичења 
ученици 

Посете предузећима у оквиру програма 

професионалне оријентације; 
посета март, април 

одељенске 

старешине, 

родитељи, 

ученици 

Посете поставкама градског музеја, Апотеке на 

степеницама, позоришта "Стерија" и Центру 

Милениум 

посете током године 
наставници, 

ученици 
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Сарадња са Медицинским центром 

прегледи, 

вакцинација, 

предавања 

током године 

лекари, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

Сарадња са полицијском станицом Вршац 

Спречавање 

малолетничке 

деликвенције 

(туча, крађа) 

током године, 

по потреби 

Инспектори 

МУП-а  

Сарадња са Центром за социјални рад  

размена 

информација, 

пружање 

помоћи 

ученицима 

слабијег 

материјалног 

стања 

током године 

по потреби 

социјални 

радник, 

психолог, 

педагог, 

наставници, 

директор, 

ученици, 

родитељи 

 

  

Програм сарадње са Црвеним крстом Вршац 

 

ДАТУМ АКТИВНОСТИ 

Септембар Акција „Безбедност деце у саобраћају“ 

Друга субота у септембру Светски дан прве помоћи 

14-21. септембар Недеља солидарности 

Октобар Месец солидарности, Сунчана јесен живота 

17. октобар Међународни дан борбе против сиромаштва 

20. новембар Светски дан детета 

1. децембар Светски дан борбе против сиде 

Децембар Трка санкама 

Децембар Акција „Један пакетић - пуно љубави“ 

24. март Светски дан борбе против ТБЦ 

Март Конкурс „Крв живот значи“ 

Март/април Квиз „Шта знаш о здрављу“ 

Април Општинско такмичење у пружању прве помоћи 

7. април Светски дан здравља 

23-29. април Недеља глобалне безбедности у саобраћају 

08-15. мај Недеља Црвеног крста, приредба за прваке, Дан 

физичке активности „Вежбај, чувај здравље“ 

Јун Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи 

26. јун Међународни дан борбе против злоупотребе дроге 

Јул/август Летња школа Црвеног крста 
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Програм здравствене заштите ученика 

План систематских прегледа и вакцинације ученика 

Месец Активности 

Септембар VIII разред – контролни преглед педијатра + ревакцинација против 

дифтерије, тетануса и дечје парализе  

Октобар VI разред – контролни преглед педијатра + III доза вакцине против 

хепатитиса Б 

Новембар VII разред – систематски преглед: педијатар, очно, стоматолог, 

лабораторијске претраге (ККС, урин, шук, холестерол) 

Децембар III разред – систематски преглед: педијатар, логопед, стоматолог 

Март V разред – систематски преглед: педијатар + I доза вакцине против 

хепатитиса Б, стоматолог 

Април V разред – контролни преглед педијатра + II доза вакцине против 

хепатитиса Б 

Мај I разред – систематски преглед: педијатар, логопед, стоматолог 

 

 

 

 

 
ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

 

- Израда оперативног плана рада одељенског старешине 

који произилази из функције одељенског старешине 

август 

- Формирање одељења као заједнице ученика одељења и 

прикупљање података о ученицима (породични односи, 

социјални статус, слободно време, интересовања, 

бављење спортом, ваннаставне активности, итд), 

сарадња са педагогом и директором школе). 

септембар 

- Организација и спровођење избора ученика за 

руководство одељенске заједнице. 

септембар 

- Помоћ у руковођењу одељенском заједницом  током године 

- Рад на јачању одељења као колективаи, радне атмосфере 

и спремности за укључивање и ангажовање у 

активности одељенске заједнице ученика, спремност за 

прихватање заједничких циљева и усклађивање личних 

и колективних интереса. 

током године 

- Реализација тема на ЧОС-у. током године 



 68 

- Помоћ одељенској заједници у реализацији културнно-

забавних, спортско-рекреативних активности, 

специфичних задатака ученика у одељењу идругих 

ученичких организација. 

током године 

- Помоћ одељенској заједници и другим одељенским 

заједницама. 

током године, по 

потреби 

- Сарадња са другим одељенским заједницама у 

планирању, организацији извођења и анализи 

екскурзија. 

друго полугодиште 

- Упознавање одељенске заједнице са радом секција, 

Ученичким парламентом и подстицање и укључивање 

ученика у њихов рад. 

септембар 

- Координација рада на опредељивању ученика за 

допунски, додатни рад, слободне активности, секције ... 

 

септембар - 

октобар 

- Брига о похађању наставе и других облика образовно – 

васпитног рада 

 

током године 

- Упознавање и праћење здравствених, материјалних и 

социјалних прилика у одељењу: ученици путници, 

ученици разведених родитеља, ученици са једним 

родитељем, ученици у хранитељским породицама ... 

током године 

- Упознавање потреба, интересовања, тежњи, дилема и 

проблема ученика у циљу њиховог решавања применом 

различитих метода, техника и инструмената.  

током године 

- Праћење напредовања ученика појединачно и одељења у 

целини у савладавању наставног плана и програма 

обухватајући ученичка знања, вештине, навике, стечене 

вредности, ставове, мотивацију, стечене вредности и 

изграђивање личности и то у свим облицима васпитно-

образовног рада (настави, додатној, дпунској настави, 

секцијама, слободним активностима, друштвеним 

активностима, друштвено-корисном раду, на 

екскурзијама и другим културним активностима) 

током године 

- Праћење, проучавање и рад на поједним проблемима у 

образовно-васпитном раду са одељењем или појединим 

ученицима праћење развоја ситуације у одељењу и 

њеног утицаја на резултате образовно-васпитног рада  

по потреби 

- Вредновање постигнутих резултата (знања, вештина, 

навика, способности, развијеност мотивације)  

квартално 

- Учешће у раду комисија за полагање разредних и 

поправних испита свог одељења 

јуни, август 

- Изрицање васпитно дисциплинских мера из своје 

наделжности 

квартално 

- Похваљивање ученика, као и бодовање ученика за 

ученика генерације 

квартално, или у 

јуну 
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2. РАД НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА У 

САРАДЊИ СА ОДЕЉЕНСКИМ ВЕЋЕМ И 

НАСТАВНИЦИМА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

- Обезбеђивање услова и праћење реализације плана и 

програма обазовно-васпитног рада (теоријска настава, 

допунски рад, додатни рад, програм васпитног рада, 

слободне активности, рад секција, професионална 

оријентација) 

током године 

- Координирање образовно-васпитних активности у 

одељењу у настави, ваннаствним активностима, 

секцијама и манифестацијама која школа организује у 

сарадњи са друштвеном средином 

по потреби 

- Корелација образовно-васпитних садржаја, 

координација рада наставника и сарадника, 

уједначавање и усклађивање захтева, ставова, односа 

свих чланова Одељенског већа  и обезбеђивање 

јединства васпитних утицаја у одељењу ученика и 

посебно према ученицима повратницима из 

иностранства, досељеним ученицима и другим 

појединцима са посебним проблемима и потребма 

(здравственим или проблемима у развоју). 

Координирање примене различитих врста објективног 

проверавања знања, писмених задатака  иједначавање 

критеријума оцењивања 

током године, по 

потреби 

- Организација рада Одељенског већа: сазивање седница, 

утврђивање дневног реда, предлога, припрема одлука, 

руковођење радом седница, припрема закључака, 

праћење реализације донетих одлука и закључака, 

припрема података и материјала за седнице 

квартално 

- Припрема анализа реализације плана и програма и 

вредновање образовно-васпитних резултата 

квартално 

- Резултати васпитног рада на организацији и формирању 

колектива, однос између очекиваног и постигнутог, 

обзиром на састав одељења и слично 

по потреби 

- Реализација свих планова, програма и активности које 

су реализоване у одељењу (настава, допунска настава, 

слободне активности, додатни рад, едукације ученика, 

друштвено-корисни рад, друштвене активности.......), са 

посебном анализом реализације васпитних задатака 

школе за конкретну школску годину 

полугодишње, 

годишње 

- Постигнути резултати (знања, вештине, навике, 

способности, развијености, мотивације, стечене 

вредности и ставови и понашање за сваког појединца и 

одељења у целини, на основу примене различитих 

метода, техника и инструмената оцењивања, праћење 

развоја и напредовање ученика и одељења у целини у 

односу на постављене програмске задатке, ученике, 

услове рада и рад наставника) 

полугодишње, 

годишње 
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3. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

- Информисање о захтевима које школа поставља 

ученицима, реализацији појединих програма и 

активности, о резултатима које постиже ученик у 

укупном образовно-васпитном раду 

септембар 

- Избор родитеља за Савет родитеља 

 

септембар 

- Родитељски састанци: број, време одржавања, саржина 

рада и прирема 

 

квартално 

- Индивидуални разговори са родитеља чија деца имају 

специфичне проблеме и потребе (недовољан успех, 

поремећај у понашању, неоправдано изостајање са 

наставе, деца са посебним потребама) 

по потреби 

- Индивидуални рад са родитељима на питањима од 

значаја за поједине ученике (талентовани ученици).  

индивидуално, по 

потреби 

- Укључивање родитеља у оставривање програма 

професионалне оријентације, друштвено-корисног рада, 

слободних активности, културне делатности школе и сл. 

током године, по 

потреби 

 

4. САРАДЊА СА ПЕДАГОГОМ,  ДИРЕКТОРОМ  

ШКОЛЕ И ИНСТИТУЦИЈАМА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

- Сарадња са школским педагогом на реализацији 

програмских задатака, идентификовању проблема 

ученика и заједничком превазилажењу 

током године 

- Сарадња са Здравственим центром (лекаром и 

медицинским особљем) систематски прегледи, 

едукације ученика, стоматолошки прегледи ...) 

током године 

- Сарадња са другим специјализованим и установама и 

стручњацима на реализацији програмских задатака 

током године 

- Сарадња са обезбеђењем у школи  током године 

5. РАД НА ДОКУМЕНТАЦИЈИ И 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ПОСЛОВИМА 

 

- Дневник образовно-васпитног рада одељења током године 

- Дипломе за ученике завршних разреда јуни, август 

- Ђачке књижице и сведочанства  полугодиште 

- Евиденције о разредним и поправним испитима  јуни, август 

- Матична књига септембар - август 

- Израда извештаја о раду одељенског старешине, 

Одељенског већа и других извештаја  

јули -август 

 

 

НАПОМЕНА: 

У складу са карактеристикама сваке одељенске заједнице, одељенски 

старешинаће на основу глобалног плана рада направити месечне односно оперативне 

планове рада. 
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Програм излета,  екскурзија и наставе у природи 

Разред Дестинација Садржај Васпитно-образовни циљеви 

Време 

реализације 

и трајање 

Први 

разред 

Настава у 

природи, 

Златибор 

Обилазак битнијих 

знаменитости, 

упознавање рељефа кроз 

свакодневне шетње, 

обилазак шума и 

упознавање биљних 

заједница, рад у 

учионици – математика, 

креативне радионице, 

тематске вечери 

Развијање колективизма, 

самосталности, формирање здравих 

навика, испољавање позитивних 

емоционалних доживљаја, развијање 

позитивног односа према 

националним, културним и 

естетским вредностима, упознавање 

са различитим начином живота и 

рада људи у различитим крајевима, 

изграђивање еколошких навика, 

упознавање узрочно- последичних 

односа у конкретним природним 

условима, упознавање са 

феноменима у природи, развијање 

другарства  и толеранције, 

упознавање географских појмова и 

историјски значајних места и 

личности 

април - мај 

2016. 

Други  

разред 

Настава у 

природи, 

Сокобања 

Обилазак битнијих 

знаменитости, 

упознавање рељефа кроз 

свакодневне шетње, 

обилазак шума и 

упознавање биљних 

заједница, рад у 

учионици – математика, 

креативне радионице, 

тематске вечери 

Развијање колективизма, 

самосталности, формирање здравих 

навика, испољавање позитивних 

емоционалних доживљаја, развијање 

позитивног односа према 

националним, културним и 

естетским вредностима, упознавање 

са различитим начином живота и 

рада људи у различитим крајевима, 

изграђивање еколошких навика, 

упознавање узрочно- последичних 

односа у конкретним природним 

условима, упознавање са 

феноменима у природи, развијање 

другарства  и толеранције, 

упознавање географских појмова и 

историјски значајних места и 

личности 

октобар 

2015. 

седам дана 
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Трећи 

разред 

Настава у 

природи, 

Сокобања 

Обилазак битнијих 

знаменитости, 

упознавање рељефа кроз 

свакодневне шетње, 

обилазак шума и 

упознавање биљних 

заједница, рад у 

учионици – математика, 

креативне радионице, 

тематске вечери 

Развијање колективизма, 

самосталности, формирање здравих 

навика, испољавање позитивних 

емоционалних доживљаја, развијање 

позитивног односа према 

националним, културним и 

естетским вредностима, упознавање 

са различитим начином живота и 

рада људи у различитим крајевима, 

изграђивање еколошких навика, 

упознавање узрочно- последичних 

односа у конкретним природним 

условима, упознавање са 

феноменима у природи, развијање 

другарства  и толеранције, 

упознавање географских појмова и 

историјски значајних места и 

личности 

октобар 

2015. 

седам дана 

Четврти 

разред 

Настава у 

природи, 

Сокобања 

Обилазак битнијих 

знаменитости, 

упознавање рељефа кроз 

свакодневне шетње, 

обилазак шума и 

упознавање биљних 

заједница, рад у 

учионици – математика, 

креативне радионице, 

тематске вечери 

Развијање колективизма, 

самосталности, формирање здравих 

навика, испољавање позитивних 

емоционалних доживљаја, развијање 

позитивног односа према 

националним, културним и 

естетским вредностима, упознавање 

са различитим начином живота и 

рада људи у различитим крајевима, 

изграђивање еколошких навика, 

упознавање узрочно- последичних 

односа у конкретним природним 

условима, упознавање са 

феноменима у природи, развијање 

другарства  и толеранције, 

упознавање географских појмова и 

историјски значајних места и 

личности 

октобар 

2015. 

седам дана 

Пети 

разред 

 

 

 

 

Јагодина 

Посета манастиру 

Покајница и Завичајном 

музеју код Велике Плане; 

обилазак Зоо врта, Аква 

парка и Музеја воштаних 

фигура у Јагодини 

Развијање колективизма, другарства  

и толеранције, упознавање 

географских појмова и историјски 

значајних места и личности, 

корелација са наставним градивом из 

историје, биологије, географије, 

српског језика, ликовне културе 

јун 2015. 

један дан 

Јагодина - 

Свилајнац 

Посета манастиру 

Покајница и Завичајном 

музеју код Велике Плане; 

обилазак Зоо врта, Аква 

парка и Музеја воштаних 

фигура у Јагодини; 

ноћење у Јагодини; 

Свилајнац - обилазак 

Природњачког центра 

Србије (Dinosville); 

обилазак споменика 

Марије Ресавке и 

Стевану Синђелићу 

јун 2015. 

два дана 
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Шести 

разред 
Нови Сад 

Обилазак 

Петроварадинске 

тврђаве, 

Петроварадинског музеја, 

Природњачког музеја, 

гледање позоришне 

представе  

Развијање колективизма, другарства  

и толеранције, упознавање 

географских појмова и историјски 

значајних места и личности, 

корелација са наставним градивом из 

историје, биологије, географије, 

српског језика, ликовне културе 

мај 2016. 

један дан 

Седми 

разред 

Златибор
1
, 

хотел  „Браћа 

Секулић“ 

Посета акваријуму у 

Крагујевцу и манастиру 

Враћевшница,  обилазак 

спомен парка Шумарице, 

посета Дрвенграду и 

вожња Шарганском 

осмицом, обилазак етно 

села Сирогојно и насеља 

Кремна 

Развијање колективизма, другарства  

и толеранције, упознавање 

географских појмова и историјски 

значајних места и личности, 

корелација са наставним градивом из 

историје, биологије, географије, 

српског језика, ликовне културе 

септембар 

2016. 

три дана 

Осми 

разред 

Златибор,  

хотел „Браћа 

Секулић“ 

 

Посета акваријуму у 

Крагујевцу и манастиру 

Враћевшница,  обилазак 

спомен парка 

„Шумарице“ и спомен 

комплекса II српски 

устанак у Такову, посета 

Дрвенграду и вожња 

Шарганском осмицом, 

обилазак етно села 

Сирогојно 

Развијање колективизма, другарства  

и толеранције, упознавање 

географских појмова и историјски 

значајних места и личности, 

корелација са наставним градивом из 

историје, биологије, географије, 

српског језика, ликовне културе 

03.09-05.09. 

2015. 

три дана 

Седми 

и осми 

разред 

Београд 
Посета Фестивалу науке 

и технике 

Корелација са наставним градивом 

из историје, биологије, математике, 

хемије, информатике, физике и 

техничког образовања; 

професионална оријентација 

децембар 

2015. 

један дан 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ова екскурзија ће се реализовати у школској 2015/16. године, а улази у овогодишњи план 

рада школе јер се са припремама за њено извођење почиње ове школске године. 
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Праћење и евалуација годишњег Програма рада школе 

Садржај рада Реализатори Инструменти Динамика 

1. Праћење реализације програмских задатака 

школе; 

директор, 

педагог, 

руководиоци 

слободних 

активности., 

председници 

стручних 

актива, 

руководиоци 

друштвених 

организаија, 

одељенске 

старешине 

Дневници 

одељења, 

Матичне 

књиге, 

Дневници 

слободних 

активности, 

Наставни 

планови и 

програми, 

Програм 

педагошке 

документације 

Књига 

награђених 

ученика, 

евиденциони 

листови, фото 

документација 

карактеристичн

и радови 

ученика 

током године 

2. Праћење сарадње наставника са родитељима 

– квалитета те сарадње; 

одељенски 

старешина, 

педагог, 

представници 

Савета 

родитеља, 

директор 

евиденциони 

листови, 

записници са 

одељенских 

родитељских 

састанака 

током године 

3. Праћење и процењивање стручног 

усавршавања наставника; 

школски 

педагог 

евиденциони 

листови 
током године 

4. Праћење и вредновање рада ученика у току 

наставног процеса; 

наставници, 

педагог 

примена 

микротестова 

за петминутна 

испитивања, 

скала ставова 

ученика према 

појединим 

наставним 

областима 

децембар, 

јун 

5. Праћење односа ученика према дужностима; 
наставници, 

педагог 

протокол 

посматрања 

септембар – 

јун 

7. Праћење социјалног понашања и 

прихваћености ученика у колективу; 

педагог, 

одељенски 

старешина 

социограм новембар-јун 
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8. Праћење и вредновање припремања 

наставника за образовно-васпитни процес; 

педагог, 

директор 

протоколи за 

праћење 

наставног часа, 

допунске и 

додатне 

наставе и ЧОС-

а и ОЗ-а 

септембар, 

децембар, 

фебруар, 

април 

9. Праћење и процењивање организације 

образовно-васпитног процеса и положаја 

ученика у њему; 

наставници, 

педагог 

евиденциона 

листа о 

примена 

иновација и 

савремене 

технологије 

наставног рада 

децембар, 

март 

 

Програм  школског спорта  

Садржај рада Реализатори Инструменти Динамика 

Турнир у кошарци и малом фудбалу 

наставници 

физичког 

васпитања, 

Спортски саваз 

и Туристички 

савез, ученици 

Лопте 
23-27.09. 

2015. 

Школска такмичења, кошарка, фудбал, стони 

тенис, одбојка, атлетика 

наставници 

физичког 

васпитања, 

Спортски 

саваз, ученици 

 током године 

Мала Олимпијада Куп „Душан Хеђеши“ 

Учитељи 

нижих разреда, 

проф. физичког 

из Хемијско-

Медицинске 

школе, 

родитељи 

покојног проф. 

Душана 

Хеђешија, 

ученици нижих 

разреда 

Разне справе и 

спортски 

реквизити 

крај маја и 

почетак јуна 

2016. године 

Спортски сусрети поводом дана школе 

Наставници 

физичког из 

наше и других 

школа, 

ученици 

Лопте 4. јун 2016. 
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ФУНКЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

 

 Основно образовање одраслих у школској 2013/14. години ушло је у редован 

систем образовања. 

 На основу Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне 

заједнице бр. 128-0222-651/2013-01 од 25.09.2013. године, а на основу члана32. став 

4, а у вези са чланом 166 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(Сл. гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 17. став 1. Закона о образоцању 

одраслих (Сл. Гласник РС, број 55/13) и чл. 21, 23. и 50. Покрајинске скупштинске 

одлуке о покрајинској управи (СЛ. Лист АПВ, број 40/12 – пречишћен текст): 

Утврђено је да се Основна школа Паја Јовановић у Вршцу, Школски Трг 3, 

испуњава услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте 

образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и 

програма основног образовања одраслих. 
Школа је Решење доставила надлежној школској управии у Зрењанин на основу 

којег је утврђен број обрачунских радника на основу Правилника о програму огледа 

функционалног основног образовања одраслих. Ове школске 2015/16. године школа ће 

радити сава циклуса. Настава ће се одвијати као и до сада у вечерњим сатима од 18-21 

часова. Број полазника је за сада 52. Један део предавача је стручан односно прошао је 

обуку за основно образовање одраслих, док остатак предавача допуњује часове до норме и 

нису прошли обуку. Одржавање семинара у току године, уколико Министарство просвете 

организује овај вид обуке.  
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ШКОЛСКИ ТИМОВИ 

 

Стручно веће за разредну наставу: 

 

I Разред: 

 

1. Милановић Марија - професор разредне наставе 

2. Баковић Светлана - наставник разредне наставе 

3. Гвозденов Соња - професор разредне наставе у издвојеном одељењу у  

    Ватину 

4. Радичевић Моника (Замена Величковић Александра) - наставник енглеског  

    језика у матичној школи) 

5. Стојков Драгана - Вероучитељ - православни 

6. Букован Моника - Вероучитељ - католички  

ПРЕДСЕДНИК АКТИВА - Марија Милановић 

 

II Разред: 

 

1. Арман Елиза - професор разредне наставе 

2. Станић Биљана - наставник разредне наставе 

3. Гвозденов Соња - професор разредне наставе у издвојеном одељењу у Ватину 

4. Радичевић Моника (Замена Величковић Александра,) -  

     наставник енглеског језика у матичној школи и (Јовчић Снежана замена)  

     издвојеном одељењу у Ватину 

5. Стојков Драгана - Вероучитељ - православни 

6. Букован Моника - Вероучитељ - католички  

    ПРЕДСЕДНИК АКТИВА - Станић Биљана 

 

III Разред: 

 

1. Станисављевић Зоран - наставник разредне наставе 

2. Баковић Цветко - наставник разредне наставе 

3. Бероња Мирослава - наставник разредне наставе 

3. Гвозденов Соња - професор разредне наставе у издвојеном одељењу у  

    Ватину 

4. Радичевић Моника (Замена Величковић Александра) - наставник енглеског  

    језика у матичној школи и  (Јовчић Снежана замена) издвојеном одељењу у  

    Ватину 

5. Стојков Драгана - Вероучитељ - православни 

6. Букован Моника - Вероучитељ - католички  

    ПРЕДСЕДНИК АКТИВА - Станисављевић Зоран 
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IV Разред: 

 

1. Медић Драгиња - наставник разредне наставе 

2. Субић Горан - наставник разредне наставе 

3. Гвозденов Соња - наставник разредне наставе у издвојеном одељењу у  

    Ватину 

4. Радичевић Моника - професор енглеског језика у матичној школи и и   

    (Јовчић Снежана замена) у издвојеном одељењу у Ватину 

5. Стојков Драгана - Вероучитељ - православни 

6. Букован Моника - Вероучитељ - католички  

    ПРЕДСЕДНИК АКТИВА - Медић Драгиња 

 

Стручно веће за предмете друштвених наука, природних наука, уметности 

и друго: 

 

Друштвене науке (српски језик) 

 

1. Брковић Весна - професор српског језика 

2. Кресоје Невена - професор српског језика 

3. Молнар Александра - професор српског језика 

ПРЕДСЕДНИК: Брковић Весна 

 

Друштвене науке (страни језици) 

 

1. Вулку Јасна (замена Коруј невена) - професор немачког језика 

2. Исак Отилија - професор немачког и енглеског језика 

3. Радичевић Владислава Моника (замена Величковић Александра) - 

наставник  

4. енглеског језика 

5. Којић Јелица  - професор енглеског језика 

6. Дежан Рената (замене Величковић Александра и Снежана Јовчић) - 

професор енглеског језика 

ПРЕДСЕДНИК: Којић Јелица 

 

 

Друштвене науке (историја, географија) 

 

1. Васић Часлав - професор Историје 

2. Божић Александар - професор Историје 

3. Дудић Александар - професор Географије 

4. Јакшић Татјана - професор Географије 

     ПРЕДСЕДНИК АКТИВА - Јакшић Татјана 
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Природне  науке (математика, физика, хемија, биологија, географија, 

техничко и информатика): 
 

1. Булаја Ђурђица - наставник математике 

2. Дега Олга - професор математике 

3. Радак Меланија - професор хемије 

4. Басараба Анишоара- професор хемије 

5. Бабачић Музафер - професор физике 

6. Радованчевић Ранко - наставник биологије 

7. Јакшић Татјана - професор географије 

8. Лаза Анишоара - настаник ТО 

9. Лукач Игор - професор информатике 
ПРЕДСЕДНИК АКТИВА - Дега Олга  

 
 
Уметност:  
1. Ранковић Славица - професор ликовне културе 

2. Белоград Оља - професор музичке културе 

ПРЕДСЕДНИК АКТИВА - Белоград Оља 

 
 
Физичко васпитање: 
1. Рогаткин Људмила 

2. Кнежевић Боро 

3. Грубишић Југослав    

ПРЕДСЕДНИК АКТИВА - Грубишић Југослав 

 
Стручни тим за школско развојно планирање: 

 

1. Барта Елемер – директор 

2. Поповић Радосављев Љиљана – педагог школе 

3. Васић Часлав – професор историје 

4. Баковић Светлана – наставник разредне наставе 

5. Јакшић Тања – професор географије 

6. Вулку Јасна (замена Коруј невена) - професор немачког језика 

7. Варјашки Софија – представник Школског одбора и Савета родитеља 

 

Тим за самовредновање: 
 

1. Барта Елемер – директор 

2. Поповић Радосављев Љиљана – педагог школе 

3. Марија Милановић - професор разредне наставе 

4. Брковић Весна - професор српског језика 

5. Степановић Мирјана - представник Школског одбора и Савета родитеља 

6. Урош Синћелић (8.2) - представник ученичког парламента 
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Стручни актив за школски порграм: 
 

1. Баковић Цветко 

2. Арман Елиза 

3. Субић Горан 

4. Бероња Мирослава 

5. Савић Санела 

6. Стојков Драгана 

7. Божић Александар 

8. Радичевић Моника (замена Величковић Александра) 

9. Којић Јелица 

 

Стручни тим за ИОП: 
 

1. Милановић Марија 

2. Брковић Весна 

3. Вулку Јасна 

4. Дега Олга 

5. Предметни наставници који предају у тим одељењима 

6. Поповић Радосављев Љиљана – педагог школе 

7. Родитељи деце који похађају наставу по ИОП-у 

 

Тим за заштиту деце и ученика од насиља и злостављања и занемаривања 

у школи: 
 

1. Елемер Барта – директор 

2. Љиљана Поповић Радосављев – педагог школе 

3. Људмила Рогаткин - професор физичког васпитања 

4. Боро Кнежевић - професор физичког васпитања 

5. Наташа Радосављевић - секретар школе 

6. Далибор Колар -Предствник запослених на физичком обезбеђењу школе 

 
Педагошки колегијум: 
 

1. Медић Драгиња 

2. Баковић Светлана 

3. Станић Биљана 

4. Станисављевић Зоран 

5. Кресоје Невена 

6. Басараба Анишоара 

7. Белоград Оља 

8. Грубишић Југослав 

9. Љиљана Поповић Радосављев 
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Тим за стручно усавршавање: 
 

1. Лаза Анишоара 

2. Наташа Трифуновић 

3. Биљана Станић 

4. Александар Божић 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ДИРЕКТОР 

 

 

  

Љиљна Поповић Радосављев  Елемер Барта 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

  


