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1.1 ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
 
Циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

1) пун и усклађен интелектуални,емоционални , социјални, морални и физички 
развој сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним 
потребама и интересовањима; 

2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, 
језичке, математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, 
финансијске и информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и 
активну укљученост у живот породице и заједнице; 

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, 
као и изражавање на језицима различитих уметности; 

4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 
информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-
комуникационих технологија; 

5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештинау 
даљем образовању и свакодневном животу; 

6) развој мотивацијеза учење и оспособљавање за самостално учење и образовање 
током целог живота; 

7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и 
изражавање свог мишљења; 

8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 
занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;  
10)  развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања физичких способности; 
11)  развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине, еколошке етике и заштите животиња; 
12)  развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне 

и ефикасне сарадње са другима  и способности за тимски рад и неговање 
другарства и пријатељства; 

13)  развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 
уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских 
права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне 
одговорности; 

14)  формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 
идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, 
поштовање и неговање српског језика, традиције и културе српског народа, 
националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 
мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног 
наслеђа; 

15)  развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, и 
узрасне равноправности и толеранције. 

1 УВОД



1.2 ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ 
 
  

          Основна школа "Јован Јовановић Змај" у Ковину је установа која обавља 
делатност основног образовања и васпитања, ради остваривања права грађана у тој области, у 
складу са Уставом Републике Србије, важећим законима и подзаконским актима, колективним 
уговорима, Статутом школе и другим општим актима Школе. 
   Израда Годишњег плана рада ослања се на Закон о основама система образовања и 
васпитања („Сл.гласник РС“бр.72/09, 52/11 и 55/13), Закон о основном образовању и 
васпитању  („Сл.гласник РС“,бр.55/13), важећа подзаконска акта, Правилник о школском 
календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за 
школску 2013/2014.годину и Школски развојни план.  
 
     Правилници: 

1) Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
образовања и васпитања(„Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 10/04, 
20/04, 1/05, 3/06 – страни језик обавезан од I разреда, 15/06,2/08, 
2/10,7/10,3/11,7/11,1/13,4/13 и 14/13)  

2) Правилник о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред 
основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног 
образовања и васпитања („Просветни гласник“ бр.1/05,15/06, 2/08 и 2/2010) 

3) Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о 
себи и другима за први разред основне школе („Просветни гласник“ бр.8/03) 

4) Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о 
себи и другима за трећи разред основне школе „“Сл.Гласник РС-Просветни 
гласник“ бр.20/04) 

5) Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за трећи разред 
основне школе („Сл.гласник РС-Просветни гласник бр.23/04) 

6) Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настав за четврти разред 
основне школе („Просветни гласник“ бр.9/05) 

7) Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о 
себи и другим за четврти разред основне школе („Просветни гласник“ број 15/05) 

8) Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 
наставном програму за V разред основног образовања и васпитања ("Просветни 
гласник", број 6/07, 2/2010); 

9) Правилник о наставном програму за VI разред основног образовања и васпитања 
("Просветни гласник", број 5/08); 

10) Правилник о наставном програму за VII разред основног образовања и васпитања 
("Просветни гласник", број 6/09); 
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11) Правилник о наставном програму за VIII разред основног образовања и васпитања ( 
„Просветни гласник“ бр.2/2010); 

12) Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за пети разред 
основне школе ("Просветни гласник " број 9/05) - обавезан изборни предмет; 

13) Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за седми разред 
основне школе ("Просветни гласник РС", број 2/08); 

14) Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за осми разред 
основне школе ("Просветни гласник РС", број 7/08) - Изборни предмет; 

15) Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за пети 
разред основне школе ("Просветни гласник", број 15/05) - обавезан изборни 
предмет; 

16) Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за седми 
разред основне школе ("Просветни гласник", број 7/07) - Изборни предмет; 

17) Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за осми 
разред основне школе ("Просветни гласник", број 6/08) - Изборни предмет; 

18) Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди за крај 
обавезног образовања („Просветни гласник“ број 5/2010) 

19) Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања 
за предмете српски језик, математике и природа и друштво („Просветни гласник 
РС“ бр.5/2011) 

20) Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 
(„Просветни гласник РС“ бр.1/2011) 

21) Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл.гласник РС“ бр.7/2011) 

22)   Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу 
основног образовања и васпитања (Сл.гласник РС-Просветни гласник РС“ 
бр.7/2010) 

23) Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама (Београд, 2007) 

24) Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање („Сл.гласник РС“ бр.30/2010) 

 
Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да 
ће ученици након завршеног основног образовања:  
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1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и 
друштву ибити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 

2)  умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском језику и 
најмање једном страном језику користећи се разноврсним вербалним, визуелним 
и симболичким средствима; 

3)  бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 
4)  умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз 

показивање одговорности према свом животу, животу других и животној 
средини; 

5)  бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их 
користе за сопствено изражавање; 

6)  бити оспособљени за самостално учење; 
7)  бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 
8)  моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи 

критичко и креативно мишљење и релевантна знања; 
9)  бити спремни да прихвате изазове и промене кроз одговоран однос према себи 

и својим активностима; 
10)  бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 
11)  умети да препознају и уваже људска и дечија права и бити способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 
12)  имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, 

познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 
13)  знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити 

способни да сарађују са њиховим припаднициама; 
14)  бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, 

организације и заједнице. 
Такође, у току сачињавања овог годишњег плана рада школе за ову школску годину 
нарочито се имало у виду, поред осталог, и следеће: 
- да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике васпитно-

образовног рада утврђене правилником о наставном плану  и програму и да у 
том циљу доноси свој Годишњи план рада; 

- да са Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци 
остваривања наставног плана и програма; 

- да се од  првог до осмог разреда завршило са реформисаним плановима и 
програмима и да ће се реализовати школски програм који ће важити наредне 
четири године, а који је школа донела у складу са општим и посебним основама 
школског програма; 

- да је праћењем и анализом рада у протеклој години уочено да нека питања из 
живота и рада школе у наредном периоду треба успешније реализовати.  

- ове школске године ће бити четири одељења млађих разреда, једно комбиновано 
одељење (од првог до четвртог разреда) и једно одељење продуженог боравка и 
четири одељења у старијим разредима.  

- просечан број ученика у одељењима је 19. 
- предметна настава у млађим разредима ће бити заступљена из страног језика 

(енглеског). 
- страни језик који ће се изучавати од првог до осмог разреда као обавезан 

наставни предмет је енглески. 
- страни језик као изборни наставни предмет који ће се изучавати од петог до 

осмог разреда са по два часа недељно је француски језик. 
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- изабрани спорт са по једним часом недељно ће бити у петом разреду кошарка а у 
шестом, седмом и осмом одбојка. 

- од првог до осмог разреда оствариваће се верска настава и грађанско васпитање. 
- од петог до осмог разреда освариваће се још и информатика, изборни предмет за 

који су се ученици определили на почетку школске године. 
- просторни услови су знатно побољшани с обзиром на чињеницу да смо ове 

године урадили замену комплетне столарије на школској згради. 
- однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма 

очекујемо да буде на завидном нивоу. 
- стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на 

реализацији наставних садржаја. 
- нужно је побољшати резултате наших ученика на такмичењима. 
- потребна је организована и стална помоћ ученицима осмог разреда ради 

постизања добрих резултата на завршном испиту. 
- остварити велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених 

програмских садржаја и активности што се показало као добро у протеклој 
школској години. 

- да се на пословима и радним задацима наставног и ненаставног особља налазе 
углавном особе које имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад 
школе у целини. 

 

1.3 КРАЋА  РЕТРОСПЕКТИВА  РАДА  И  РАЗВОЈА  ШКОЛЕ 
 
 
                   
                  Године 19о4. донета је одлука Аустроугарске власти да се отвори Грађанска 
школа у Ковину са наставом на мађарском језику. Грађанска школа је почела са радом у 
згради Основне школе, док је ова зграда сазидана 1911-1912. године. Наставнике је 
плаћала држава, а школовање је трајало 4 године. 
                   Године 1919. одлучено је да се отвори школа на српско-хрватском језику  и да 
генерације које су похађале на мађарском језику исто наставе на том језику до завршетка 
школовања. 
                   Редован рад пореметио је II светски рат. Школа је исељена из зграде и 
смештена у просторије  Српске црквене општине и ту је остала до 4.1о.1944. године. 
                   После краћег прекида Школа наставља са радом у просторијама тадаше основне 
школе. 
                    Дана 11.о1.1945. године укида се Грађанска школа и претвара се у Нижу 
гимназију, а касније добија назив "Непотпуна мешовита гимназија Ковин". Није прерасла у 
потпуну јер је дошло до отварања средњних стручних школа, а од седмогодишњег 
основног школовања уведено је осмогодишње. 
                    Дана 8.о9.1957. године почињу у Ковину да раде две основне школе од којих је 
наша "Јован Јовановић Змај". 
                    Године 1975/76, Школа је преуређена, направљено је три кабинета, 9 
специјализованих учиноница, сређена је фискултурна сала.Исте године почиње са радом 
издвојено комбиновано одељење у Малом Баваништу. 
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1.4   ЦИЉЕВИ И КЉУЧНИ  ЗАДАЦИ ПЛАНА РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

 
 
           С поносом можемо да констатујемо да наша школа поседује богату традицију и да 
годинама у назад ниже успехе.  Као највећу снагу наше школе , као најбогатији ресурс, 
издвајамо људе, стручни кадар, у чијем је центру свакако – наш ученик.  За највеће успехе 
наше школе сматрамо задовољне ученике, који се након одласка из наше школе увек у њу 
радо враћају.   
           У наредној школској години наставићемо са досадашњом праксом бриге о деци која 
се односи на посвећеност  развоју свих аспеката личности наших ученика.  Осим 
подстицања  интелектуалног, велика пажња биће посвећена емоционалном, психичком и 
социјалном развоју сваког ученика.  Дакле, осим образовне, велики значај се придаје и 
васпитној функцији школе. 
          Исто тако, посебна пажња се у нашој школи посвећује неговању  позитивне климе, 
као и безбедног и сигурног окружења за учење и развој наших ученика.  
          И у наредном периоду ће посебна пажња бити посвећена поштовању различитости и 
бризи о развоју ученика из осетљивих група. Од ове школске године ученици ромске 
националности имаће могућност изучавања ромског језика.   
          Посебно смо поносни на породичну атмосферу која влада у нашој школи, а коју ћемо 
се трудити да одржимо и у наредном периоду.  
          Неће изостати ни брига о социјално угроженим ученицима, па ћемо и у будућности 
посебну пажњу посвећивати праћењу и бризи о условима живота наших ученика, 
организовати акције и помагати колико је год могуће.  
          И ове школске године настављамо  са применом образовних стандарда за први и 
други циклус основног образовања и васпитања.Образовни стандарди су уграђени у сва 
школска документа (где је то потребно) као и у глобалне и месечне планове наставника. На 
крају школске године провериће се оствареност образовних стандарда након реализованох 
завршног испита за ученике 8. разреда.         
          У овој школској години нас очекује и израда новог Школског развојног плана. С 
обзиром на чињеницу да смо ми у школи доминантно окупирани добробити наших ђака,  
основна идеја новог ШРП-а  бићи добробит ученика, његова безбедност, сигурност и 
правилан развој.  
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ОБЈЕКТИ  НАСТАВНОГ  РАДА 
 
Матична школа 
 

Место Просторије Број 
Спрат Учионице 6 
Приземље Учионице 3 
Анекс зграде Учионице 2 
Дворишна зграда Учионице 1 
             Укупно Учионице 12 
Приземље Припремне просторије 4 
Приземље Фискултурна сала 1 
Приземље Зборница 1 
Приземље Канцеларија директора 1 
Приземље Канцеларија педагога 1 
Приземље Канцеларија секретара и књиговође 1 
Приземље Просторија за техничко особље 1 
Приземље Ђачка кухиња без трпезарије 1 
Спрат Библиотека 1 
Спрат Архива 1 
 
 
Мало Баваниште 
           

Место Просторије Број 
Приземље Учионице 2 
Приземље Зборница 1 
Приземље Ходник 1 
Приземље Учионица за предшколце 1 

 
 
                          
                              
                             Све учионице у матичној школи користе  уценици I- IV разреда у једној 
смени, а ученици од V-VIII разреда у другој смени. 
                       
 
                      Библиотека  је опремљена  фондом књига који се издају ученицима за читање 
, док је остатак књижног фонда смештен у зборници. 
                      Број књига у ђачкој  библиотеци је 6.885, а у наставничкој 1.о40 књига. 
Опремљеност ненаставних просторија је врло скромна. 
                                      
 

2 УСЛОВИ РАДА  ШКОЛЕ 
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2.1                                   КАДРОВСКА СТРУКТУРА  

 
 
 
 
Кадровска структура запослених у школи је заступљена тако да у потпуности омогућава 
успешну реализацију Годишњег плана. 
Од тога са пуним радним временом  17 а са непуним радним временом  11 наставника. 
 
      

 Средња 
стручна 
спрема 

Виша 
стручна 
спрема 

Висока 
стручна 
спрема 

Укупно 

Директор   1 1 
Педагог   1 1 

Библиотекар   1 1 
Наставници разредне наставе  3 6 9 
Наставници предметне наставе  1 15 16 
Наставник ромског језика 1   1 

Вероучитељ 1   1 
Укупно: 2 4 24        30 

 
 Укупно запослених педагошких радника је 30, у адмнистрацији ради 2 радника, 1 
сервирка, 1 домар  и 5 чистача,што је укупно 39  радника. Од тога секретар школе ради  
50% радног времена у нашој школи.  
 
Наставници – путници 
 
У   Мало Баваниште (из Ковина)  свакодневно путује 1 наставник разредне наставе – 
Веронка Трајковски и 2  пута недељно наставник енглеског језика. 
       
Из Београда путује  Крецуљ Дејан ( наставник ТО)  и Милица Баста (наставник немачког 
језика). 
Из Качарева путује настаница ликовног васпитања Милена Штиковац.  
Из Баваништа путује наставник математике Васиљ Добрић и вероучитељ Дејан Костић. 
Из Делиблата путује наставник изборног предмета ромски језик са елементима националне 
културе, Братислав Новаков. 
Из Плочице путује Михајлов Драгана,секретар школе. 

 
 
      Место становања ученика-ђаци путници: 
 

 
 
 
 

Релација Број ученика

Мало Баваниште – Ковин 14 
Кречанска улица 26 
Укупно : 40 
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2.2 ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА ПО ОДЕЉЕЊИМА 
 
 

школска 2013/2014. године 
 

ОДЕЉЕЊЕ Непотпу
на  
ОШ 

ОШ 
I 

Курс 
II 

III IV VI VII Свега 
ученика 

I-1 Мајка  1 3 - 3 6 - 2 15 
Отац  1 4 - 3 5 1 1 15 

I-2 Мајка  - 2 - 1 7 4 1 15 
Отац  - - - 5 8 - 2 15 

I-MБ Мајка  - 2 - - - - - 2 
Отац  - 1 - - 1 - - 2 

II-1 Мајка 1 2 - 1 13 - 5 22 
Отац  1 3 - 4 10 - 3 21 

II-2 Мајка  - 4 - 2 11 - 3 20 
Отац  - 2 - 6 10 - 2 20 

II-MБ Мајка  - 1 - - 4 - - 5 
Отац 1 3 - - 1 - - 5 

III-1 Мајка  1 3 1 2 10 1 - 18 
Отац  2 2 - 2 11 1 - 18 

III-2 Мајка  - 5 - 1 12 - 1 19 
Отац - 2 - 5 11 1 - 19 

III-МБ  Мајка  - 1 - - - - - 1 
Отац 1 - - - - - - 1 

IV-1 Мајка  1 3 - 2 8 3 3 20 
Отац 1 2 2 4 7 1 2 19 

IV-2 Мајка  2 5 1 3 10 - - 21 
Отац 1 4 1 3 10 - 2 21 

V-1 Мајка  2 3 - 4 5 - 1 15 
Отац 4 2 - 3 6 - - 15 

V-2 Мајка  1 2 - 3 8 - - 14 
Отац  2 - - 3 9 - - 14 

VI-1 Мајка  2 2 1 - 10 - 2 17 
Отац  - 3 - 7 3 2 2 17 

VI-2 Мајка  1 2 - 4 8 2 - 17 
Отац  - 3 - 3 10 - 1 17 

VII-1 Мајка  2 4 1 2 9 - 2 20 
Отац  2 6 - 4 7 1 - 20 

VII-2 Мајка  2 4 - 1 9 2 2 20 
Отац  2 5 - 1 8 4 - 20 

VIII-1 Мајка  3 7 3 3 7 - - 23 
Отац  3 8 - 6 4 2 - 23 

VIII-2 Мајка  - 3 1 1 13 3 2 23 
Отац  - 1 - 4 16 - 2 23 

 
Свега  

Мајка  19 58 8 33 150 15 24 307 
Отац  21 51 3 63 137 13 17 305 
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2.3 ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ    ПОРОДИЦА 
 

  
одељење разведени умро отац умрла 

мајка 
код рођака хранитељска 

породица 
укупно 

1-1 4 - - - - 4 
1-2 4 - - - - 4 

1-МБ 1 1 - - - 2 
2-1 2 2 - - - 4 
2-2 2 - - - - 2 

2-MБ 1 - - - - 1 
3-1 6 - - - - 6 
3-2 3 - - - - 3 

3-MB - - - - - - 
4-1 6 - - - 1 7 
4-2 4 - - - - 4 
5-1 6 - - - - 6 
5-2 4 - - - - 4 
6-1 1 1 - - - 2 
6-2 3 - - - - 3 
7-1 5 - 1 - - 6 
7-2 2 1 - 2 - 5 
8-1 6 1 - - 1 8 
8-2 3 - 1 - - 4 

укупно: 63 6 2 2 2 75 
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3.1 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД БРОЈНОГ СТАЊА УЧЕНИКА 
 
Школске 2013/2014. школу похађа 306   ученика ,распоређених у 17 одељења. 
(157ученикa од 1.до 4. разреда, од тога 8 ученика  у подручној школи у Малом Баваништу; 
149 ученика од 5.до 8. разреда.)  
 
 

 
Ред. бр. oдељење  мушки женски Укупан  број  ученика Број ученика 

1. 1 – 1  8 7 15  
31 2. 1 – 2  6 9 14 

3. 1 – МБ - 2 2 
4. 2 – 1 12 10 22  

47 5. 2 – 2  12 8 20 
6. 2 - МБ 4 1 5 
7. 3 – 1  9 9 18  

38 8. 3 – 2  8 11 19 
9.  3 - МБ 1 - 1 
10. 4 – 1  14 6 20  

41 11. 4 – 2  12 9 21 
      

 У матичној школи –  150  ученика 
У издвојеном одељењу у Малом Баваништу –  8  ученика у једном 
                                                                                     комбинованом одељењу  

157 

11. 5 – 1  10 5 15  
29 12. 5 – 2  7 7 14 

13. 6 – 1  9 8 17  
34 14. 6 – 2  7 10 17 

15. 7 – 1  8 12 20  
40 16. 7 – 2  12 8 20 

17. 8 – 1  14 9 23  
46 18. 8 – 2  12 11 23 

  79 70 149 149 
     
             Свега  16 одељења у матичној школи и   1  комбиновано у МБ =  17 одељења 306 

 
 
 
                  

 

 
 
 
 
 
 
 

3 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
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3.2 ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
 

 

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  члана 21. и 36. став 
2.  Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП 
Војводине", бр. 40/2012 – пречишћен текст), покрајински секретар за образовање, управу и 
националне заједнице  доноси 

ПРАВИЛНИК  

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ 
НАТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ 

  

Члан 1.  
Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току 
школске 2013/2014. године и време и трајање школског распуста ученика у основним 
школама са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине. 
Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпитног рада предвиђени 
наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим  планом рада. 
Члан 2.  
Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току 
два полугодишта. 
Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се у 
понедељак, 23. децембра 2013. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана. 
Друго полугодиште почиње у  среду, 15. јануара 2014. године и завршава се: 
-    у петак, 13. јуна 2014. године, за ученике од првог до седмог разреда  и има 100 
наставних  дана 
-    у петак, 30. маја 2014. године,  за ученике осмог разреда и има 90 наставних  дана 
 
Члан 3.  
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 
петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. 
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне 
недеље, односно 170 наставних дана. 
Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији 
Аутономне Покрајине Војводине за школску 2013/2014. годину, који се налази у прилогу 
овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално. 
Први квартал има 40, други 40, трећи 50 наставних дана. 
Четврти квартал има 50 наставних дана за ученике од првог до седмог разреда, а  40 
наставних дана за ученике осмог разреда. 
Члан 4.  
Основна музичка и балетска школа може да изводи наставу и у току шест наставних дана у 
недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом. 
Члан 5.  
У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише 
четири наставне суботе и то у случају ако: 
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-  у наставни дан обележава дан школе, или 
-  у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализује екскурзије,  - у 
наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној    
манифестацији, или је домаћин такмичења, друштвене или спортске    манифестације, или 
-  је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, 
или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене 
националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе. 
Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази 
се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни. 
У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа 
у складу са чланом 88. и 90. Закона о основама система образовања и васпитања. 
Члан 6.  
У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст. 
Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2013. године, а завршава се у уторак, 14. 
јануара 2014. године. 
Пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла 2014. године, а завршава се у среду, 24. 
априла  2014. године. 
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у суботу, 14. јуна 2014, а 
завршава се у недељу, 31. августа 2014. године. За ученике осмог разреда летњи распуст 
почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у  недељу 31. августа 2014. године. 
Члан 7.  
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома 
по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.
Члан 8.  
У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом. 
У школи се обележава: 
-    Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак, 21. 
октобра 2013. године и наставни је дан 
-    Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 2013. године и наставни је дан 
-    Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2013. 
године нерадни је и ненаставни дан 
-    Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2014. године и радни 
је, а ненаставни дан 
-    Сретење - Дан државности, који пада у суботу и недељу, 15. и 16. фебруара 
2014, обележава се и у понедељак, 17. фебруара као нерадни и ненаставни дан 
-    Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 
светском рату, који пада у уторак  22. априла 2014. године као радни и наставни дан 
-    Празник рада, који пада у четвртак и петак, 1. и 2. маја 2014. године као нерадни и 
ненаставни дан 
-    Дан победе, који пада у петак, 9. маја 2014. године наставни је дан и 
-    Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у суботу, 28. јуна 2014. године и радни 
је дан. 
Члан 9. 
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у 
дане верских празника: - православци - на први дан крсне славе 
-    припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 
односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев 
од Великог петка закључно са другим даном празника 
-    припадници Исламске заједнице - 15. октобра  2013. године, на први дан Курбанског 
Бајрама и 28. јула 2014. године, на први дан Рамазанског Бајрама 
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-    припадници Јеврејске заједнице – 14. септембра 2013. године, на први дан Јом Кипура и 
15. априла 2014. године на Пасху или Песах 
Члан 10.  
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи  национални 
празници националних мањина:  
-    за мађарску националну заједницу: 
*15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49 
*    20. август - Дан Светог Стевана и 
*    23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године - за 
бошњачку националну заједницу: 
*    11. мај - Дан Бошњачке националне заставе 
*    први дан Рамазанског бајрама 
*    први дан Курбанског бајрама и 
*    20. новембар - Дан ЗАВНОС-а - за буњевачку националну заједницу: 
*    2. фебруар - Дан великог прела 
*    23. фебруар - Дан избора првог Националног савета 
*    15. август - Дан Дужијанце и 
*    25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика 
Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена 
-    за  хрватску националну заједницу: 
*    19. март - благдан Светог Јосипа 
*    15. август  - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића 
*    16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и 
*    15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа - за румунску 
националну заједницу: 
*    15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа 
*    4. септембар - празник Велике госпојине 
*    1. децембар - Национални празник Румуније и                  * 7. децембар - Дан 
националног савета. - за русинску националну заједницу:                  * 17. јануар - Дан 
Русина 
-    за украјинску националну заједницу: 
*    17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и 
*    14. октобар - Дан украјинских хероја - за македонску националну заједницу: 
*    2. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака 
*    8. септембар - Дан државности Републике Македоније 
*    11. октобар - Дан борца и 
*    16. децембар – Дан Националног савета  - за немачку националну заједницу: 
*    15. децембар - Дан оснивања националног савета. - за ромску националну заједницу: 
*    14. јануар-Василица 
*    3. петак у марту - Бибија 
*    8. април - Међународни дан Рома и                  * 6. мај-Ђурђевдан            - за бугарску  
националну заједницу: 
*3. март –Дан ослобођења од турског ропства 
*24. мај – Дан Кирила и Методија и      *1. новембар – Дан народних будитеља - за чешку  
националну заједницу: 
*4. фебруар – Дан чешке књижевности 
*28. март – Дан образовања 
*16. мај – Дан националног савета 
*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и 
*4. октобар – Дан чешког језика 
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-за словачку националну заједницу 
*први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности. 
Члан 11.  
На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту, 
школа је у обавези да у року од осам дана од дана завршетка квартала, писмено обавести 
родитеље или старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (оцене, број 
изостанака са наставе и изречене васпитно-дисциплинске мере). Обавештење се доставља 
лично, на родитељском састанку, или препорученом пошиљком. 
Члан 12. 
За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног рада са 
ученицима, а у обавези је да планира реализовање допунског рада са ученицима, који 
заостају у савладавању наставног градива. 
О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са 
ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор. 
Члан 13.  
Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету  
међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду, за ученике осмих разреда и 
уједно, ако се ова активност реализује у наставни дан, утврди начин надокнађивања 
пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је организована 
посета. 
Путовање ученика, који нису из Новог Сада, на наведену манифестацију из става 1. овог 
члана, школа организује у складу са одредбама који се односе на безбедност ученика у 
путовању у Правилнику o измени Правилника о наставном плану и програму основног 
образовања и васпитања (''Службени гласник РС - Просветни гласник'', број: 1/2009). 
Члан 14. 
Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске 
године (субота - 07. или 14. септембар 2013. године у првом полугодишту и субота - 24. 
или 31. мај 2014. године у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности 
из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних 
активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, 
културно-уметничке активности, као на пример: 
-  одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови, 
-  одлазак у музеје и галерије, спомен збирке, 
-  обилазак етно кућа, историјских налазишта, 
-  одлазак у национални парк, природне резервате, 
-  организовање акција озелењавања и уређења школе и околине, 
-  активности у локалној заједници, 
-  спортски сусрети, 
-  сусрети школа, 
-  организован одлазак на едукативне и креативне радионице, 
-  организовање мини истраживачких пројеката, 
-  забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и     
слично. 
Члан 15. 
У суботу, 01. фебруара 2014. године и среду, 12. марта 2014. године настава се изводи 
према распореду часова за понедељак. 
Члан 16.  
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу АП 
Војводине", а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'', 
бр: 79/05 и 101/07), биће објављен и у ''Службеном гласнику РС''. 
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Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице 
Број: 128-61-11/2013-01 
У Новом Саду, 29. мај 2013. године 
  
 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Mгр. Дeли Aндoр, 

(мр Андор Дели)
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3.3 КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ 

 
 

 
 
На крају првог и на крају трећег квартала родитељи или старатељи ће бити писмено 
обавештени о учењу,владању,изостанцима и изреченим васпитно-дисциплинским мерама 
(родитељски састанци најкасније 8 дана по завршетку класификационог периода). 
Подела књижица на крају првог полугодишта ће се обавити  26.12.2013. 
Подела сведочанстава за ученике 8. разреда биће после завршног испита. 
Подела књижица за ученике  од 5. до 7. разреда ће се обавити  28.06.2014. у зависности од 
термина полагања завршног испита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Класификацио
ни периоди 

 
        Прво  полугодиште 
 

 
         Друго полугодиште 
 

1. квартал 2.квартал    3.квартал    4.квартал 

 
петак, 
25.10.2013. 
(40 наст.дана) 

 
понедељак, 
23.12.2013. 
(40 наст.дан) 

 
 

 
среда, 
26.03.2014. 
(50 наст.дана) 

 
8. разред-
петак,30.05.2014. 
остали раз. 
Петак, 13.06.2014. 
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3.4 ГОДИШЊИ ФОНД  РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ 

 
  
Редовна 
настава 

1.раз. 2.раз. 3.раз 4.раз. 5.раз. 6.раз. 7.раз. 8.раз. Укупно 

Српски језик 180х3=
540 

180х3=
540 

180х3=
540 

180х2=
360 

180х2=
360 

144х2=
288 

144х2=
288 

136х2= 
272 

3188 

Математика 180х3=
540 

180х3=
540 

180х3=
540 

180х2=
360 

144х2=
288 

144х2= 
288 

144х2= 
288 

136х2= 
272 

3116 

Енглески 
језик 

72х3= 
216 

72х3= 
216 

72х3= 
216 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 
136 

1360 

Свет око нас 72х3= 
216 

72х3= 
216 

- - - - - - 432 

Природа и 
друштво 

- - 72х3= 
216 

72х2= 
144 

- - - - 360 

Ликовна  
култура 

36х3= 
108 

72х3= 
216 

72х3= 
216 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

36х2= 
72 

36х2= 
72 

34х2= 68 1040 

Музичка 
култура 

36х3= 
108 

36х3= 
108 

36х3= 
108 

36х2= 
72 

72х2= 
144 

36х2= 
72 

36х2= 
72 

34х2=68 752 

Физичко 
васпитање 

108х3=
324 

108х3=
324 

108х3=
324 

108х2=
216 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 
136 

1756 

Историја - - - - 36х2= 
72 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 
136 

496 

Географија - - - - 36х2= 
72 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 
136 

496 

Биологија - - - - 72х2= 
144 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 
136 

568 

Физика - - - - - 72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 
136 

424 

Хемија - - - - - - 72х2= 
144 

68х2= 
136 

280 

Техничко. - - - - 72х2= 
144 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 
136 

568 

Изборна 
настава 

         

Веронаука 36х1= 
36 

36х1= 
36 

36х1= 
36 

36х1= 
36 

36х1= 
36 

36х1= 
36 

36х2= 
72 

34х2= 68 356 

Грађанско 36х3= 
108 

36х3= 
108 

36х3= 
108 

36х2= 
72 

36х2= 
72 

36х2= 
72 

36х2= 
72 

34х2=68 680 

Лепо писање 
 

36х3= 
108 

- - - - - - - 108 

Народна 
традиција 

- 36х2= 
72 

36х3= 
108 

36х3= 
108 

- - - - 288 

Од играчке до 
рачунара 

 

- 36x1= 
36 

- - - - - - 36 

Немачки језик 
 

- - - - 72х2= 
144 

72х2= 
144 

72x2= 
144 

68x2= 
136 

568 

Изабрани 
спорт 

    36х2= 
72 

36х2= 
72 

36х2= 
72 

34х2=68 284 

Информатика  
и рачунарство 

- - - - 36х2= 
72 

36х2= 
72 

36x2= 
72 

34x2=68 284 

Чувари 
природе 

- - - - - 36x1= 
36 

- - 36 

Домаћинство - - - - - - 36х1= 
36 

34х2 =68 104 
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Ромски језик 
са елементима 
националне 
културе 

72х1= 
72 

- - - - - - - 72 

 
Укупно: 

 

 
2376 

 
2412 

 
2412 

 
1656 

 
2052 

 
2160 

 
2340 

 
2244 

 
17652 

 
 
 
 
 

 

3.5 РИТАМ  РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ : 

 
 
Школа ће и током ове школске године радити у две смене,промена смена ће се вршити на 
две недеље. 
Једну смену чине ученици од I –IV разреда, а другу  од   V-VIII разреда. 
Настава у млађим  разредима пре подне, почиње у 8,00 часова и траје до 12,30 часова када 
се завршава  пети час. 
Настава у другој смени почиње у 13,30 часова и траје до 18,50 часова када се завршава 
шести час.  
Настава у старијим  разредима почиње, у првој смени,пре подне, у 8,00 и траје до 13,20 
часова када се завршава шести час. 
Настава у другој смени почиње у 13,45 и траје до 18,15 часова када се завршава пети час. 
 
Сваког дана је организовано дежурство 2 до 3 наставника и   једног  ученика IV или VIII 
разреда у зависности од смене. 
 
Подручна одељења у Малом Баваништу ће радити увек у преподневној смени,(од 8,00 
часова);свакодневно ће дежурати  учитељ. 
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3.6 РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 
 
Када су виши разреди пре подне 
 
                     Виши разреди                                           Нижи разреди 
 

1. Час    8,00  –  8,45                                  1. Час  13,45 –14,30 
2. Час    8,50  –  9,35                                  2. Час  14,35 - 15,20 
3. Час    9,55  - 10,40                                  3. Час  15,40 - 16,25 
4. Час  10,50 - 11,35                                   4. Час  16,35 - 17,20 
5. Час  11,45 - 12,30                                   5. Час  17,30 - 18,15 
6. Час  12,35 - 13,20 

 
Када су нижи  разреди пре подне 
 
                   Нижи разреди                                             Виши разреди 
 

1.  Час    8,00  –  8,45                                  1. Час  13,30  – 14,15 
            2.  Час    8,50  –  9,35                                  2. Час  14,20 -   15,05 

                  3.  Час    9,55  - 10,40                                  3. Час  15,25  - 16,10 
                  4.  Час  10,50 - 11,35                                   4. Час  16,20 -  17,05 
                  5.  Час  11,45 - 12,30                                   5. Час  17,15 -  18,00 
                                                                                       6.  час  18,05 -  18,50 
 
 
Распоред часова редовне ,изборне наставе и осталих облика образовно- васпитног рада је 
истакнут у зборници ,канцеларијама директора,педагога,секретара, на школском Веб сајту 
и на огласној табли за ученике и родитеље у ходнику школе (доступан је на увид). 
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3.7 СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ 
 
 
КОМПЛЕТ   УЏБЕНИКА   ЗА  1. РАЗРЕД 

 ИЗДАВАЧ НАЗИВ 
1. ЕДУКА БУКВАР 
2. ЕДУКА РАДНИ ЛИСТ УЗ БУКВАР 
3. ЕДУКА ЧИТАНКА 
4. ЕДУКА РАДНА  СВЕСКА УЗ БУКВАР И ЧИТАНКУ 
5. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ МАТЕМАТИКА - УЏБЕНИК 
6. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ МАТЕМАТИКА – РАДНИ ЛИСТ 
7. КЛЕТ СВЕТ ОКО НАС - УЏБЕНИК 
8. КЛЕТ СВЕТ ОКО НАС – РАДНИ ЛИСТ 
9. КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР МУЗИЧКА КУЛТУРА 

10. КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЛИКОВНА КУЛТУРА 
11. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY 1 - УЏБЕНИК 
12. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY 1- РАДНИ ЛИСТ 

 
 

 КОМПЛЕТ   УЏБЕНИКА   ЗА  2. РАЗРЕД 
R.B. ИЗДАВАЧ НАЗИВ 

1. ЕДУКА ЧИТАНКА 
2. ЕДУКА ЈЕЗИЧКЕ ПОУКЕ 
3. ЕДУКА РАДНА СВЕСКА  
4. ЕДУКА ЛАТИНИЦА-ОТКРИВАЛИЦА 
5. ЕДУКА МАТЕМАТИКА  2а 
6. ЕДУКА МАТЕМАТИКА 2б 
7. ЕДУКА СВЕТ  ОКО  НАС  2а 
8. ЕДУКА СВЕТ  ОКО  НАС  2а 
9. КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР МУЗИЧКА КУЛТУРА 
10 ЕДУКА ЛИКОВНА КУЛТУРА -ШАРЕНИ ЛИКОВНИ ПУТОКАЗИ 
11. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY 2 - УЏБЕНИК 
12. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY 2- РАДНИ ЛИСТ 

 
 
КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 3. РАЗРЕД 
R.B. ИЗДАВАЧ НАЗИВ 

1. ЕДУКА ЧИТАНКА 
2. ЕДУКА РАДНИ ЛИСТ УЗ ЧИТАНКУ 
3. ЕДУКА ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ - УЏБЕНИК 
4. ЕДУКА ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ- РАДНИ ЛИСТ 
5. ЕДУКА МАТЕМАТИКА  2а 
6. ЕДУКА МАТЕМАТИКА 2б 
7. ЕДУКА ПРИРОДА И ДРУШТВО - УЏБЕНИК 
8. ЕДУКА ПРИРОДА И ДРУШТВО – РАДНИ ЛИСТ 
9. КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР МУЗИЧКА КУЛТУРА 
10 КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЛИКОВНА КУЛТУРА  
11. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY 3 - УЏБЕНИК 
12. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY 3 - РАДНИ ЛИСТ 
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КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД 
 

 ИЗДАВАЧ   
1. ЕДУКА  ЧИТАНКА 
2. ЕДУКА  ПОУКЕ О  ЈЕЗИКУ 
3. ЕДУКА  МАТЕМАТИКА - УЏБЕНИК 
4. ЕДУКА  МАТЕМАТИКА радна свеска 4б 
5. ЕДУКА ПРИРОДА И ДРУШТВО  УЏБЕНИК   4а 
6. ЕДУКА  ЕДУКА ПРИРОДА И ДРУШТВО – радна свеска 4а 
7. КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР МУЗИЧКА КУЛТУРА  4  уџбеник 
8. КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР  МУЗИЧКА КУЛТУРА  4  радна свеска 
9. ЕДУКА  ЛИКОВНА КУЛТУРА  уџбеник 

10. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY4 - УЏБЕНИК 
11. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ  ЕАSY 4 - РАДНИ ЛИСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА  5. РАЗРЕД 

  ИЗДАВАЧ  
01. ИЗДАВАЧ НАЗИВ 
02. КЛЕТТ ЧИТАНКА – ЧАРОЛИЈА РЕЧИ 
03.  КЛЕТТ ГРАМАТИКА 
04. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
05. КЛЕТТ МАТЕМАТИКА 
06. КЛЕТТ ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
07. ЛОГОС ГЕОГРАФИЈА 
08. ЛОГОС РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ 
09. ЗАВОД ГЕОГРАФСКИ АТЛАС В-ВИИИ 
10. ЛОГОС ИСТОРИЈА 
11. ЛОГОС МУЗИЧКА КУЛТУРА +ЦД 
12. БИГЗ БИОЛОГИЈА +ЦД 
13. КЛЕТТ MESSAGES 1 
14. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА – MESSAGES 1 
15. ЗАВОД HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 1 
16. ЗАВОД РАДНА СВЕСКА     HURA, WIR LERNEN DEUTSCH 1 
17. ЗАВОД ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
18.  ЗАВОД Р. СВ. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
19. 

 
БИГЗ  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
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КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 6. РАЗРЕД 
 

 ИЗДАВАЧ НАЗИВ 
01. КЛЕТТ ЧИТАНКА – МАШТАРИЈА РЕЧИ 
02. КЛЕТТ ГРАМАТИКА 
03. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА УЗ ЧИТАНКУ 
04. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА УЗ ГРАМАТИКУ 
05. КЛЕТТ МАТЕМАТИКА 
06. КЛЕТТ ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
07. ЗАВОД ГЕОГРАФИЈА 
08. ЗАВОД РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ 
09. ЗАВОД ВЕЖБАНКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ 
10. ЛОГОС ИСТОРИЈА 
11. ЛОГОС МУЗИЧКА КУЛТУРА +ЦД 
12. БИГЗ БИОЛОГИЈА +ЦД 
13. КЛЕТТ MESSAGES 2 
14. КЛЕТТ  РАДНА СВЕСКА – MESSAGES 2 
15. ЗАВОД HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 2 
16. ЗАВОД РАДНА СВЕСКА  HURA, WIR LERNEN DEUTSCH 2 
17. ЗАВОД ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
18. ЗАВОД Р. СВ. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
19. ЛОГОС ФИЗИКА – УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА И ЛАБ. 

ВЕЖБАМА 
20.  БИГЗ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 
 
 КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 7. РАЗРЕД 
 

 ИЗДАВАЧ НАЗИВ 
01. КЛЕТТ ЧИТАНКА – РИЗНИЦА РЕЧИ 
02. КЛЕТТ ГРАМАТИКА 
03. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
04. КЛЕТТ МАТЕМАТИКА 
05. КЛЕТТ ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
06. ЗАВОД ГЕОГРАФИЈА 
07. ЗАВОД РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ 
08. ЗАВОД ВЕЖБАНКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ 
09. ЛОГОС УЏБЕНИК ИСТОРИЈЕ ЗА 7.РАЗРЕД 
10. ЛОГОС МУЗИЧКА КУЛТУРА +ЦД 
11. ЗАВОД БИОЛОГИЈА  
12. КЛЕТТ MESSAGES 3 
13. КЛЕТТ  РАДНА СВЕСКА – MESSAGES 3 
14. ЗАВОД HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 3 
15. ЗАВОД РАДНА СВЕСКА   HURA, WIR LERNEN DEUTSCH 3 
16. ЗАВОД ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
17. ЗАВОД Р. СВ. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
18. ЛОГОС ФИЗИКА  - УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА И 

ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА 
19. ЛОГОС ХЕМИЈА 
20. ЛОГОС ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА РЕШЕЊИМА 
21.  БИГЗ ЛИКОВНА КУЛТУРА 
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КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 8. РАЗРЕД 
 
R.B. ИЗДАВАЧ НАЗИВ 
01. КЛЕТТ ЧИТАНКА – РЕЧИ МУДРОСТИ 
02. КЛЕТТ СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 
03. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
04. КЛЕТТ МАТЕМАТИКА 
05. КЛЕТТ ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
06. ЗАВОД ГЕОГРАФИЈА 
07. ЗАВОД РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ 
08. ЗАВОД ВЕЖБАНКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ 
09. БИГЗ ИСТОРИЈА – МОЗАИК ПРОШЛОСТИ 
10. БИГЗ РАДНА СВЕСКА МОЗАИК ПРОШЛОСТИ 8 
11. ЛОГОС МУЗИЧКА КУЛТУРА +ЦД 
12. ЛОГОС БИОЛОГИЈА 
13. КЛЕТТ MESSAGES  4 
14. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА  – MESSAGES  4 
15. ЗАВОД HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 4 
16. ЗАВОД  РАДНА СВЕСКА    HURA, WIR LERNEN DEUTSCH 4 
17. ЗАВОД ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
18. ЗАВОД Р. СВ. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
19. ЛОГОС ФИЗИКА  УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА  И 

ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА 
20. ЛОГОС ХЕМИЈА 
21. ЛОГОС ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА РЕШЕЊИМА 
22. БИГЗ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
Наставници ће сачинити годишње и месечне планове рада по предметима. Уз планове рада 
писаће припреме и водити комплетну педагошку документацију. На седници Наставничког 
већа на предлог директора Школе усвојена је подела предмета на наставнике:  
 
 
 

4.1 РАЗРЕДНА  НАСТАВА 
 
 

 
Име и презиме 

 
Разред и одељење 

 
Недељни фонд 

часова 
 

Светлана Баковић 
 

 
I - 1 

 
20 

 
Весна  Радмановић 

 

 
I – 2 

 
20 

 
Маја  Петровић 

 

 
I I-  1 

 
20 

 
Јасмина Давидовић 

 

 
II - 2 

 
20 
 

 
Божидар  Анђелков 

 

 
III -  1 

 
20 

 
Јелица Петковић 

 

 
III - 2 

 
20 

 
Вујовић Данијела 

 
IV  -1 

 
20 

 
Зорица Видосављевић 

 

 
IV -2 

 
20 

 
Веронка Трајковски 

 
МБ   I, II, III 

 
20 

4 ПРЕГЛЕД НЕДЕЉНОГ ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА 



4.2 ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ ШКОЛСКА 2013/2014. 
ГОДИНА 
 
 

 
Име и презиме 
наставника 

 
Наставни 
предмет 

 
Разреди и одељења 

 
Одељењски 
старешина 

 
Укупно 
часова 

Тамара Вијатов 
 

Српски језик 
Грађанско васп. 

5-2,6-2,7-2,8-1 
6 

6-2 17 
2 

Јелена 
Милановић 

Српски језик 
Грађанско васп. 

5-1,6-1,7-1,8-2, 
7 

7-1 17 
2 

Славко 
Бранковић 

Енглески језик 4-1,5-1,5-2 ,6-1,6-2,7-
1,7-2,8-1,8-2 

7-2 18 

Милица Баста 
 

Немачки језик 5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2 

6-1 16 

Милена 
Штиковац 

Ликовна 
култура 

5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2 

- 10 

Маја Лукић 
 

Музичка 
култура 

5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2 

- 10 

Бранка Клисура 
 

Историја 5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2 

- 14 

Бранка 
Спирковић 

Географија 5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2 

- 14 

Ружа Љубоја 
 

Биологија 
Чувари природе
Домаћинство 

5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2  /5,6/ 
7,8 

- 16 
1 
3 

Душанка 
Наранчић 

Физика 
Хемија 
 

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

 
8-2 

 
20 

Љубиша 
Ђорђевић 

Математика 8-1,6-1, 6-2,8-2 8-1 16 

Васиљ Добрић 
 

Математика 7-1,7-2,5-1,5-2 5-2 16 

Дејан Крецуљ ТО 
 
Грађанско васп. 
Информатика 

5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2, 
8-1,8-2 
8 
8 

- 16 
 
2 
2 

Иван Лукић Физичко 
васпитање 

5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2 

8-1 24 

Саша 
Петровић 

Информатика 
 

5,6,7 
 

- 6 
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4.3 ОБАВЕЗНИ  ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТИ 
 

ГРАЂАНСКО   ВАСПИТАЊЕ 
 

Ред. 
бр. 

 

Име и презиме 
наставника 

Разред Број 
група 

 

Недељни 
број 

часова 
 

1. 
 

 
Светлана  Баковић 

 

 
IV-2 

 
1 

 
1 

 
2. 
 

 
Весна  Радмановић 

 

 
IV-1 

 
1 

 
1 

 
3. 
 

 
Маја Петровић 

 
I-1 

 
1 

 
1 

 
4. 
 

 
Јасмина  Давидовић 

 

 
I-2 

 
1 

 
1 

 
5. 
 

 
Божидар  Анђелков 

 

 
II-1 

 
1 

 
1 

 
6. 
 

 
Јелица  Петковић 

 
II-2 

 
1 

 
1 

 
7. 
 

 
Данијела  Вујовић 

 

 
III - 1 

 
1 

 
1 

 
8. 

 
Зорица  Видосављевић 

 

 
III-2 

 
1 

 
1 

 
9. 
 

 
Веронка Трајковски 

 

 
I,II,IV 

 
1 

 
1 

 
10. 

 

 
Јелена  Милановић 

 

 
VII 

 
2 

 
2 

 
11. 

 

 
Тамара  Вијатов 

 
VI 

 
2 

 
2 

 
12. 

 
Оливера Томић 

 
V 

 
2 

 
2 

 
13. 

 
Дејан  Крецуљ 

 
VIII 

 
2 

 
2 

 
 

 
 



 

4.4 СТРУКТУРА   40-ТО  ЧАСОВНЕ  РАДНЕ  НЕДЕЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 
 
 

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА У 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
 

П
ре
зи
м
е 
и 
им

е 

П
ро
це
на
т 

 р
ад
но
г 
вр
ем
ен
а 

1) Непосредан рад са ученицима 2)   Остали послови 

У
ку
пн
о 

 ч
ас
ов
а 
не
де
љ
но

 

И
сп
ит

 з
а 
ли
це
нц
у 

Г
од
иш

љ
и 
ф
он
д 

 с
ат
и 

О
ба
ве
зн
а 
ре
д.

 н
ас
та
ва

 

Ч
ос

 

И
зб
ор
на

 н
ас
та
ва

 

Д
од
ат
на

 н
ас
та
ва

 

Д
оп
ун
ск
а 
на
ст
ав
а 

Д
ру
ш
тв

. к
ор
ис
та
н 
ра
д 

Д
ру
ш
т.

 и
 с
ло
б.
ак
т.

 

П
ри
пр
ем
а 
уч
ен
ик
а 
за

 
по
пр

ра
зр

ис
пи
т

П
ри
пр

.з
а 
та
км
ич

. 

П
ри
пр

.у
ч.
за

 з
ав

.и
сп

. 

К
ул
ту
рн
е 
и 
др

.а
кт

. 

Е
кс
ку
рз
иј
е 

И
нд
ив
ид
уа
ли
зо
ва
ни

 
ра
д
са

уч
ен
иц
им

а
П
ри
пр
ем
а 
за

 н
ас
та
ву

 

В
ођ
ењ

е 
ш
ко
лс

.е
ви
д.

 

Р
ад

 у
 с
ту
ч.
ор
г.

 ш
ко
ле

 

Р
ук
ов
ођ
ењ

е 
ст
ру
ч.
ак
т.

 

С
тр
уч
но

 у
са
вр
ш
ав
ањ

е 

М
ен
то
рс
ки

ра
д

Р
ад

 с
а 
ро
ди
те
љ
им

а 

Д
еж

ур
ст
во

 у
 ш
ко
ли

 

О
ст
ал
и 
по
сл
ов
и 

Радмановић 
Весна 

100 17 1 2 - 1 0,5 1 - - - 0,5 0,5 0,5 10 1 1 - 1 - 1 1 1 40 да 1800 

Баковић 
Светлана 

100 17 1 2 - 1 0,5 1 - - - 0,5 0,5 0,5 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Петровић 
Маја 

100 18 1 2 - 1 0,25 1 - - - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Давидовић 
Јасмина 

100 18 1 2 - 1 0,25 1 - - - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Анђелков 
Божидар 

100 18 1 2 0,25 1 0,25 0,5 - 0,25 - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Петковић 
Јелица 

100 18 1 2 0,25 1 0,25 0,5 - 0,25 - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 
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Вујовић 
Данијела 

100 18 1 2 0,25 1 0,25 0,25 0,25 0,25 - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Видосавље
вић Зорица 

100 18 1 2 0,25 1 0,25 0,25 0,25 0,25 - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Трајковски 
Веронка 

100 18 1 2 0,25 1 0,25 0,5 - 0,25 - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Вијатов 
Тамара 

100 17 1 2 0,25 1 - 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 12 1 0,5 0,15 0,25 - 1 1 0,10 40 да 1800 

Милановић 
Јелена 

100 17 1 2 0,25 1 - 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 12 1 0,5 0,15 0,25 - 1 1 0,10 40 да 1800 

Бранковић 
Славко 

100 18 1 - 1 1 - 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 12 1 0,4 - 0,5 - 1 1 0,10 40 да 1800 

Баста 
Милица 

89 - 1 16 1 1 0,36 - 0,5 - - 0,25 0,25 1 9,6 1 0,4 0,64 0,5 - 1 1 0,10 35,6 не 1602 

Штиковац 
Милена 

50 10 - - - - - 0,5 0,25 0,25 - 0,5 - 0,5 5 0,5 0,5 - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 20 да 900 

Лукић Маја 50 10 - - - - 0,5 0,25 0,25 0,25 - 0,5 - 0,25 5 0,5 0,25 0,25 0,5 - 0,5 0,5 0,5 20 да 900 
Клисура 
Бранка 

70 14 - - 0,5 0,
5 

- - 0,30 0,5 0,5 - - 0,5 7 0,5 1 0,5 0,5 - 0,5 1 0,2 28 да 1260 

Спирковић 
Бранка 

70 14 - - 0,5 0,
5 

- - 0,30 0,5 0,5 - - 0,5 7 0,5 1 0,5 0,5 - 0,5 1 0,2 28 да 1260 

Љубоја 
Ружа 

100 16 - 4 0,5 0,
5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 10 1 1 0,5 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Наранчић 
Душанка 

100 20 1 - 0,5 1 - - 0,25 0,25 0,25 - 0,25 0,5 10 1 1 - 1 - 1 1 1 40 да 1800 

Ђорђевић 
Љубиша 

100 20 1 - 0,5 1 - - 0,25 0,25 0,25 - 0,25 0,5 10 1 1 - 0,5 - 1 1 1 40 да 1800 

Добрић 
Васиљ 

78 12 1 - 1 1 - - 1 1 1 - 0,22 0,5 9,6 0,5 0,38 0,5 0,4 - 0,5 0,5 0,10 31,2 да 1404 

Крецуљ 
Дејан 

100 16 - 4 - - - 1 - 1 - 1 - 1 10 1 1 - 1 - 1 1 1 40 да 1800 

Лукић Иван 120 16 1 8 1 - 0,5 1  0,5   0,3 0,5 12 1,2 1 - 1 - 1 1 2 48 да 2160 
Петровић 
Саша 

30 - - 6 - - - 0,5 - - - 0,5 - 0,2 3 0,5 0,5 - 0,3 - - - 0,5 12 да 540 

Томић 
Оливера 

80 18 - - - 0,
5 

- - 0,2 - - - - 0,5 9 1 0,5 - 0,5 - 0,5 1 0,3 32 да 1440 

Костић 
Дејан 

35 - - 7 - - 0,4 - - - - 0,5 - 0,5 3,5 1 0,5 - - - - 0,5 0,10 14 не 630 

Новаков  
Братислав 

10 - - 2 - - - - - - - - - 0,4 1 0,3 0,10 - - - - 0,10 0,10 4 не 180 
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ЗАДУЖЕЊА СТРУЧНОГ САРАДНИКА-ПЕДАГОГА У 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
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им

е 

П
ро
це
на
т 

 р
ад
но
г 

вр
ем
ен
а 

ОБЛАСТИ РАДА 
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н.
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а 
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а 
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а,
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о 
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а 
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, 
ст
ру
чн
им
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м
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а 

Р
ад
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ор
га
ни
м
а 
и 
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а 
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м
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ор
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, 
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ж
ењ
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а 
и 
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е 

В
ођ
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С
тр
уч
ни
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Г
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иш

њ
и 
ф
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д 
са
ти

 

Трифуновић 
Лучија 

100 4 1 5 10 3 10 2 1 4 40 да 1800 
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ЗАДУЖЕЊА СТРУЧНИХ САРАДНИКА-БИБЛИОТЕКАРА У 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 

 

П
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м
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Г
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иш

њ
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д 
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Милошевић 
Мирјана 

100 4 1 3 15 1 10 1 1 4 40 да 
1800 



 

4.5 КАЛЕНДАР  ЗНАЧАЈНИХ  АКТИВНОСТИ  У  ШКОЛИ 
 
     
 

Школски календар значајних активности у школи 
 
 
 
Пријем првака 
  

  
 02.09.2013.  

 
Приредба 

 
Дечија недеља 
 

  
  октобар 
 

 
Пријем у Дечији савез,трампилиште... 

Трка за срећно 
детињство 

 
У току октобра 
 

 
Градска трка 

Међународни 
дан учитеља 
 

 
  05.10.2013. 

 
Обележавање 

Дан просветних 
радника 
 

  
08.11.2013. 

 
 обележавање 

 
Дан школе     
 

  
 24-30.04.2014.  
 

 
Изложба,приредба,спортски сусрети... 

 
Екскурзије, 
 

Април и мај 2014. 
 

8.разред април  ,сви остали мај 
 

 
Црвени крст 
 
 

 
           -//- 
 

 
Пријем првака у подмладак Црвеног крста 

 
Матурско вече 

    
 У току маја 
 

 
Дружење ученика  8. разреда 
 
 

Пријемни испит за 
упис у средње 
школе 

      
         јун 

 
Припрема и полагање 

Сва такмичења и 
смотре  по 
распореду МПС 
 

 
У току  целе школске године 

 
Припрема,организација и учешће 

Испраћај  ученика 
8.раз. 
 

Мај  2014. Свечана подела сведочанстава ,диплома, награда... 

Завршна  приредба Јун 2014. Обележавање завршетка школске године и награђивање 
најуспешнијих у претходној школској години 

Поправни и 
разредни испити 
 

Јун и август Припрема и полагање 

Припреме за 
пријем првака 
 

Август  2014. Припрема  
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4.6 ПЛАН СПОРТСКИХ, КУЛТУРНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ 
АКТИВНОСТИ 
 
У току школске године школа активно учествује у великом броју различитих културних и 
спортских манифестација које се организују на локалном нивоу. 
 
 
                    САДРЖАЈ 
 

      ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

        
НОСИЛАЦ 
        
ПОСЛОВА 

Промоција спортова на Шљункари у сарадњи са 
Спортским савезом 
„Заборављене игре“сарадња са МЗ Плочица и 
ОШ“Ђ.Филиповић“Плочица 

 
септембар 

Наставник 
физичког 
васпитања 

Заједнички излет са родитељима на Чардаку 
„Трка за срећније детињство“у сарадњи са Ц.крстом 
у оквиру Дечије недеље 
Јесењи крос 

 
 

октобар 

Директор и 
сви чланови 
Наставничког 
већа 

Удружење жена“Велико срце“ из М.Баваништа – 
етно манифестација  

 
новембар 

 

Директор  
Наставници 
разредне 
наставе  

Спортски сусрети са другим школама у граду-Дан 
школе „Ђ.Јакшић“Ковин 
Представа за наше ученике 

 
март 

Наставник 
физ.васп. 
Од.стареш. 

Спортски сусрети са другим школама у граду- Дан 
наше школе школе  
Представа за грађанство 
Представа за ученике других школа у Ковину 
Другање ученика наше и школе „Ђ.Јакшић“ из 
Ковина у организацији Удружења жена Ковин 
 

април Сви чланови 
наставничког 
већа 

Спортски сусрети са другим школама у граду- Дан 
школе „Д.Максимовић“Ковин 
Пролећни крос 

 
мај 

Наставник 
физ. васп. 
Наставници 
разредне 
наставе 

„Игре без граница“у организацији 
ОШ“Ђ.Филиповић Плочица 
Удружење спортских риболоваца-„Удицом против 
дроге“ 
Турнир у малом фудбалу“Мали за велике“ 
Манифестација „Стари лала“-заборављене игре 

 
 

јун 

Наставник 
физ. васп. 
Наставници 
разредне 
наставе 
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5.1 ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 
         
            
У складу са чланом 54. Закона о основама образовања и васпитања и Статутом Школе, 
Школски одбор броји 9 чланова, а чине га 3 представника запослених у Школи, 3 
представника родитеља и 3 представника локалне самоуправе. Школски одбор је усвојио 
свој Пословник о раду по коме ради.  
               У складу са својим надлежностима као орган управљања, Школски одбор се бави 
свим питањима и доношењем одлука из области програмирања васпитно-образоног рада, 
развојног плана, финансијских планова и извештаја, радних односа, именовања директора 
школе и другим питањима која им се стављају у надлежност. 
 
 

С А Д Р Ж А Ј И    Р А Д А Носиоци Време 
Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о 
раду школе у претходној школској години директор, чланови Одбора Септембар 

Доношење плана стручног усавршавања 
запослених директор, чланови Одбора Септембар 

Разматрење остваривања циљева образовања и 
стандарда постигнућа у предходној школској 
години 

директор, чланови Одбора Септембар 

Разматрање и усвајање Извештаја директора о 
његовом раду и раду школе у предходној 
школској години 

директор, чланови Одбора Септембар 

Разматрање и усвајање Извештаја директора о 
поступању школе у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање у предходној 
школској години 

директор, чланови Одбора Септембар 

Доношење Годишњег плана рада школе за 
наредну школску годину  

 

директор, чланови Одбора Септембар 

Кадровска питања 
директор, чланови Одбора Септембар 

Разматрање успеха ученика на крају правог 
квартала 

 
 
 
председник,управа,секретар 

 
 
 
Новембар 

Нормативна делатност (усклађивање школских    

5 ПРОГРАМИ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И СТРУЧНИХ 
ОРГАНА ШКОЛЕ 
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аката) 

Анализа рада и полугодишњи извештај о раду 
школе 

директор,  педагог 
 
 
 
 

Јануар 
 
 
 
 

Анализа реализације програма рада 

Разматрање и усвајање Ивештаја директора о 
поступању школе у одговору на насиље 
злостављање и занемаривање на крају првог 
полугодишта 

Текућа питања, евентуални проблеми и сл. 

директор, стручна служба 
 
Фебруар Разматрање и усвајање годишњег обрачуна 

Усвајање финансијског плана 

директор, стручна служба 
 
Фебруар  

Разматрање програма прославе Дана школе 

 Директор,чланови Март 
Актуелна питања, евентуални проблеми и сл. 

Анализа резултата рада на  крају трећег 
квартала 

чланови Одбора, директор Мај 
Анализа стручног руковођења школом 

Текућа питања, евентуални проблеми и сл. 

чланови Одбора, директор Јун 
Анализа успеха ученика на крају наставне 
године 

 
Разматрање и усвајање извештаја о извођењеу 
екскурзија, односно наставе у природи 

чланови Одбора, директор  Јун 
Анализа и предлагање мера за даљу 
модернизацију рада, праћење и вредновање рада 

Разматрање и усвајање извештаја о стручном 
усавршавању запослених 

Усвајање предлога програма рада за наредну 
школску годину 

 
чланови Одбора, директор 

 
По потреби 

 

Текућа питања, евентуални проблеми и сл. 

чланови Одбора, директор Август 
Анализа припремљености школе (простор, 
кадрови) за почетак школске године, текућа 
питања 
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5.2 ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ 
 

 
 

У складу са чланом 57. Закона  о основама система образовања и васпитања и Статутом 
школе, конситуисан је  Савет родитеља  који чини  17 чланова представника родитеља 
сразмерно броју одељења у Школи. Савет је донео Пословник о раду, а бави се питањима 
предвиђеним у Закону и Статуту.  
 

САДРЖАЈ Време 
Носиоци 

активности 
Избор и конституисање Савета родитеља школе 
 

Септембар дректор, ОС 

Предлагање свог представника у стручни актив за 
развојно планирање и у друге Тимове школе 
 

Септембар директор 

Разматрање предлога Извештаја о реализацији 
плана рада школе за шк2012/2013. год. 
 

Септембар директор 

Разматрање  предлога Годишњег плана рада школе    
Давање сагласности на програм и организовање 
екскурзије, односно програм наставе у природи 
 

Септембар директор 

Информисање о школском календару 
 

Септембар директор 

Разматрање новчаних обавеза ученика - осигурање 
ученика и ђачка ужина 
 

Септембар Директор, ОС 

Разматрање Извештаја директора школе о 
поступању школе у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање 
 

Септембар  
 
 

Директор, ОС  
 
 

Анализа успеха и дисциплине ученикана првом 
класификационом периоду 
 

Новембар Директор, ОС 

Договор о прослави СВ.Саве 
 

Јануар  

Реализација програма и резултати рада у првом 
полугодишту 
 

Фебруар Директор, ОС 

Укључивање родитеља у културну и јавну 
делатност школе 
 

Фебруар Директор, ОС 

Учешће у поступку предлагања изворних предмета 
и у поступку избора уџбеника 
 

Април Директор, ОС 

 Април Директор, ОС 
Ангажовање родитеља у реализацију програмских 
задатака школе у неким облицима ваннаставних 
активности 

Април 
Директор, чланови 
СР 
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Анализа рада Савета родитеља 
 
Доношење одлуке о учешћу родитеља посматрача 
на завршном испиту 
 
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
наставне године 
 

Мај 
 
Јун 

Директор, чланови 
СР  
 
Директор 
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5.3 ПРОГРАМ  РАДА ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ 

 
Директор је одговоран за законитост рада и за успесно обављање       делатности школе. 
Директор за свој рад одговара органу управљања и министру. 
Осим послова утврђеним законом и статутом директор 
 
 

Садржај рада Време 
реализације 

Сарадници 

- Рад на изради предлога Годишњег плана рада 
школе и Извештаја о раду школе у претходној 
школској години 

Израда сопственог плана и програма(директора) 

Реализација припремне наставе и поправних 
испита 

Израда предлога одлука о формирању одељења, 
поделе предмета на наставнике, доделу 
разредних старешинстава, формирању стручних 
актива и комисија 

Припрема и одржавање седница Стручних органа 
у школи – Наставничког већа и Педагошког 
колегијума  

Послови везани за поправке у школи Обезбеђење 
хигијенских и радних услова за почетак рада 
школе 

Решавање кадровских питања 

Извештај о успеху ученика  

Текући послови 

Школска документација 

 

 

 

 

 

 

А в г у с т 

Педагог 

Разредне 
старешине 

 

Наставничко 
веће 

 

 

Секретар 

 

Секретар 

 

Доношење Годишњег плана  рада школе 

Подношење Извештаја о раду Школском одбору 

Сазивање родитељских састанака 

Израда распореда часова редовне наставе и 
ваннаставних активности и задужења у 40 
часовној радној недељи 

Формирање тимова и координација рада истих  

ЦЕНУС 

Инструктивно педагошки рад  

Присуствовање састанцима стучних актива и 
комисија 

Снимање бројног стања ученика по одељењима и 

Септембар Педагог 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

Руководиоци 

тимова 

Раз. Стареш. 
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разредима 

Спровођење Кодекса понашања у установи 

Дежурства 

Организација послова рада ђачке кухиње 

Праћење ШРП-а  

Преглед планова рада наставника 

Праћење Самовредновањеа  

Формирање Савета родитеља 

Екскурзије и школа у природи – Савет родитеља 

Текући послови 

 

 

 

 

Реализација задужења наставника у оквиру 40-то 
часовне радне недеље 

Праћење организације допунске и додатне 
наставе 

Инструктивно педагошки рад – посета часовима 

Стручно усавршавање 

Текући послови 

Октобар  

Инструктивно педагошки рад  

Увид у рад администрације и помоћних радника 

Сумирање резултата на крају првог 
класификационог преиода 

Анализа програма рада културне и јавне 
делатости школе 

Обележавање Дана просветних радника 

Стручно усавршавање радника 

Самовредновање 

Праћење реализације ШРП-а 

Текући послови 

Новембар 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

Секретар 

Инструктивно педагошки рад 

Преглед уредности и ажурности вођења школске 
документације  

Попис имовине 

Подношење извештаја о раду директора 

Припреме за завршетак првог полугодишта 

Израда Плана набавки за 2013.г. 

Текући послови 

Децембар Педагог 

Тим за вођење 
администрац 

Комисује за 
попис 
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Припреме за почетак 2. полугодишта 

Дежурства 

Стручно усавршавање радника 

Припрема прославе Светог Саве 

Самовредновање 

Текући послови 

Јануар Шеф 
рачуноводства

Инструктивно педагошки рад 

Усвајање завршног рачуна школе 

Школска такмичења 

Посета  часовима  

Текући послови 

Фебруар  

Инструктивно педагошки рад 

Трећи класификациони период 

Школска такмичења 

Текући послови 

Март  

Инструктивно педагошки рад 

Реализација екскурзија и једнодневних излета  

Дан школе 

Текући послови 

Април  

Инструктивно педагошки рад 

Реализација екскурзија и једнодневних излета 

Усвајање извештаја након релизованих 
екскурзија 

Анализа успеха ученика 8. разреда 

Текући послови 

Мај  

Реализација поправних и других испита за 
ученике 8. разреда 

Припремне радње и релизација пријемних испита 
за упис у средње школе 

Анализа успеха на крају наставне године 

Самовредновање 

Анализа реализације ШРП-а 

Предлог буџета  

Предлог екскурзија  

Извештаји о раду свих већа и тимова за протеклу 
школску годину 

Јун  
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Планови рада стручних већа и тимова за наредну 
школску годину 

Школска документација 

Извештај о успеху 

Извештај о раду школе припрема 

Конкурси – кадровска питања 

јули  

 

Педагог 

Секретар 
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5.4 ПРОГРАМ  РАДА  НАСТАВНИЧКОГ  ВЕЋА 
 

 
                  Наставничко веће је највиши стручни орган Школе. Сачињвају га сви 
наставници и стручни сарадници у настави. Његов рад одвија се на седницама којима 
руководи директор школе. Планирано је 10 до 12 седница за целу школску годину.  
 
 
ПРОГРАМ    НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 
 
 
                    САДРЖАЈ 
 

      ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

        НОСИЛАЦ 
        ПОСЛОВА 

-Анализа успеха и владања након 
одржаних поправних и разредних 
испита 
-Подела предмета на наставнике 
-Утврђивање распореда смена 
-Распоред часова 
-Комисије и тимови  

 
         август 

 
чланови наставничког 
већа 

- Усвјање предлога плана стручног 
усавршавања 
- Усвајање предлога Извештаја о 
реализацији годишњег плана рада 
школе за шк.2012/2013.год. 
- Усвајање предлога Годишњег плана 
рада школе за школску 2013/2014. год. 
  

 
септембар 

 
 
 
 

септембар 

 
чланови наставничког 
већа 
 
 
 
 

- Анализа успеха и владања на крају 
трећег квартала 

     октобар чланови наставничког 
већа 
 

-- Анализа успеха и владања на крају 
првог полугодишта 
-Евалуација ИОП-а 
-Оствареност образовних стандарда 

 
 

децембар 

 
чланови наставничког 
већа 

 
Анализа успеха и владања на крају 
трећег квартала - 
 

 
март 

чланови наставничког 
већа 

-Анализа успеха и владања на крају  
другог полугодишта 
- Вредновање остварености исхода 
предвиђених ИОП-ом на крају 
2.полугодишта 
-Анализа и вредновање резултата 
завршног испита и остварености 
образовних стандарда 
-Евалуација стручног усавршавања 

 
 
 
 

јун 

 
 
 
чланови наставничког 
већа 
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Одлуком Наставничког већа планирани су следећа  стручна  већа: 
 
                      - за српски језик                   - професор Тамара Вијатов 
                      - за  страни језик                  - професор Славко Бранковић 
                      - за историју и географију   - професор Клисура Бранка 
                      - за математику                    -  наставник Ђорђевић Љубиша 
                      - за природне науке             -  професор  Љубоја Ружа 
                      - за разредну наставу           -  проф.раз.наст.Петровић  Маја 
 
 
 
 Тимови  наставничког већа су: 
 
          Тим за преглед школске докуметације 
 
                      1. Весна Јотић, директор 
                      2. Лучија Трифуновић, педагог 
                      3. Зорица, Видосављевић наставник  разредне наставе 
                      4. Дејан Крецуљ наставник ТО 
 
 
        Комисија за рад ђачке кухиње 
                
                    1.Мирјана Милошевић , библиотекар 
                    2. Кристина Нијемчевић, сервирка 
                    3. Наташа Тасић, шеф рачуноводства 
              
      Тим за културну и јавну делатност 
                
                    Тамара Вијатов, професор српског језика 
                     Маја Лукић  , наставник музичке културе 
                     Милена Штиковац , професор ликовне културе 
                    Сви наставници српског језика и  разредне наставе .    
          
 
  Тим  за професионалну оријентацију 
 
1. Лучија Трифуновић, педагог 
2.  Весна Јотић, директор 
3. Мирјана Милошевић, библиотекар 
4. Славко Бранковић- одељ.старешина VIIр 
5. Душанка Наранчић - одељ.старешина VIIIр 
 
Тим за израду распореда часова 
             
             1.  Бранка Клисура,  председник 
             2. Лучија Трифуновић, члан 
             3. Весна Јотић, директор (члан) 
             4. Љубиша Ђорђевић   наставник  математике (члан)  
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   Тим за организацију и спровођење завршног испита за упис у средњу школу 
 
              - Весна Јотић  директор 
              - Лучија Трифуновић  педагог 
              - Иван Лукић одељенски старешина 8. разр 
              - Васдиљ Добрић одељенски старешина 8. разр 
              - Мирјана Миошевић  ,библиотекар 
 
 
Тим  за самовредновање : 
 
Бранка Спирковић, професор географије,председник 
Весна  Јотић, директор 
Лучија Трифуновић, педагог 
Јелица Петковић, професор разредне наставе 
Јована Стојиљковић,професор енглеског језика  
Зорица Видосављевић, наставник разредне наставе 
Мирјана Милошевић,библиотекар 
Весна Радмановић, професор разредне наставе 
Мелинда Добрић, наставник немачког језика 
Милена Штиковац,професор ликовне културе-председник    
Васиљ Добрић,професор математике  
Иван Лукић, професор физичког васпитања 
Маја Лукић,професор музичке културе 
представник Савета родитеља, 
представник Школског одбора,  
представник ђачког парламента-ученица 8. разреда наше школе.  
 
 
Стручни актив за развојно планирање: 
 
 Бранка Клисура,професор историје-председник  
Весна Јотић, 
Лучија Трифуновић, 
Маја Петровић, професор разредне наставе 
Божидар Анђелков, наставник разредне наставе 
Данијела Вујовић, наставник разредне наставе 
Дејан Крецуљ, професор ТО 
Наранчић  Душанка,професор физике и хемије 
Милановић Јелена, професор српског језика 
 
Стручни актив за развој школског програма , 
одлуком Наставничког већа ,чине сви чланови Наставничког већа. 
Тим за инклузивно образовање чине: 
 
Маја Петровић,професор разредне наставе-председник  
Весна Јотић,директор 
Лучија Трифуновић,педагог 
Јелена Милановић,професор српског језика 
Васиљ Добрић,професор математик 
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Тим за превенцију насиља и примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика 
од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама 
 
Тамара Вијатов, професор српског језика-председник 
Весна Јотић, директор 
Лучија Трифуновић, педагог 
Тамара Вијатов, професор српског језика 
 Иван Лукић, професор физичког васпитања 
 Веронка Трајковски, професор разредне наставе 
 Светлана Баковић, професор разредне настав 
 
Рад свих већа  и тимова  састоји се из: 
 
                    1. Планирање и програмирање процеса рада 
                    2. Усаглашавање критеријума оцењивања 
                    3. Избори коришћења уџбеника, приручника и друге литературе 
                    4. Предметна повезаност наставних садржаја 
                    5. Увођење савремене педагошке технологије 
                    6. Огледни-Угледни часови 
                    7. Старање о стручном усавршавању наставника 
                    8. Предлагање нових облика рада и употребе савремених средстава   рада 
                    9. Предлог организовања допунске и додатне наставе 
                   1о. Пружање стручне помоћи наставника у савладавању одређених програмских  
садржаја, а нарочито младим наставницима и приправницима. 
 
   Сви стручни активи имају детаљно разрађен план рада као и тимови за развојно 
планирање и самовредновање рада школе 
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5.5 ПРОГРАМ    ПЕДАГОШКОГ    КОЛЕГИЈУМА 
 
           Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и 
представник стручних сарадника: 
 
Весна Јотић, директор 
Лучија Трифуновић, педагог 
Тамара Вијатов, професор српског језика 
Љубиша Ђорђевић, наставник  математике   
Бранка Клисура,професор историје 
Ружа Љубоја професор биологије 
Маја Петровић, , професор разредне наставе 
Јована Стојиљковић професор енглеског језика а, 
 
 
 
                    САДРЖАЈ 
 

      ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

        НОСИЛАЦ 
        ПОСЛОВА 

 
-Вредновање остварености исхода предвиђених ИОП-ом на 
крају школске године 
 

 
         август 

 
чланови педагошког 
колегијума 
 

 
-Упознавање са планом рада Педагошког колегијума 
- Усвајање остварености исхода по ИОП-у,након извршене 
евалуације и утвршивање почетног стања за ученике који су 
већ радили по ИОП-у на почетку школске године 
-Предлог акредитованих,уже стручних семинара од стране 
стручних већа 
-Израда плана стручног усавршавања наставног особља 
-Примена образовних стандарда у настава и уграђивање 
истих у глобалне и месечне планове рада наставника 
 

 
 
 
 
 
 

септембар 

 
 
 
 
 
 
чланови педагошког 
колегијума 

 
-Праћење остваривања развојног плана и договор о даљим 
задужењима 
-Планирање педагошко инструктивног рада(увида и 
надзора);праћење и унапређивање васпитнообразовног рада 
- Доношење нових индивидуалних образовних планова на 
предлог тима за инклузивно образовање(за ученике који већ 
раде по ИОП-у) 
 

 
 
 
 
 

октобар 

 
 
 
 
 
чланови педагошког 
колегијума 

-Подизање квалитета наставе и мере за унапређивње 
васпитно-образовног рада 
-Вредновање остварености исхода предвиђених ИОП-ом на 
крају 1.полугодишта 

 
 

јануар 

 
 
чланови педагошког 
колегијума 

 
Праћење остваривања развојног плана 
 
 

 
март 

 
чланови педагошког 
колегијума 
 

 
Анализа резултата остварених на свим нивоима такмичења и 
из свих предмета-вредновање резултата рада 
 

 
мај 

 
чланови педагошког 
колегијума 
 

 
- Вредновање остварености исхода предвиђених ИОП-ом на 
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крају 2.полугодишта 
-Анализа и вредновање резултата завршног испита и 
остварености образовних стандарда 
-Евалуација стручног усавршавања 
-Израда плана рада педагошког колегијума за следећу 
школску годину 
 

 
 

јун 

 
 
чланови педагошког 
колегијума 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49

5.6 ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКИХ  ВЕЋА 

 
                     Одељењска већа сачињавају сви наставници и стручни сарадници који врше 
образовно-васпитни рад у једном разреду односно у одељењу одређеног разреда. Њихов 
рад одвијаће се према плану и програму који је донесен на почетку школске године. 
Програми у одељењу одређеног узраста ученика зависиће од питања и проблема који су до 
сада сагледани или се буду временом појавили. 
  
                      Од питања и послова за које се опредељујемо  набројаћемо следећа: 
                      - Непосредно организовање образовно васпитног рада у одељењу 
                      - Доношење плана и програма образовно васпитног рада одељења      односно 
разреда 
                        -Самовредновање и вредновање рада школе 
                       - Праћење и учешће у реализацији Развојног  плана школе 
                      - Унапредјење образовно васпитног рада у одељењу и разреду 
                      - Спровођење оперативног програма васпитног рада одељења 
                      - Сарадња са родитељима у вези свих питања која су везана за живот и рад 
деце у школи и ван ње 
                      - Сарадња и координирање свих чланова одељењских већа ради обезбеђења 
јединствнеог  наступа  и акција 
                      - Анализирање проблема учења и напредовање сваког ученика као и одељења 
у целини 
                      - Решавање васпитних проблема 
                      - Организовање радних акција, излета, екскурзија и друго 
                      - Остваривање сталног увида у резултате рада ученика 
                      - Упознавање са условима рада ученика и живота ученика и предлаже мере 
Наставничком већу  и Школском одбору за њихово побољшање 
                      - Утврђивање оцена и општег успеха ученика на основу оцена предметних 
наставника  
                      - Похваљивање ученика и изрицање васпитно дисциплинских мера у складу са 
Законом 
                       Планирамо најмање  6 седница одељенских већа 
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5.7 ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ  СТАРЕШИНЕ 
 
Програм рада одељењског старешине састоји се из следећих подручја : 
 
      а)  Рад на часу одељењског старешинства и одељенске заједнице ученика 
      б) Сарадња са родитељима 
      в) Вођење педагошке документације 
      г) Праћење развоја ученика 
      д) Контакт са уценицима  (групни, колективни, индивидуални) 
      ђ) Сарадња са наставницима 

 

5.7.1 ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 
I  РАЗРЕД 

 
1. Ми смо одељенска заједница 
2. Како школа изгледа  -  шта све има у њој 
3. Постао сам ученик 
4. Израда и уређење ученичког портфолија 
5. Понашање на путу до школе /  Поздрављање 
6. Која су дечја права и моје ђачке обавезе 
7. Цртање на асфалту 
8. Израда и уређење ученичког портфолија 
9. Чланови моје породице  -  поштовање, обавезе... 
10. Учионица – наша дружионица 
11. Хигијена простора, моја соба 
12. Израда и уређење ученичког портфолија 
13. Шта желим да будем кад порастем 
14. Како се осећам као ученик првог разреда 
15. Наш полугодишњи успех  -  како га побољшати 
16. Израда и уређење ученичког портфолија 
17. Ко се брине о мом здрављу 
18. Коме се обраћам када ми је потебна помоћ 
19. Час посвећен Светом Сави 
20. Израда и уређење ученичког портфолија 
21. Понашање у школском дворишту 
22. Многа жива бића настају од својих родитеља, нас рађа мајка 
23. Математичка радионица 
24. Израда и уређење ученичког портфолија 
25. Чиме да обрадујем своју мајку 
26. Волимо ли да читамо 
27. Шта се ради у Дому здравља и болници 
28. Израда и уређење ученичког портфолија 
29. Чуо сам и сазнао од старијих 
30. Зелени кутак у мојој учионици 
31. Моја школа  - Дан школе 
32. Израда и уређење ученичког портфолија 
33. Чуо сам и сазнао од старијих 
34. Колико волимо животиње  -  мој љубимац 
35. Да ли смо задовољни оним што смо научили 
36. Израда и уређење ученичког портфолија 

Заједничка игра и дружење деце 
 

 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у одељењу, 
школи и окружењу. 
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II  РАЗРЕД 
 

1.     Поново у школи 
2.      Избор одељенског руководства 
3.      Превентивне мере у спречавању заразних болести 
4.      Израда и уређење ученичког портфолија 
5.      Слушање бајки 
6.      Подсетимо се дечјих права у Дечјој недељи 
7.      Цртање на асфалту 
8.      Израда и уређење ученичког портфолија 
9.      Уз игру се лепше расте 
10.      Марљивост и истрајност у раду 
11.      Помоћ другу у учењу 
12.      Израда и уређење ученичког портфолија 
13.      Значај правилне исхране 
14.      „Лични ковчежић“ – жеље, очекивања 
15.      Прикупљање поклона – пакетића / прослава краја 1. полуигодишта 
16.      Израда и уређење ученичког портфолија 

 
17. Наш полугодишњи успех  -  како га побољшати 
18. Прослава школске славе Свети Сава 
19. Занимања људи у непосредној околини 
20. Израда и уређење ученичког портфолија 
21. Зашто се тужакамо и називамо ружним именима 
22. Како да сазнам оно што ме интересује 
23. Брига родитеља о деци 
24. Израда и уређење ученичког портфолија 
25. Како да обрадујем своју маму 
26. Другарство у одељењу / Сарадња у извршавању заједничког задатка 
27. Шта не волим,  од чега стрепим 
28. Израда и уређење ученичког портфолија 
29. Уређење учионице – пано, зелени кутак 
30. Моја школа  -  Дан школе 
31. Одлазак у културну установу 
32. Израда и уређење ученичког портфолија 
33. Животиње и ми  -  мој љубимац 
34. Како бринемо о свом окружењу  (Светски дан заштите   

                  животне средине   5. јун 
35.      Да ли смо задовољни постигнутим успехом 
36.      Израда и уређење ученичког портфолија 

 
 
 Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у 
одељењу, школи и окружењу. 
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 III  РАЗРЕД 
 
 

1. Кућни ред школе, правила понашања, календар рада... 
2. Избор одељенског руководства 
3. Како бринемо о здрављу  / Како помажемо болесном другу 
4. Израда и уређење ученичког портфолија 
5. Обележавање Дечје недеље 
6. Међуодељенске такмичарске игре 
7. Посуђивање и коришћење туђих ствари 
8. Израда и уређење ученичког портфолија 
9. О чему размишњам кад сам сам 
10. Када и како да учим / Шта нас омета у учењу 
11. Препоручио бих другу да прочита 
12. Израда и уређење ученичког портфолија 
13.     Погоди занимање  -  игра асоцијације 
14.     Процена властитог понашања  -  шта бих себи замерио      
          да сам учитељ 
15.    Наша полугодишња процена рада 
16.   Израда и уређење ученичког портфолија 

 
17.    Самостално планирање рада 

      18.    Наши великани  -  Вук и Доситеј 
19.    Час посвећен Светом Сави 

      20.    Израда и уређење ученичког портфолија 
21.    Како и зашто ме родитељи кажњавају  

      22.    Шта утиче на наше расположење  /  Шта је то што ме вређа ... 
      23.    Пажљиви односи између дечака и девојчица 
      24.    Израда и уређење ученичког портфолија 
      25.    Како да обрадујем своју маму 
      26.    Сарадња у извршавању заједничког задатка 
      27.    У гостима, за столом ... 
      28.    Израда и уређење ученичког портфолија 
      29.    Како да сазнам оно што ме интересује 
      30.    Моја школа  - Дан школе 
      31.    Где вреба опасност и како поступити у опасности 
      32.    Израда и уређење ученичког портфолија 
      33.    Како се понашамо у саобраћају (саобраћајна култура) 
      34.    Светски дан заштите животне средине – 5 јун 
      35.    Да ли смо здовољни постигнутим успехом 
               Дружење за крај школске године 

36.    Израда и уређење ученичког портфолија 
 
 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у одељењу, 
школи и окружењу. 
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IV   РАЗРЕД 
 

1.    Кућни ред школе, правила понашања и календар рада 
2.    Избор одељенског руководства 
3.    Уводимо своја правила понашања 
4.   Израда и уређење ученичког портфолија 
5.   Породични и други празници 
6.   Знам која су моја права, а које су моје обавезе 
7.   Обележавање Дечје недеље   
8.   Израда и уређење ученичког портфолија 
9.   Да ли је срамота плакати (како показујемо бол, љутњу,    
      страх, панику) 

10.  Шта знамо о штетности никотина и алкохола и дроге (од  радозналости  до зависности) 
11. Болести прљавих руку 
12. Израда и уређење ученичког портфолија 
13. Процена властитог понашања – шта замерам себи 

            14.. Организација радног дана 
15.  Социометријско испитивање 
16. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
17.   Наш полугодишњи успех  -  како га побољшати 
18.    Како конструктивно разрешити конфликт и помоћи другу    

      када му је тешко 
19.   Час посвећен Светом Сави 
20.   Израда и уређење ученичког портфолија 
21.  Живот у одељењу, однос дечака и девојчица, прихватање   

 различитости 
22.  „Бунар жеља“  -  радионица („Учионица добре воље“) 
23.   Учимо да сарађујемо -  игрице у пару, и сл. 
24.   Израда и уређење ученичког портфолија 
25.   Вербална и невербална комуникација („глуви телефони,   

     антомима, и сл.) 
26.  Пажљиво са речима („Лепа реч гвоздена врата 

    отвара“  извини, хвала...) 
27.  За маму, за баку ... 
28.  Израда и уређење ученичког портфолија 
29.   Како показујем љубав 
30.   Моја школа  -  Дан школе 
31.   Шта је пубертет  (које промене примећујем код себе и  

    другова) 
32.  Израда и уређење ученичког портфолија 
33.  Облици непожељног понашања (вређање, подсмевање,   

    претње и  физички обрачуни) 
34.  Како да сачувамо свет око себе 
35.  Карактеристике предметне наставе 
36. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у 
одељењу, школи и окружењу. 
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V   РАЗРЕД 
 
1. Календар рада, распоред часова, упознавање предметне  настава, 
      кабинети...  
2. Правилник понашања (упознавање са Правилником, предлог одељенских правила) 
3. Избор одељенског руководства 
4. Израда и уређење ученичког портфолија 
5. Сада сам ученик петог разреда  -  утисци 
6. Анкета о преласку са разредне на предметну наставу  - анкета (педагог) 
7. Обележавање дечје недеље (планиране активности) 
8. Израда и уређење ученичког портфолија 
9. Технике успешног учења (разликовање битног од небитног) 
10. Пушење  -  болест зависности 
11. Физичка активност и здравље, значај бављења спортом 
12. Израда и уређење ученичког портфолија 
13. Анкета о преласку са разредне на предметну наставу  - анкета (педагог) 
14. Подстицање самопоуздања (две ствари које добро радиш) 
15. Да ли знамо слушати друге 
16. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
17. Наш успех у првом полугодишту и задаци који нас очекују 
18. Час посвећен Светом Сави 
19. Учење са намером, планско учење 
20. Израда и уређење ученичког портфолија 
21. Значај љубави и поверења и пажљив однос између родитеља и деце 
22. Пубертет  - шта то значи 
23. Непожељно понашање (насилно понашање) 
24. Израда и уређење ученичког портфолија 
25. Стања и осећања, како их поспешити и контролисати 
26. Вербална  и невербална комуникација 
27. Право и привидно другарство (шапутање, преписивање) 
28. Израда и уређење ученичког портфолија 
29. Дан школе  -  моја школа од оснивања до данас 
30. Интернет и  злоупотреба интернета  
31. Чега се плашим, развојни страхови, реални страхови 
32. Израда и уређење ученичког портфолија 
33. Брига о физичком здрављу, здрава исхрана, здраве навике ... 
34. Брига за планету, светски Дан екологије 
35. Да ли смо задовољни постигнутим успехом, на које смо тешкоће наилазили 
36. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у одељењу, 
школи и окружењу. 
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VI  РАЗРЕД 
 
 

1. Упознавање са календаром рада, распоредом часова и кућним редом   школе 
2. Избор одељенског руководства 
3. Како учити активно, значај радних навика 
4. Израда и уређење ученичког портфолија 
5. Обележавање Дечје недеље (планиране активности) 
6. Методе успешног учења и преслишавања 
7. Дечаци и девојчице  -  сличности и разлике у  физичком и психичком 
     развоју 
8. Израда и уређење ученичког портфолија 
9. до 18.  Десет радионица „Десет корака“ – тим за превенцију болести зависности 

 
19. Светосавска прослава 

          20. Израда и уређење ученичког портфолија 
21. Прве симпатије 
22. Понашање у цркви 
23. Доношење одлука, ко све на мене утиче 
24. Израда и уређење ученичког портфолија 
25. Понашање на јавним местима 
26. Школа и оцене као извор стреса  -  однос ученик -  наставник 
27. Искрено другарство и добронамерна критика 
28. Израда и уређење ученичког портфолија 
29. Шта бих волео/ла да знам  -  питања из шешира 
30. Значај љубави и поверења  -  у кога имам поверења 
31. Могу ли девојчице и дечаци да буду добри другови  - за и против 
32. Израда и уређење ученичког портфолија 
33. Могу ли се проблеми решавати без сукоба и примене насиља 
34. Како волимо и чувамо животну средину, брига за планету 
35. Како смо радили и какав смо успех постигли 
36. Израда и уређење ученичког портфолија 
 

 
 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у одељењу, 
школи и окружењу. 
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VII   РАЗРЕД 
 
 

1. Календар рада, кућни ред школе 
2. Избор одељењског руководства 
3. Договор о узајамним очекивањима, потребама  и захтевима 
4. Израда и уређење ученичког портфолија 
5. Активно учење, значај радних навика 
6. Шта је ризично понашање, а шта превенција 
7. Активности у оквиру обележавања Дечје недеље 
8. Израда и уређење ученичког портфолија 
9. Какве су нам навике у исхрани и очувању здравља/ Утицај брзе хране и популарних пића на здравље 
10. Месец књиге  - подстицање читалачких навика 
11.  Моралне вредности личности 
12. Израда и уређење ученичког портфолија 
13.  Развијање толеранције на различите ставове, особине и потребе других 
14.  Физички умор, значај бављења спортом 
15.  Мој вредносни систем 
16. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
17.  Шта нас омета у учењу 
18.  Суочавање са неуспехом и грађење модела за његово превазилажење 
19.  Час посвећен Светом Сави 
20. Израда и уређење ученичког портфолија 
21.  Социјализација полног нагона, последица прераних полних односа 
22.  Ученик, проблеми одрастања и породица 
23. Учешће у процесу самовредновања рада школе (предлози, сугестије) 
24. Израда и уређење ученичког портфолија 
25.  Представљање програма ПО и договарање о начину рада (из Програма ПО) 
26. У свету вештина и способности (радионица из програма ПО) 
27. У очима других (радионица из програма ПО) 
28. Моја очекивања (радионица из програма ПО) 
29. Експерти у нашој школи (из програма ПО) 
30. Евалуација програма ПО 
31. Израда и уређење ученичког портфолија 
32. Изградња одбрамбених механизама за превазилажење стреса 
33. Појавни облици агресивног понашања  
34. Оплеменимо нашу животну средину  (светски Дан животне средине) 
35. Успех на крају другог полугодишта 
36. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у одељењу, 
школи и окружењу. 
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VIII   РАЗРЕД 
 

1. Календар рада, правила понашања у школи 
2. Избор одељењског руководства 
3. Физичка, емоционална и социјална зрелост 
4. Израда и уређење ученичког портфолија 
5. Понашање у кафићима, ресторанима, дискотеци (припрема за екскурзију) 
6. Активности у оквиру обележавања Дечје недеље 
7. Био сам у контакту са дрогом или са неким ко је користи 
8. Израда и уређење ученичког портфолија 
9. Физичка активност и здравље 
10. Фактори избора занимања 
11. Упућивање ученика у правилно коришћење уџбеника 
12. Израда и уређење ученичког портфолија 
13. Укључивање у процес самовредновања рада школе 
14. Усклађивање једниствених ставова породице и школе везаних за васпитање ученика 
15. Стресне ситуације и како их превазићи 
16. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
17. Суочавање са неуспехом и грађење модела за његово превазилажење 
18. Правила добре комуникације 
19. Светосавска прослава 
20. Израда и уређење ученичког портфолија 
21. Конструктивно решавање сукоба  -  без насиља 
22. Изражавање својих осећања и потреба и раузмевање осећања и потреба других 
23. Међувршњачко насиље – претња, уцена, физички обрачуни 
24. Представљање програма ПО / У свету интересовања (из програма ПО) 
25. У свету врлина и вредности / Самоспознаја – то сам ја (радионице из програма ПО) 
26. Моја очекивања (радионица из опрограма ПО) 
27. Образовни профили у средњим школама  (из програма ПО) 
28. Захтеви занимања – способности и контраиндикације (из програма ПО) 
29. Критеријум за избор школе (из програма ПО) 
30. Избор занимања и приходи (из програма ПО) 
31. Моја одлука о школи и занимању (из програма ПО) 
32. Шта подразумевамо под злостављањем и занемаривањем других особа 
33. Извештај: Колико смо се променили, шта смо научили ... 
34. Завршили смо осми разред!   (Памтићемо из основне школе) 

 
 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у одељењу, 
школи и окружењу. 
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5.8 ПРОГРАМ  РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 
Ред. 
бр. 

Врста активности 
 

Време 
реализације 

Реализатори 

1. Сачињавање Годишњег плана рада септембар Тим за 
инклузију 

2. Евидентирање ученика којима је 
потребна додатна подршка у 
образовању и васпитању,на основу 
извршене евалуације 

Први квартал Тим за 
инклузију 
 

3. Прибављање сагласности родитеља за 
спровођење индивидуалног образовног 
плана  

септембар; 
током  школске 
године 

Тим за 
инклузију 

4. Анализа нивоа постигнућа и 
дефинисање образовних минимума за 
сваког ученика  

Квартално,на 
полугодишту  

Чланови 
Наставничког 
већа;  
Тим за 
инклузију 

5. Израда индивидуалних планова рада 
из настаних предмета за које постоји 
потреба 

током године Тим за 
инклузију 

6. Праћење напредовања ученика континуирано 
током године 

Тим за 
инклузију 
 

7. Вредновање и оцењивање постигнућа 
ученика 

квартално Чланови 
Наставничког 
већа;  
Тим за 
инклузију 

8. Постављање нових захтева ученицима 
који су успешно савладали претходно 
постављене захтеве 

квартално Тим за 
инклузију 

9. Анализа постигнућа ученика који су 
радили по посебном програму 

јануар, 
јун 

Тим за 
инклузију и 
чланови 
Наставничког 
већа 
 

10.  Стручно усавршавање запослених из 
области инклузије 

током године Чланови 
Наставничког 
већа;  
 

 
 
 

Тим за инклузију 



5.9 ПРОГРАМ  СТРУЧНОГ АКТИВА  ЗА ШКОЛСКО   РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
АКЦИОНИ  ПЛАН 

 
ОБЛАСТ ЦИЉЕВИ КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА ВРЕМЕ 

ВРЕДНОВАЊА 
ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ 

ОДГОВОРНЕ 
ОСОБЕ 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 П
О
Д
Р
Ш
К
А

 У
Ч
Е
Н
И
Ц
И
М
А

 

ПОДСТИЦАЊЕ И 
РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ 
ВЕШТИНА КОД УЧЕНИКА-
КОНСТРУКТИВНО 
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, 
ТОЛЕРАНТНО 
ПОНАШАЊЕ, НЕНАСИЛНА 
КОМУНИКАЦИЈА, 
СОЛИДАРНОСТ, 
РАЗВИЈАЊЕ ДРУГАРСТВА. 
 

Континуирано повећање броја 
хуманитарних акција и броја ученика 
који у њима учествују за 30 % 
 
Континуирано смањење броја случајева 
евидентираног насиља 
 
Број ученика за које је организована 
вршњачка помоћ у учењу 

Квартално 
 
 
 
 
Квартално 
 
 
Квартално 

Анлиза документације 
 
 
 
 
Анализа документације 
тима за превенцију 
насиља 
 
Извештај разредних 
старешина  

Руководиоци 
одељенских већа  
 
 
Руководилац тима 
за превенцју насиља 
Разредне старешине 

ПОДСТИЦАЊЕ И 
РАЗВИЈАЊЕ 
ДЕМОКРАТСКОГ ДУХА , 
ОСЕЋАЊА ПРИПАДНОСТИ 
КОЛЕКТИВУ И 
ПОЗИТИВНОГ СТАВА 
УЧЕНИКА ПРЕМА ШКОЛИ. 

Повећање броја ученика који су 
задовољни школом 
Повећање броја конструктивних 
иницијатива ђачког парламента 

Полугодишње 
 

анкете 
 
 
Извештаји о раду 
Ђачког парламента 

Одељенске 
старешине и 
стручни сарадници 
Бранка Клисура 

ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ И 
ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

 
Повећање оцене подручја од најмање 

 
Континуирано  

 
Упитници коришћени у 

 
Тим за 
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ПРИ  ИЗБОРУ ДАЉЕГ 
ОБРАЗОВАЊА, ОБУКЕ И 
ЗАПОСЛЕЊА  

једне оцене приликом наредног 
вредновања области  

током школске 
године 

самовредновању  професионалну 
оријентацију 

 Е
Т
О
С

 
  

ПОБОЉШАТИ 
МЕЂУЉУДСКЕ ОДНОСЕ И 
КУЛТУ РУ ПОНАШАЊА У 
ШКОЛИ И ВАН ЊЕ  

 
Повећање од 0,5 у укупној оцени 
приликом наредног врдновања области 

Континуирано 
током школске 
године 

 
Упитници коришћени у 
првом циклусу 
самовредновања 

 
Тим за 
смовредновање 

 Н
А
С
Т
А
В
А

 И
  У

Ч
Е
Њ
Е

 

ЈАЧАЊЕ ПЕДАГОШКЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
НАСТАВНИКА , ПРИМЕНА 
САВРЕМЕНИХ МЕТОДА И 
ОБЛИКА РАДА 

50% наставника је похађало семинар На крају сваке 
школске године 

Извештај о 
реализованом семинару 

наставници 

ИНФОРМАТИЧКО 
ОПИСМЕЊАВАЊЕ 
НАСТАВНИКА, ПРИМЕНА 
ИНФОРМАЦИОНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА У 
НАСТАВИ 

100% наставника примењује стечена 
знања 

Јануар 
2о11./2012. 

Угледни часови наставници 
информатике и сви 
запослени у настави 

 Ш
К
О
Л
С
К
И

 И
 Г
О
Д
И
Ш
Њ
И

 
П
Р
О
Г
Р
А
М

  Р
А
Д
А

 
 

УСКЛАЂИВАЊЕ 
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА СА 
ПОТРЕБАМА И 
УСЛОВИМА РАДА ШКОЛЕ  
 

Повећање од најмање једне оцене у 
укупној оцени приликом наредног 
вредновања области 

На крају 
школске године 

Упитници коришћени у 
првом циклусу 
самовредновања(ставке 
које се односе на овај 
задатак) 

Тим за 
самовредновање 

УСКЛАЂИВАЊЕ 
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА СА 
ПОТРЕБАМА ЛОКАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Повећање од најмање једне оцене у 
укупној оцени приликом наредног 
вредновања области 

На крају 
школске године 

Упитници коришћени у 
првом циклусу 
самовредновања 
(ставке које се односе 
на овај задатак)

Тим за 
самовредновање  

УСАГЛАШАВАЊЕ 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
РАДА ШКОЛЕ СА 
РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ 
 

Повећање од најмање једне оцене у 
укупној оцени приликом наредног 
вредновања области 

константно Упитници коришћени у 
првом циклусу 
самовредновања 
(ставке које се односе 
на овај задатак)

Тим за развој 
школског програма 

 
 
 



5.10 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ ПОСЛОВА 

Сачињавање плана рада Стручног тима за 
развој школског програма за школску 
2013/2014. годину 

 
VIII 

Чланови Наставничког већа 

 Увид у одобрене уџбенике и приручнике који 
ће користити у току школске године  
Анкетирање ученика за изборне предмете које 
ученици бирају на почетку године 
 Одабир слободних активности према 
интересовању ученика 

 
 
 

IX 

Чланови Стручног тима, 
разредне старешине, 
директор, педагог 

 Праћење остваривања обавезних наставних 
предмета и њихових садржаја 

Током године Чланови Стручног тима, 
директор, педагог 

 Праћење остваривања изборних предмета и 
њихових садржаја, верске наставе и 
грађанског васпитања као обавезних изборних 
предмета и осталих изборних предмета 

 
 

Током године 

Директор, педагог 

Праћење остваривања програмских садржаја и 
активности којима се остварује изборни део 
школског програма 

 
Током године 

Чланови Стручног тима, 
педагог, директор 

 Праћење реализовања и извештавање о броју 
реализованих часова 

Током године, 
квартално 

Чланови Стручног тима, 
педагог, директор 

 Праћење остваривања сврхе, циљева и 
задатака школског програма и планираног 
фонда часова за сваки предмет 

 
Током године 

Чланови Стручног тима, 
педагог, директор 

 Праћење остваривањ часова допунске и 
додатне наставе 

Током године Директор, педагог 

Праћење и евалуација подизања квалитета 
наставе применом мултимедијалне 
технологије 

Током године, у време 
квалификационих 

периода 

Директор, педагог 

 Праћење остваривања часова одељенског 
старешине, излета и екскурзија 

Током године Чланови Стручног тима, 
педагог, директор 

 Праћење остваривања свих врста активности 
у образовно-васпитном раду које су планиране 
школским програмом (друштвено-користан 
рад, хуманитарне, спортске, културне 
активности) 

 
 

Током године 

Чланови Стручног тима, 
педагог, директор 

 Евалуација реализације предвиђених садржаја 
из школског програма за протеклу школску 
годину 
 Процена остварености образовних стандарда 
 Извештај о раду за протеклу школску годину 

 
 

VI 

Чланови Стручног тима, 
предметни наставници, 
Учитељи,  педагог, 
директор 
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5.11  ПРОГРАМ  СТРУЧНОГ  ТИМА  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

САДРЖАЈ 
 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ  

НАЧИН 
ПРАЋЕЊА  

-  Сачињавање  извештаја о раду у току протекле школске 
године; 
-  Сачињавање плана рада Комисије за наредну школску годину; 
Евалуација кључне области 5: ЕТОС 

  Атмосфера и међуљудски односи 
 сарадња са родитељима 

  
 
 
септембар 

 
 
 
наставници и 
стручна служба,  
родитељи 

Увид у анкете из 
Приручника, стр. 
90; 
Интервјуи, 
разговори са 
родитељима (на 
Савету) 

 
Кључна област 2: Настава и учење 

 2.2. Подручје вредновања: Наставни процес  
 Праћење  напредовања ученика који имају тешкоће у 

развоју 

 
октобар  - новембар / 
децембар 
 
 

педагог и директор 
 
наставници 
 
тим за инклузивно 
образовање 

Листе снимања 
атмосфере у 
учионици 
 
Анализе Тима за 
инклузивно 
образовање  

Кључна област 3:  Постигнућа ученика 
 

 3.1.Подручје вредновања: Квалитет школских 
постигнућа  

 Анализа успеха на крају првог квартала 
 

Кључна област: Брига о  ученицима 
 (безбедност и сигурност ученика у школи и праћење развоја  
свих аспеката личности ученика) – спровођење 
истраживања 

новембар  ученици   
наставници 
 
 
 
Тим за 
самовредновање 
рада школе 

Ученички 
портфолио; 
Записници са 
седница; 
Анализе; 
 
 

 Анализа успеха  и владања на крају првог полугодишта  
 

 Праћење и вредновање остварености образовних 
стандарда; 

 
 Праћење и вредновање остварености исхода 

предвиђених ИОП-ом 

децембар наставници, стручни 
сарадници /  
 
тим за инклузивно 
образовање  

Табеле успеха и 
владања ученика 

 
Анализа и праћење кључних области које су обухваћене 
новим Школским развојним планом 
(по динамици која је утврђена ШРП-ом) 
 

 
Током другог 
полугодишта 

ученици   
наставници 
Тим за 
самовредновање 
рада школе 

 
 

Кључна област 3:  Постигнућа ученика 
 

 3.1.Подручје вредновања: Квалитет школских 
постигнућа  

 Анализа успеха на крају трећег квартала 
 Анализа резултата пробних и др. тестирања ученика  

Март - април ученици   
наставници 
Тим за 
самовредновање 
рада школе 

Ученички 
портфолио; 
Записници са 
седница; 
Анализе; 
 

Кључна област 4: Подршка ученицима 
 4.4. Подручје вредновања: Професионална оријентација 

мај ученици 7. i 8. 
разреда, одељењске 
старешине, Тим за 
ПО   

Евалуација 
програма 
„Професионална 
оријентација на 
преласку у 
средњу школу“ 

 
Кључна област 3: Постигнућа ученика 

 Анализа успеха и владања ученика на крају школске 
године; 

 Праћење и вредновање остварености исхода 
предвиђених ИОП-ом 

 Анализа успеха на такмичењима; 
 Анализа резултата завршног испита ученика осмих 

разреда; 

 
јун 

ученици, 
наставници,  
стручни сарадници 
 
 
тим за инклузивно 
образовање 

 
табеле успеха, 
извештаји са 
такмичења ...  
доступна 
документација; 
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5.12   ПРОГРАМ СТРУЧНОГ  ВЕЋА  РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
 

 
САДРЖАЈ 

 
ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
 
- Доношење годишњег програма рада 
-Усвајање распореда часова и дежурства 
- Уређење учионица 
-Утврђивање постојећег стања наставних средстава и дидактичких 
материјала везаних за реализацију образовно-васпитног рада и набавка нових 
средстава 
-Договор око ажурирања школдког сајта 
-Припрема и реализација пријема првака 
- Израда плана стручног усавршавања наставника разредне наставе 

 
 
 
 

август 

 
 
 

Сви 
чланови 
већа 

 
-Презентација штампе за ученике 
- Усвајање програма екскурзија и школе у природи 
-Догодвор око активности у оквиру Дечије недеље 

 
 

септембар 

 
 

Сви 
чланови 
већа 

-Дечија  недеља 
- 5. октобар – међународни Дан учитеља 
- Октобар месец старих-ООЦК 
- стручно усавршавање учитеља 

 
 

октобар 

 
Сви 

чланови 
већа 

 
- Анализа успеха и владања на крају првог квартала 
- 20. новембар – Дан детета, 
-16.новембар – Дан толеранције 

 
 

новембар 
 

 
 

Сви 
чланови 
већа 

 
- Организационе припреме за учешће у школској слави Свети Сава 
-Анализа успеха на крају првог полугодишта 
-Новогодишњи маскембал 

 
 

децембар 
 

 
Сви 

чланови 
већа 

 
-Зимски сусрети учитеља 
-Месец Светосавља (литерарни конкурс, изложба радова, приредба,...) 

 
јануар 

 
Сви 

чланови 
већа 

 
-Избор уџбеника за наредну школску годину 
-Стручно усавршавање 
-21. фебруар-Дан матерњег језика 
-Одабир учесника за такмичење рецитатора 
- Одабир уџбеника за наредну школску годину 

 
 
 

фебруар 

 
 

Сви 
чланови 
већа 

 
- Школска смотра рецитатора 
- 21. март – Пролећни карневал 
-Стручно усавршавање 
-Такмичење из математике 
-Анализа на крају класификационог периода 

 
 

март 

 
Сви 

чланови 
већа 

 
 
- 7. април – светски Дан здравља – ООЦК 
-Припреме поводом васкрса 
-Дан школе 

 
 

април 

 
Сви 

чланови 
већа 

 
-Учешће на Сабору учитеља Србије 
- Реализација екскурзија 
- 24. мај – европски дан паркова 

 
мај 

 
Сви 

чланови 
већа 

 
- Припрема програма за пријем првака 
-Анализа резултата рада стручног Актива у текућој школској години са 
циљем његовог иновирања у наредној школској години 
- 5. јун – светски Дан заштите животне средине 
- Провера остварености образовних стандарда на крају школске године 
- Анализа реализације стручног усавршавања 
- Израда извештаја о раду већа 
-Приредба поводом краја школске године 

 
 
 
 
 

јун 

 
 
 

Сви 
чланови 
већа 
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5.13 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ  ВЕЋА  СРПСКОГ  ЈЕЗИКА 

 
 

САДРЖАЈ 
 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
НОСИЛАЦ ПОСЛА 

- Израда предлога годишњег плана и програма 
- Усвајање годишњег плана и програма 
- Планирање образовно васпитног рада 
-Договор око обележавања Дечје недеље 
- Планирање посете Сајму књига 
- Организовање додатног рада,секција и планирање такмичења
- Израда плана стручног усавршавања 
- План писмених задатака и контролних вежби 
 

 
 
 

Септембар 

 
 

Чланови стручног 
већа 

- Праћење литерарних конкурса 
 

Током целе године Чланови стручног 
већа 

- Планирање писмених задатака 
 

Октобар Чланови стручног 
већа 

- Праћење рада секција и додатних активности ученика 
 

Током целе    године Чланови стручног 
већа 

- Анализа успеха ученика на крају првог клсификационог 
периода 
 

 
Новембар 

 
Чланови стручног 

већа 
- Договор око прославе школске славе Светог Саве 
- Договор око прославе Дана школе 
 

 
Децембар 

 
Чланови стручног 

већа 
-Анализа успеха на крају првог полугодишта 
- Прослава школске славе Светог Саве 
- Стручно усавршавање 
- Припреме ученика за такмичење из српског језика и 
рецитовања 
 

 
 

Јануар 

 
 

Чланови стручног 
већа 

- Организација школског такмичења из српског језика и 
такмичења рецитатора 
-Утврђивање мера за побољшање успеха ученика у другом 
полугодишту 
- Предлог уџбеника за следећу школску годину 

 
 

Фебруар 

 
Чланови стручног 

већа 

- Припрема ученика за општинско такмичење из српског језика 
и такмичење рецитатора 
 

 
Март 

Чланови стручног 
већа 

- Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 
-Припрема ученика за Окружна такмичења рецитатора и 
српског језика 

 
Април 

 
Чланови стручног 

већа 
-Анализа успеха на крају школске године 
- Провера остварености образовних стандарда на крају 
школске године 
- Предлози за побољшање успеха у наредној школској години 
- Предлози за ученике носиоце посебних диплома из српског 
језика 
- Извештај о постигнутим резултатима на такмичењима и 
конкурсима 
-Израда школског програма за нарену школску годину 
- Предлог за набавку нових наставних средстава 
- Састављање извештаја о раду већа у школској 2013/2014. 
години 
- Састављање програма рада већа за следећу школску годину 
- Анализа реализације стручног усавршавања 
 

 
 
 
 
 
 

Јун 

 
 
 
 
 
 

Чланови стручног 
већа 
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5.14 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ   ВЕЋА  СТРАНИХ  ЈЕЗИКА 

 
 

САДРЖАЈ 
 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСЛАЦ  ПОСЛА 

-Усвајање плана рада већа 
- Израда оперативних и глобалних планова 
- Распоред писмених задатака и контролних вежби 
-Организовање допунске и додатне наставе  
- Израда плана стручног усавршавања 
- План писмених задатака и контролних вежби 
 

 
 

Септембар 

 
 
Чланови стручног 
већа 

- План потреба за наставним средствима 
-Координација наставе сродних предмета 
-Усаглашавање критеријума оцењивања 
-Разматрање наставних метода 
 

 
 

октобар 

 
 
Чланови стручног 
већа 

- Анализа успеха на крају првог класификационог периода 
- Утврђивање мера за постизање бољег успеха 
- Планирање школских такмичења 
 

 
новембар 

 
Чланови стручног 
већа 

- Проблеми са којима се сусрећемо у настави страног језика 
-Анализа наставе ( редовне, додатне и допунске) 
-Планирање додатне и допунске наставе у току зимског 
распуста 
 

 
 
 

децембар 

 
 
Чланови стручног 
већа 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта 
 

 
јануар 

 
Чланови стручног 
већа 

- Организовање школског такмичења из страних језика 
-Планирање рада са ученицима на додатној ннастави 
- Припреме за општинско такмичење 
-Избор уџбеника и приручника за наредну школску годину 
 

 
 

фебруар 

 
 
Чланови стручног 
већа 

-Анализа резултата са општинско такмичења 
-Планирање рада са ученицима на припреми за окружно 
такмичење 
 

 
 

март 

 
 
Чланови стручног 
већа 

- Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 
-Актуелна питања 

 
април 

 
Чланови стручног 
већа 

- Анализа реализованих часова 
- Анализа евентуалних негативних оцена  
- Испостављање мера за поправљање негативних оцена 
 

 
 

мај 

 
Чланови стручног 
већа 

- Анализа успеха ученика на крају школске године 
- Анализа реализације наставног програма на крају школске 
године 
-Извештај о раду већа у протеклој школској години 
-План рада већа за наредну школску годину 
- Анализа реализације стручног усавршавања 
 

 
 
 

јун 

 
Чланови стручног 
већа 
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5.15 ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ 
 

 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ 
ПОСЛА 

 
 Усвајање плана рада 
 Подела задужења 
 Договор око плана рада 
 Израда плана стручног усавршавања 

 
август 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Организовање свих облика наставе 
 План писмених задатака и контролних вежби 

 
      септембар ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Евиенција ученика за такмичења 
 Претплата за Математички лист 
 Тема: Флексија – прва кривина криве, Торзија – друга 

кривина криве 

 
 

октобар ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Анализа успеха на крају првог класификационог периода 
 Договор око задатака за Други писмени задатак 
 Сређивање паноа 

 
новембар ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Договор о посећивању семинара 
 Анализа додатне и допунске наставе 

 
децембар ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Анализа зимских семинара 
 Организација школског такмичења 
 Ускалађивање критеријума 

 
јануар ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Школско такмичење и припрема за општинско 
 Договор око задатака за Трећи писмени задатак 

 
фебруар ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Општинско такмичење 
 Избор нових збирки за такмичења 
 Избор уџбеника за следећу годину 

 
 

март 
ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Анализа успеха на крају трећег тромесечја 
 Окружно такмичење 
 Сређивање паноа 

 
 

април 
ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Договор око задатака за Четврти писмени задатак 
 Припремна настава за осми разред 

 
 

мај 
ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Анализа успеха на крају школске године 
 Реализација плана и програма 
 Предлог плана актива за следећу годину 
 Анализа рада свих облика наставе, планови 
 Анализа реализације стручног усавршавања 
 Анализа остварености образовних стандарда 

 
 
 
 

јун 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА 
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5.16 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ  НАУКА 

 
 

 
САДРЖАЈ 

 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ 
ПОСЛА 

- Подела задужења наставника 
- Изборни предмети 
- Израда плана стручног усавршавања 
- План писмених задатака и контролних вежби 

 
 

септембар 

 
 

Чланови 
већа 

-Формирање секција 
-Посете и екскурзије ученика 
- Новине у наставним процесима 
-Организација додатне и допунске наставе 

 
октобар 

 
Чланови 
већа 

- Повезаност наставних садржаја предмета природних 
наука у 8. разреду  
- Критеријума оцењивања ученика 
 

 
новембар 

 
Чланови 
већа 

- Корелација часова и градива међу предметима: хемија, 
физика, географија, биологија 
- Анализа рада са ученицима који остварују програме по 
ИОП-у 
 

 
 

децембар 

 
 

Чланови 
већа 

- Анализа успеха ученика 
- Усаглашавање критеријуми оцењивања ученика на крају 
првог полугодишта 
 

 
 

јануар 

 
 

Чланови 
већа 

- Узајамна помоћ у припреми ученика за такмичење 
- Потешкоће у реализацији наставних садржаја 
 

 
фебруар 

 
Чланови 
већа 

- Такмичења ученика 
- Угледни час - предавање 
- Стручно усавршавање наставника 

 
 

март 

 
Чланови 
већа 

 
- Полагање завршних испита – новине и учешће чланова 
овог већа 
- Присуствовање семинара издавачких кућа 
 

 
 
 

април 

 
 

Чланови 
већа 

- Одабир уџбеника 
- Посете и екскурзије 
- Припрема ученика 7. разреда за полагање пробних 
тестова  
 

 
 

мај 

 
 

Чланови 
већа 

 
- Посета ученицима 4. разреда како би се упознали са оним 
што их очекује у 5. разреду од редовне наставе али и 
могућност избора предмета које које наставници овог већа 
предају као изборни предмет 
-Анализа успеха ученика 
- Анализа резултата на одржаним такмичењима  
-Анализа рада већа 
-Анализа програма за следећу школску годину и корекције
- Анализа остварености образовних стандарда 
- Анализа реализације сттручног усавршавања 
-Усвајање програма рада за наредну школску годину 

 
 
 
 

јун 

 
 
 
 

Чланови 
већа 

-Састанак са члановима тима за инклузивно образовање на 
нивоу школе у циљу израде ИОП-а за ученике који су 
укључени у инклузивну наставу 

 
 

август 

 
Чланови 
већа 
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5.17 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА  ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ 

 
 

САДРЖАЈ 
 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ ПОСЛОВА 

-Састанак са члановима тима за инклузивно 
образовање на нивоу школе у циљу израде ИОП-
а за ученике који су укључени у инклузивну 
наставу 

 
август 

 
Чланови већа 

- Сарадња са учитељима у циљу бољег рад и 
упознавања 5. разреда; 
- Формирање секција за историју и географију и 
израда плана и програма рада 
- Уређење учионица; 
- План екскурзија 
- Израда плана стручног усавршавања 
- План писмених задатака и контролних вежби 
 
 

 
 
 

      септембар 

 
 
Чланови већа 

- Анализа опремљености учионица за историју и 
географију наставним средствима 
- Корелација на изради плана и програма за 
инклузију  
 

 
 

октобар 

 
 
Чланови већа 

- Успех  на тромесечју; 
-Актуелни проблеми-реализација образовних 
стандарда кроз редовну наставу 
 

 
новембар 

 
Чланови већа 

- Уједначавање критеријума за оцењивање 
- Успех на крају првог полугодишта 
-Реализација ИОП-а 
 

 
децембар 

 
Чланови већа 

- Стручно усавршавање наставника 
- Анализа рада секција 
 

 
јануар 

 
Чланови већа 

- Припрема ученика за такмичења 
-Организација школских такмичења 
-Предлог уџбеника за нову школску годину 

 
фебруар 

 
Чланови већа 

- Професионална оријентација кроз наставу 
историје и географије 
- Анализа постигнутих резултата на 
такмичењима 

 
 

март 

 
Чланови већа 

-Успех ученика након трећег класификационог 
периода 
- Припрема екскурзија 
 

 
 

април 

 
Чланови већа 

- Ефикасност примене различитих метода и 
облика рада 
- Реализација ИОП-а 

 
 

мај 

 
Чланови већа 

- Успех на крају школске године 
- Реализација годишњег плана и програма 
-Предлог ученика за посебне дипломе 
- Анализа остварености образовних стандарда 
- Анализа реализације стручног усавршавања 
- Извештај стручног већа за протеклу школску 
годину 
- Израда плана већа за наредну школску годину 
-Израда планова за све облике рада 

 
 
 
 

јун 

 
 
Чланови већа 



 69

5.18    ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ  КУЛТУРЕ 
               

 
САДРЖАЈ 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ 
ПОСЛА 

- Усвајање програма  рада за нову школску годину 
 - Подела задужења 
- Организовање допунске наставе и секција 
- Формирање додатне-допунске наставе и изборних предмета 
- План реализације културних дешавања у школи и ван ње 
-План активности у оквиру обележавања Дечје недеље 
-План организације посете Октобарском ликовном салону 
- Израда плана стручног усавршавања 

 
 
 
 

септембар 

 
 
 
 
Чланови  већа 

- План учествовања на конкурсима и такмичењима 
 
- Координација наставе сродних предмета 
 

 
 
 

октобар 

 
 
 
Чланови  већа 
 
 

- Критеријуми и технике оцењивања ученика 
- Договор око наставних метода и методологије припреме за час 
-Планирање и организовање програма поводом завршетка првог 
полугодишта  
 

 
 
 
 

новембар 

 
 
 
 
Чланови  већа 

- Анализа редовне нставе у првом поугодишту 
- Анализа допунске и додатне наставе у првом полугодишту 
- План обележавања школске славе Светог Саве 
- Актуелне теме 
 
 

 
 
 

децембар 

 
 
 
Чланови  већа 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта 
-Анализа понашања ученика и последице недисциплине на реализацију 
часа 
- Планирање рада већа за наредни период 
-Посета галријама и концертима 
 

 
 

јануар 

 
 
Чланови  већа 

-План припремања програма поводом Дана школе 
-Избор уџбеника за наредну школску годину 

 
 

фебруар 

 
 
Чланови  већа 

- План припремања програма поводом Дана школе 
- Разматрање примене разних метода у настави 
- Примена аудио – визуелних средстава у настави 
 

 
 

март 

 
 
Чланови  већа 

-Припремање музичких тема,сценографије,костима и изложбе за 
школску представу 
- Стручно усавршавање наставника 
 

 
 

април 

 
 
Чланови  већа 

-Учешће на конкурсима и такмичењима 
- Анализа огледних часова 
- Посете културним дешавањима 

 
 

мај 

 
 
Чланови  већа 

- Анализа успеха ученика на крају школске године 
- Реализација плана и програма у претходној школској години 
- Анализа остварених задатака допунске, додатне и изборне наставе 
- Анализа остварености образовних стандарда 
- Анализа реализације стручног усавршавања 
-Извештај о раду већа у протеклој школској години 
- План рада већа за наредну школску годину 
 

 
 
 
 
 

јун 

 
 
 
 
 
Чланови  већа 
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5.19 СТРУЧНИ  САРАДНИЦИ 

 
 
               Стручни  сарадници у школи су  педагог и библиотекар. 
                Школски педагог  ради по сачињеном плану и програму за сваку школску годину. 
Својим стручним знањем и саветодавним радом пружа стручну помоћ ученицима, 
родитељима и наставницима по питањима која су од значаја за образовање и васпитање. 
                Библиотекар  је задужен за рад ђачке библиотеке. Брине о фонду књига, и труди 
се  да ученицима буду доступна најактуелнија дела из дечије књижевности те тиме децу 
оспособи за коришћење слободног времена које ће их уводити у културу, уметност и друг 
 
 

5.19.1 ПРОГРАМ  РАДА  ПЕДАГОГА OПЕРАТИВНИ  ПЛАН 
РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА  

 
 
СЕПТЕМБАР: 
-Упознавање учитеља првих разреда са индивидуалним склоностима ученика;  
-Пријем првака у школу; 
-Израда Извештаја рада школе за протеклу школску годину; 
-Учешће у изради Годишњег плана рада школе; 
-Израда планова рада (годишњег и оперативних) педагога; 
-Израда предлога тема за час одељенског старешине по разредима; 
-Снабдевање ученика уџбеницима и прибором; 
ОКТОБАР: 
-Евиденција социјално угрожених ученика; 
-Извештај о националној структури ученика наше школе; 
-Извештај о образовном нивоу родитеља; 
-Праћење интересовања ученика и њихових склоности за рад у слободној активности и додатној настави; 
-Формирање група за обавезне изборне предмете; 
-Идентификација ученика са сметњама у развоју,учењу и понашању; 
-Евидентирање ученика који нередовно похађају наставу; 
-Саветодавни рад са ученицима , родитељима и наставницима; 
НОВЕМБАР: 
-Праћење процеса адаптације ученика првог и петог разреда(обилазак наставе...) 
-Анкетирање ученика петог разреда о проблемима преласка са разредне на предметну наставу; 
-Обрада и анализа спровођене анкете-презентација података; 
-Праћење оцењивања и оптерећености ученика,поготову деце обухваћене инклузијом; 
-Израда и вредновање индивидуалних образовних планова за децу која раде по посебном програму; 
ДЕЦЕМБАР: 
-Индивидуални и саветодавни рад са ученицима по указаној потреби на основу анализе успеха и владања на 
основу тромесечних резултата рада; 
-Идентификовање социјалне климе и социјалног статуса ученика у одељенском колективу социометријским 
тестом (4.разред); 
-Обрада и анализа социометријског теста-презентација података; 
-Сарадња са родитељима ради дијагностицирања одређених стања код ученика са проблемским облицима 
понашања; 
-Остваривање увида у оцењивање наставника кроз посете часовима,увидом у писмене и контролне задатке...; 
ЈАНУАР: 
-Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 
-Учествовање у раду тима за Школско развојно планирање и Самовредновање и вредновање рада школе; 
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ФЕБРУАР: 
-Праћење реализације предавања из области здравственог васпитања у сарадњи са Домом здравља и 
Превентивног програма злоупотребе психоактивних  супстанци; 
-Указивање саветодавне помоћи ученицима према већ утврђеном распореду у договору са одељенским 
старешинама и предметним наставницима; 
-Саветодавни рад са одељенским старешинама о педагошком третману тих ученика; 
МАРТ: 
-Испитивање професионалних интересовања ученика осмог разреда; 
-Анализа анкете о професионалној оријентацији-жељене средње школе; 
-Праћење и евидентирање резултата ученика наше школе на такмичењима из појединих области; 
АПРИЛ: 
-Саветодавни рад са ученицима,родитељима и наставницима,поготово са ученицима који постижу слабији 
успех; 
-Анализа успеха и владања ученика и упоређивање са полугодишњим; 
-Даљи саветодавни рад са ученицима осмог разреда на професионалној оријентацији,по потреби укључивати 
и родитеље; 
-Учешће у организационим пословима школе поводом обележавања Дана школе; 
МАЈ: 
-Упис будућих првака; 
-Евидентирање ученика који полажу пријемни испит за упис у средње школе; 
-Припреме за тестирање ; 
-Тестирање будућих првака; 
-Праћење реализације припремне наставе за полагање пријемних испита; 
ЈУН: 
-Формирање и уједначавање одељења првих разреда; 
-Праћење процеса закључног оцењивања ученика; 
-Укључивање у организациони део спровођења пријемних испита за упис у средње школе; 
АВГУСТ: 
-Договор са учитељима првих разреда; 
-Припреме за почетак нове школске године; 
-Прикупљање података за Извештај о раду школе у протеклој школској години. 
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5.19.2 ГОДИШЊИ ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА  

 
 

Ред. 
бр. 

 

Области рада сати 

Недељни фонд Годишњи фонд  

1. Планирање  и програмирање 
образовно – васпитног рада 
 

3,5 126 

2. Праћење и вредновање 
реализације плана и програма 
 

3,5 126 

3. Сарадња са наставницима и 
дирктором 
 

5 180 

4. Рад и сарадња са ученицима 
 

9 324 

5. Сарадња са родитељима 
 

2 72 

6. Истраживање образовно – 
васпитне праксе 
 

2 72 

7. Рад у стручним органима 
 

2 72 

8. 
 

Сарадња са стручним 
институцијама и стручно 
усавршавање 

1,5 54 

9. 
 

Вођење документације о раду 1,5 54 

10. 
 

Припрема за рад 10 360 

     Укупно:                 40 
 

1440 

 
                                                                                                 

                                                                                    Школски педагог: 
                                                                                                                          
                                                                                                      Лучија Трифуновић 
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5.19.3 ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ 

 
 
 

ЦИЉ 

                   Развијање културе читања код ученика и њихово оспособљавање за самостално 
коришћење библиотечке грађе и проналажење потребних информација.  

 ЗАДАЦИ 

                   -    Развијање потреба, навика, интересовања за коришћење  библиотечкo – 
                         медијатечкe грађе; 
                   -    Коришћење савремених  облика и метода рада са ученицима; 
                   -    Учешће у остваривању програма образовно - васпитног рада школе; 
                   -    Набављање библиотечкo – медијатечкe грађе и њихова физичка обрада, 
                         инвентарисање , класификација, сигнирање ; 
                   -    Вођење прописане евиденције и документације о раду школске библиотеке  
                   -     Заштита библиотечкo – медијатечкe грађе и њихова периодична ревизија. 

                         

 

ДЕЛАТНОСТ 

 

САТИ У НЕДЕЉИ 

 

НЕПОСРЕДАН РАД У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ 
ДЕЛАТНОСТИ 

 

          1.  Рад са ученицима 12 

          2.  Сарадња са наставницима, стручним       

              сарадницима и директором 
2 

          3.  Библиотечко-информациона делатност 10 

          4.  Културна и јавна делатност 1 

 

ПРИПРЕМА ЗА РАД, ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

10 

 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
 

          1.  Стручно усавршавање 1 

          2.  Рад у стручним органима школе 1 

          3.  Други послови                                                                     3 

                                                                       УКУПНО 40 
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I  НЕПОСРЕДАН РАД У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОЈ  ДЕЛАТНОСТИ 

                       А  Рад са ученицима 
                   - Упознавање са радом школске библиотеке - медијатеке, са библиотeчкo 
–  

                     медијатечким фондом, појмовима...(на часовима које библиотекар реализује  
                     самостално  или у сарадњи са разредним старешином)  
                   - Пружање помоћи при избору литературе и друге грађе 
                   - Формирање и развијање читалачких способности 
                   - Пружање помоћи ученицима у организовању самосталног рада ван школе 
                   - Развијање метода самосталног рада за коришћење књижног и некњижног  
                      материјала 
                      Б  Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 
                   - Припремање годишњег плана за обраду лектире 
                   - Коришћење библиотечкe грађе 
                   - планирање набавке  књижне и некњижне грађе 
                   - Припремање књижне и некњижне грађе и других материјала  за потребе  
                     редовне, додатне и допунске наставе, слободних активности и других облика  
                     образовно-васпитног рада.   
            В  Библиотечко – информациона делатност  
                   - Евидентирање учесталости  коришћења  ученичког и наставничко 
                      -сарадничког фонда 
                   - Вођење библиотечкoг пословања, инвентарисања, класификација, и   
                       сигнирање  
                   - Вођење збирних и посебних фондова 
                       Г    Културна и јавна делатност 
                   - Учествовање у планирању и реализацији културне и јавне делатности  
                   - Припремање и организовање културних, такмичарских и сабирних акција 
                   - Остваривање сарадње са организацијама и установама у области културе 
II  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

                   - Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова рада  
                   - Планирање и програмирање рада са ученицима у библиотеци 
                   - Планирање набавке медијатечкe грађе, литературе и периодичних 
                       публикација зa ученике , наставнике и сараднике 
III  ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

                       А  Стручно усавршавање       
                     -   Учествовање на семинарима и стручним саветовањима  за  школске  
                         библиотекаре-медијатекаре 
                     -   Учествовање у раду актива школских библиотекара-медијатекара 
         -    Континуирано праћење стручне литературе 
                     Б  Рад у стручним органима школе 

- Учествовање на седницама Наставничког већа  
- Председавање Стручним активом за самовредновање и вредновање рада школе 
- Учешће у  Стручном активу за развој школског програма 
- Рад у стручном већу за културну и јавну делатност школе 

  В  Други послови 

- Учешће у изради Програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања; 
- Рад у кухињском одбору за набавку ужине за ученике 
- Сарадња са издавачким кућама  
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- Набавка дечјих часописа  
- Учешће у другим пословима и активностима везаним за васпитно-образовни рад и 

организацију рада школе уопште 
 

Годишњи програм рада библиотекара заснива се на: 

1. Васпитно-образовној делатности 
2. Библиотечко-информативној и 
3. Културној делатности 
 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 

 

ВРЕМЕ 

 

РЕАЛИЗАТОР 

Непосредан рад са ученицима 

Организовано и систематско упознавање ученика са књигом и осталом 
библиотечком грађом, са начином пословања библиотеке и мрежом 
библиотека у средини у којој живе. 

 

током године 

 

библиотекар 

Испитивање за које врсте литературе постоји интересовање код 
ученика, као и усмеравање ка књижевним вредностима и достигнућима 
савремене науке. 

 

током године 

 

библиотекар 

Развијање читалачких склоности и 
навике да ученици сами траже   
књигу и осталу литературу. 

 

током године 

 

библиотекар 

Помоћ при избору литературе. током године библиотекар

Неговање културног понашања у 
библиотеци . 

 

током године 

 

библиотекар 

Упућивање на пажљиво и правилно руковање библиотечком грађом. током године библиотекар

Одржавање наставних часова о 
библиотеци и библиотекарству у оквиру редовне наставе и слободних 
активности. 

 

током године 

 

библиотекар 

Реализација васпитно-образовног 
програма у оквиру библиотекарске 
секције. 

 

током године 

 

библиотекар 

Систематско припремање ученика да 
самостално користе стручну и научну литературу, лексиконе, часописе, 
речнике, енциклопедије, као и научне иформације уопште. 

 

током године 

Библиотекар / 
чланови 
библиотечке секције 

Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 

Сарадња са наставницима српског 
језика на утврђивању плана  
лектире и политике набавке књига. 

 

током године 

 

Библиотекар / 
наставници школе / 
педагог  / директор 

 

Сарадња са наставницима свих 
предмета у планирању набавке 
литературе за ученике и наставнике из различитих области знања. 

 

током годинe 

Континуирана сарадња са стручним активима, педагогом и 
директорком школе у вези са набавком стручне методичко- педагошке 
литературе 

 

током године 
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БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 

 

ВРЕМЕ 

 

РЕАЛИЗАТОР 

Вођење библиотечког пословања: 

Сакупљање, обрада, чување и давање на 
коришћење књижне и некњижне грађе. 

 

током године 

библиотекар 

Попис и евиденција чланова и издавања књига.  

током године 

библиотекар 

Руковођење пословима набавке публикација и 
осталог библиотечког материјала према 
потребама рада. 

 

током године 

библиотекар 

Вођење статистике о броју посета 
библиотеци и прочитаним књигама. 

током године библиотекар 

Систематски рад на информисању ученика       и 
наставника о новим књигама и садржајима   
стручних часописа. 

 

током године 

библиотекар 

Припремање тематских изложби везаних за 
јубиларне годишњице књижевника и културно-
историјских догађаја. 

 

током године 

библиотекар 

Набавка литературе за стучно усавршавање 
наставника. 

током године библиотекар 

Организовање међубиблиотечке  
сарадње и позајмица. 

током године библиотекар 

Ревизија библиотечког фонда 

Отписивање и излучивање оштећене и 
неактуелне библиотечке грађе 

током године Библиотекар и комисија од 3 члана 

Утврђивање потреба за набавком нових 
публикација у наредном периоду 

 

током године 

Библиотекар и комисија од 3 члана 
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5.20 ИНДИВИДУАЛНИ  ПЛАНОВИ  И  ПРОГРАМИ  НАСТАВНИКА 

 
Редовна настава   
 

        Планови и програми наставника налазе се код директора школе  и доступни су на 
увид. 
 
Допунска настава 
 

 Допунски  образовно васпитни рад биће организован од I- VIII разреда за оне уценике који 
заостају у раду и којима је такав облик рада потребан. 
     У  разредној настави  по одељењу  планира се  36 часова , односно 360 часова (уграђено 
у распоред одељења). 
 
 
Следећи предметни наставници радиће допунску наставу 
 
 

 
Предмет 

 

 
Име и презиме натавника 

 
Број       
часова 

 
Српски језик 

 
Вијатов Тамара 

 
36 

 
Српски језик 

 
Милановић Јелена 

 
36 

 
Енглески језик 

 
Славко Бранковић 

 
36 

 
Математика 

 
Ђорђевић Љубиша 

 
36 

 
Математика 

 
Добрић Васиљ 

 
36 

 
Географија 

 
Спирковић Бранка 

 
36 

 
Историја 

 
Клисура Бранка 

 
36 

 
Физика 

 
Наранчић Душанка 

 
36 

 
Хемија 

 
Наранчић Душанка 

 
36 

 
Биологија 

 
Љубоја Ружа 

 
36 

 
Немачки језик 

 
Милица Баста 

 
36 

 
 
Допунска настава у предметној настави биће равномерно подељена на одељења, али ће 
бити и одступања зависно од успеха одељења, односно ученика у њима. 
  Планови и програми наставника налазе се код иректора школе и доступни су на увид. 
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      Додатна настава 
 
 
            Овај вид рада организоваће се за ученике од IV-VIII разреда и то за изузетно 
даровите ученике  са по једним часом недељно по предмету. Овде ће се у раду максимално 
користити индивидуални рад, у паровима или у мањој групи. Садржину додатног рада 
планираће наставници заједно са ученицима где ће њихово интересовање доћи до изражаја 
у највећиј мери. 
            Ове школске године биће обухваћени следећи разреди: 
 
 
        Разредна настава 
 
             
Ред.бр. Разред и 

одељење 
Предмет Број 

часова 
Име и презиме наставника

3. 4-1 математика 18     Данијела  Новокмет 
4. 4-2 математика 18 Зорица Видосављевић 

 
 
 
 
  Предметна настава 
                                   
         

Ред.бр. Предмет Број часова Име и презиме наставника 
 

1. математика 36 Васиљ Добрић 
 

2. математика 36 Љубиша Ђорђевић 
3. Српски језик 36 Тамара Вијатов 
4. Српски језик 36 Јелена Милановић 
5. физика 36 Наранчић Душанка 

 
6. енглески језик 36 Славко Бранковић 
7. историја 36 Клисура Бранка 

 
8. географија 36 Спирковић Бранка 

 
9. биологија 36 Љубоја Ружа 

 
10. Немачки језик 36 Милица Баста 

        
                
           Планови и програми наставника налазе се код директора школе и доступни су на 
увид. 
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Изборна  настава  
 
 

За обавезне изборне предмете ученици се изјашњавају на почетку сваке школске године: 
 
Верска  настава : обавезан изборни предмет од I до VIII разреда 
 
 Грађанско васпитање: обавезан изборни предмет од I доVIII разреда  
 
 Изборни, други страни језик – немачки,  за ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда. 
 
Изабрани спорт – обавезан изборни предмет од I до VIII разреда 
 
 
Ученицима петог и  шестог  разреда ,поред ових понуђени су и следећи изборни предмети 
за које се изјашњавају на почетку сваке школске године: 
 Чувари природе 
 Хор и оркестар 
 Информатика 
     
Ученицима седмог  и осмог разреда ове године је по први пут понуђен и изборни предмет 
домаћинство,поред  хора и оркестра,свакодневног живота у прошлости и информатике. 
 
Планови и програми наставника налазе се код директора школе и доступни су на увид. 
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5.21  ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
             
 Слободне активности 
 
 Слободне активности ученика као облик образовно-васпитног рада организоваце се према 
склоностима ученика ради развијања постојећих и нових интересовања. Према слободним 
активностима ученици ће се слободно определити. Рад на слободним активностима ће 
бити обавезан за све наставнике где се ученици изјасне за одређене области.  
Учитељи ће изводити наставу слободних активности кроз 
друштвене,хуманитарне,техничке и културне активности. 
 
 Секције 
       

 
Предмет 

 
Име и презиме наставника 

 
Број часова 

 
 

Енглески језик 
 

Јована Стојиљковић 
 

36 
 

 
Млади биолози 

 
Ружа Љубоја 

 
36 
 

 
Енглески језик 

 

Славко Бранковић 
 

36 

 
Млади  физичари 

 

Душанка Наранчић 36 
 

 
Ликовна секција 

 

Милена штиковац  
18 

 
Хор и оркестар 

 

Маја Лукић 18 
 

 
Рецитаторска секција 

 

Данијела Петровић 36 

 
Драмска секција 

 

Тамара Вијатов 36 

 
Новинарска секција 

 

Дејан Крецуљ 36 

 
Бадминтон секција 

 

Иван Лукић 36 

 
Одбојкашка секција 

 

Иван Лукић 36 
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5.22 ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

5.22.1 ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА 

 

 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ екскурзија и излета јесте да допринесу остваривању циљева и задатака образовања и 
васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање са 
појавама и односима у природној и друштвеној средини, са културном, историјским и 
духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

 

Задаци екскурзија и излета су: 
- Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искуства ученика 
- Повезивање и примењивање знања и умења 
- Развијање љубави према отаџбини, њеној историји, културним и природним лепотама, 
неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, 
културним, етничким и естетским вредностима 
-  неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва 
- Упознавање непосредних односа између наставника и ученика и ученика међусобно 
- Проучавање објеката и фенпомена у природи, уочавање узрочно-последичних односо у 
конкретним прирпдним и друштвеним условима 
- Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева 
- Развој и практиковање здравих стилова живота 
- Развијање сцести о значају одрживог развоја и изгерађивање еколошких навика и навика 
заштита животиња 
- Развијање способности проналажења, анализирања и саопштавање информација из 
различитих извора 
- Оснаживање оченика у професионалном развоју 
- Подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање и  
- Развијање способности орјентације у простору. 
Садржај програма екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања 
морају бити у складу са наставним планом и програмом образовно-васпитног рада, 
школским програмом и Правилником о програму за остваривање екскурзије у првом и 
другом циклусу основног образовања и васпитања („Просветни гласник“ бр. 7/2010). 

 

Услови за извођење екскурзије, припрема за извођење, избор понуђача, безбедност 
ученика и осталих учесника за време реализације екскурзије прописани су Упуством за 
реализацију екскурзије и наставе  у природи у основној школи бр. 610-00-790/2010-01 од 
16.09.2010. 
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Активности у оквиру плана: 

 

СЕПТЕМБАР 
- Одељењске старешине и стручна већа школе предлажу програм екскурзије који 
достављају наставничком већу ради разматрања и доношења 
- Прибављање сагласности Савета родитеља на програм и организацију екскурзије 
- Уношење садржаја екскурзије у годишњи план рада школе 
 

ОКТОБАР 
- Расписивање огласа за извођење екскурзије 
 

НОВЕМБАР 
- Разматрање понуда туристичких агенција које су учествовале на огласу за извођење 
екскурзија 
 

ДЕЦЕМБАР 
- Закључивање уговора о извођењу екскурзија са изабраним понуђачима 
 

МАЈ 
- Заједнички родитељских састанак свих ученика који путују и њихових родитеља коме 
присуствују стручни вођа пута и одељењски старешина 
- Пријаве путовања 48 сати пре отпочињања путовања 
- Извођење екскурзије 
- Извештај стручног вође пута, односно одељењског старешине са оценом о извођењу и 
квалитету пружених услуга 
- Анкетирање ученика 
 

ЈУН 
- Разматрање извештаја о извођењу екскурзије од стране Савета родитеља и наставничког 
већа  
- Разматрање и усвајање извештаја о извођењу екскурзија од стране Школског одбора 
- Упознавање родитеља на родитељским састанцима од стране одељењских старешина са 
извештајем о извођењу екскурзије 
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5.22.2 ПЛАНИРАНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ И САДРЖАЈИ 
ЕКСКУРЗИЈЕ -  ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

                                                          
 

Екскурзија – I разред 

Ковин – Вршац 
          За ученике првог разреда предвиђена је једнодневна екскурзија на релацији Ковин- 
Вршац      – Ковин.У складу са Наставним програмом реализоваћемо  следеће садржаје: 

обиласком  Природњачког музеја ученици ће имати прилику да систематизују знања о 
животињама;посета Владичанском двору обогатиће знање ученика из веронауке и о 
животу људи у прошлости;гранични прелаз са Румунијом у циљу стицања знања о 
основним географским појмовима;боравак у хали „Миленијум“ ће оснажити ученике да 
се баве спортом, а уједно ће им пружити могућност да обогате своја искуства и 
естетске вредности;шетња кроз Градски парк и  Вршачки брег ће омогућити да ученици 
упознају различите биљне врсте, облик рељефа, а посебно ће бити значајно слободно 
време за игру и боравак на чистом ваздуху. 

       Повратак је планиран за 18.00 часова. 
 
 
 

Екскурзија – II разред 

Ковин – Јагодина 
За ученике другог разреда планирана је једнодневна екскурзија на релацији Ковин- 
Јагодина-Ковин. У складу са наставним планом и програмом на овој једнодневној 
екскурзији реализоваћемо следеће програмске садржаје:посета манастиру Јошаница 
обогатиће знања ученика из верске наставе и народне традиције,док ће  у  Музеју 
воштаних фигура ученици ће имати прилику да препознају познате личности  из 
наше историје и  спорта као и са значајем уметничког изражавања.Боравак у Аква 
парку ће оснажити ученике да се баве спортом кроз промовис  здраве стилове  
живота и значај спорта за правилан раст и равој.Обиласком Зоолошког врта 
ученици ће бити у прилици да се упознају са животињама из различитих крајева. 
Слободно време ученици ће провести у игри на свежем ваздуху, у парку Ђурђево 
брдо где ће уједно имати прилику да упознају различите биљне врсте. Повратак  у 
Ковин планиран је до 1900 часова. 
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Екскурзија – III  и  IV  разреда 

Ковин – Нови Сад 
За ученике трећег  и четвртог разреда планирана је једнодневна екскурзија на релацији 
Ковин-Нови Сад.У складу са наставним планом и програмом ова једнодневна 
екскурзија обухватиће следеће програмске садржаје: обилазак етно куће у Марадику 
где ће ученици имати прилику да упознају историју и трдицију краја.Кратка пауза за 
доручак. Затим посета Петроварадину и Петроварадинској тврђави са посетом војним 
галеријама у тврђави.Ученици ће имати прилику да уживо виде вредне експонате који 
сведоче о нашој богатој историји . Обилазак природњачког музеја са сталном 
поставком која укључује остатке нашег најпознатијег мамута „Кике“. Одлазак у 
Сремску Каменицу посета кући Јована Јовановића Змаја , где  ће се ученици подсетити 
лика и дела нашег најпознатијег дечјег песника чије име носи и наша школа.Повратак 
у Нови Сад , ручак у хотелу „Војводина“, разгледање центра града. Обилазак 
Сремских Карловаца, варош мноштва културно –историјских споменика , Прва српска 
гимназија, Патријаршиски двор, Богословија,Саборна црква,Чесма „Четири лава“. У 
пратњи локалног водича, обићи  ће се Фрушка гора, у прошлости острво Панонског 
мора,са највишим врхом Црвени чот 539 м надморске висине, где ће ученици имати 
прилику да уоче природно-географски облик рељефа-планина. Слободно време 
ученици ће провести у игри на свежем ваздуху, на  Фрушкој гори – Стражилово 
(развијање свести  о потреби чувања здравља и заштити природе и човекове 
средине).Циљ екскурзије упознавање природне и друштвене средине Војводине, 
културног и историјског наслеђа,развијање позитивног односа према националним, 
културним, етичким и естетским вредностима , развијање интересовања за природу. 
Повратак  у Ковин планиран је до 2030 часова. 

 

5.22.3 ППЛАНИРАНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ И САДРЖАЈИ 
ЕКСКУРЗИЈЕ -  ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Екскурзија – V разред 

Ковин – Аранђеловац - Топола 

За ученике петог разреда планирана је једнодневна екскурзија на релаци Ковин – Орашац – 
Топола – Опленац – Аранђеловац. У складу са наставним програмом, на овој релацији 
реализоваћемо следеће програмске садржаје: 
Посета Орашцу, градићу који је постао познат 1804. Године, када су се Срби први пут 
подигли против Турака са Карађорђем Петровићем на челу,  и обилазак Марићевића 
јаруге. 
Након тога, одлазак у Тополу, Карађорђев град, који је током Првог српског устанка био 
важан политички и административни центар и у чијој близини се налази пећина Рисовача. 
 Посета Опленцу, где је краљ Петар Карађорђевић изградио цркву-маузолеј посвећен 
светом Ђорђу. Црква има пет купола и направљена је од белог мермера, а све фреске су у 
мозаику. Уз пратњу водича, ученици ће имати прилику да упознају историјат породице 
Карађорђевић. Затим следи ручак у хотелу „Опленац“. 
Након ручка путовање се наставља ка Аранђеловцу посетом Народном музеју, а затим ће 
ученици провести слободно време у парку Буковичке бање.  
Повратак у Ковин у вечерњим часовима. 
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Екскурзија – VI разред 

Ковин – Ниш 

За ученике VI  Разреда планирана је једнодневна екскуризија на релацији Ковин – Ниш – 
Нишка бања – Чегар – Медијана – Ковин. 
У складу са наставним програмом реализоваћемо следеће програмске садржаје: обилазак 
манастира Раваница код Ћуприје који је задужбина Цара Лазара (XIV век) и где су 
смештене његове мошти.  
Затим одлазимо у Ниш где посећујемо Логор на Црвеном крсту из Другог светског рат. 
Затим одлазимо у чувено археолошко налазиште, Медијана, где се 2013. Године обележава 
13 векова од признавања хришћанства. Затим обилазимо Ћеле кулу, која је споменик 
страдања Срба под Турцима и сведочи о чувеној сечи кнезова 1804. Године која је била 
повод за Први српски устанак. 
Потом ћемо отићи у ручак (хотел „Амбасадор“). 
Следи обилазак ужег центра града и тврђаве која је културно-историјски споменик и где се 
одржава чувени нишки фестивал.  
Последња дестинација је спомен обележје посвећено чувеној бици на Чегру из Првог 
српског устанка.  
Повратак ће уследити у вечерњим сатима.  
 

Екскурзија – VII разред 

Ковин – Ваљево 
За ученике седмог разреда планирана је једнодневна екскурзија на релацији Ковин – 
Ваљево-Ковин. У складу са наставним планом и програмом предвиђена је реализација 
следећих  програмсих садржаја:обилазак  Муселимов конак у коме ће бити презентовани 
догађаји и личности из Првог српског устанка, сеча кнезова која је повод за Први српски 
устанак; 
 Градски музеј у коме ће ученици имати прилику да виде  поставку везану за историјске 
догађаје и развој града Ваљева;Тешњар – амбијентална целина са старим зградама и 
старим занатима која је искоришћена за потребе снимања неколико филмова;Манастир 
Ћелије који је везан за два православна теолога и писца: Јустина Поповића и Николаја 
Велимировића; Бранковина где ће се ученици упознати са животом Десанке Максимовић и 
Проте Матеје Ненадовића 
Повратак у вечерњим часовима. 
 

Екскурзија – VIII разред 

Ковин – Палић 
 

 За ученике осмог разреда планирана је дводневна екскурзија на релацији Ковин – 
Петроварадин – Нови Сад – Суботица – Палић. У складу са наставним планом и програмом 
на овој релацији реализоваћемо следеће програмске садржаје: посета етно кући у 
Марадику где ће се ученици упознати са историјом и традициом краја, затим посета 
Стражилову и гробном месту Бранка Радичевића где ће се ученици подсетити лика и дела 
нашег познатог песника, онда следи посета Петроварадину и Петроварадинској тврђави са 
посетом војним галеријама у тврђави. Ученици ће имати прилику да уживо виде вредне 
експонате који сведоче о нашој богатој историји. Слободно време затим се проводи у 
Новом Саду, са посетом Дунавском парку који је један од најлепших у земљи. Затим 
организована вечера и ноћење. За други дан је планиран одлазак у Суботицу, где је у плану 
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посета Градској кући која је једна од најлепших грађевина у Војводиини. Затим пауза и 
разгледање града. Следи одлазак на Палић, посета језеру где ће ученици моћи да се 
упознају са биљним и животињским светом овог резервата. Следи пауза и ручак на језеру. 
Након ручка посета зоолошком врту, где ће ученици моћи да виде разне врсте животиња. У 
касним поподневним сатима повратак у Ковин. 
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5.22.4 ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  - Први циклус II – IV 
разред 

 
ЦИЉ  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
Настава у природи је ваннаставни облик образовно васпитног рада који се остварује ван 
школе, као настава у природи. Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма 
непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање 
културног наслеђа и достигнућа, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика. 
ЗАДАТАК  И САДРЖАЈ  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
Уочавање објеката  у природи. 
Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика. 
Упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима. 
Развијање позитивног односа према својим вршњацима и другарима,хигијенским 
навикама, националним,културним и естетским вредностима,спортским потребама и 
навикама,као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота. 
НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА 
Настава у природи  се организује за ученике млађих разреда у трајању од седам дана, уз 
претходно прибављену сагласност родитеља. 
Избор туристичке агенције врши директор Школе по претходно прибављеном мишљењу 
представника Савета родитеља.Након одабира најповољније понуде, директор са 
туристичком агенцијом закључује уговор о реализацији наставе у природи. 
За непосредно извођење наставе у природи одговоран је наставник који води ученике, а 
посебно је задужен за: 

 животну, материјалну и зравствену безбедност ученика; 
 реализацију плана и програма наставе у природи; 
 смештај ученика у превозу, објекту планираном за њихов смештај, као и оних  

планираних за посету; 
 понашање ученика. 

Уколико се ученик разболи, наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора 
Школе. 
САДРЖАЈ  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
Први дан - Полазак из Ковина у раним јутарњим часовима. Пут води према  Руднику  где 
је планиран  смештај у наредних седам дана. Упознавање са кућним редом, распоредом 
соба, сатницом оброка, упознавање са рекреатором и његовим планом активности за  
наредне дане,  договор о распореду учионица и времену одржавања часова .  
Током седмодневног боравка - реализација планираних садржаја редовне наставе и 
ваннаставних активности са посебним акцентом на боравку у природи по плану и 
програму рекреатора; обилазак културних  и историјских споменика.          
Осми дан – Полазак са Рудника у раним поподневним часовима. Долазак у вечерњим 
часовима. 
 
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ 
 
Носиоци активности су: директор Школе и одељењске старешине ученика. 
Извођење рекреативне наставе планирано је за месец мај 2014.године. 
Материјална средства за организовање наставе у природи сносе родитељи ученика. 
По повратку са пута, Одељењско веће  подноси извештај о реализацији наставе у природи 
директору Школе. 
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5.22.5 ПОСЕТЕ И ИЗЛЕТИ 

 
  За ову школску годину планиране су следеће посете у оквиру стручних актива: 
  
Веће  за српски језик: 
- посета сајму књига 
- организовани одлазак на позоришну представу у Београд једном месечно 
 
Веће друштвених наука: 
- посета сталне поставке музеја у Смедереву  ( 5. разред) 
- обилазак Смедеревске тврђаве ( 6.разред) 
- обилазак Народног музеја – Београд (7. и 8. разред). 
 
Веће природних наука: 
- музеј „ Никола Тесла“, Ботаничка башта,Музеј Николе Тесле,музеј 
аутомобила,Калемегдан,Кнез Михајлова улица- наменске поставе. 
Све посете су планиране у јесењем односно пролећном периоду. 
 
Веће  разредне наставе: 
Планране су посете установама и јавним предузећима у оквиру сарадње са локаном 
заједницом. 
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5.23 ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
 
 
 
                Припремна настава образовно васпитног рада за полагање поправних испита 
организује се за ученике V-VII разреда у августу, а за ученике VIII разреда у јуну (по 
календару) у трајању од 5 дана, по предмету по 2 часа дневно, што износи 1о часова 
недељно, након чега се организује поправни испит. 
               Време полагања поправних испита одредиће се у јуну 2014. године. 
                
 

5.24  ПЛАН  ПРИПРЕМНЕ  НАСТАВЕ ЗА  ЗАВРШНИ  ИСПИТ  
 
Припремна настава образовно васпитног рада за полагање завршног испита организује се 
за ученике VIII разреда у току школске године, а након завршене наставне године у јуну 
биће организовано још 30 часова припремне наставе која ће обухватити предмете: српски 
језик, математика, историја, географија, биологија, физика и хемија. 
 
 
 
План припремне наставе у току школске године- српски језик 
 
  1. Променљиве врсте речи  
  2. Непроменљиве врсте речи 
  3. Падежи 
  4. Глаголски облици 
  5. Именичке заменице (личне и неличне) 
  6. Стилска изражајна средства 
  7. Подела гласова и  
  8. Гласовне промене 
  9. Придевске заменице  
10. Акценат  
11.Синтакса 
12. Синтакса 
13. Конгруенција 
14. Независне реченице 
15. Синтагма 
16. Синтагма 
17. Зависне реченице 
18. Зависне реченице 
19. Правопис 
20. Историја српског језика 
21. Штокавско наречје и дијалекти 
22. Теорија књижевности 
23. Књижевни родови и врсте 
24. Књижевнонаучне врсте 
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План припремне наставе у јуну- српски језик 
 

1. Променљиве и непроменљиве врсте речи 
2. Подела гласова 
3. Гласовне промене 
4. Синтагме 
5. Падежи и значење падежа 
6. Конгруенција 
7. Историја језика 
8. Штокавско наречје и дијалекти 
9. Књижевност – теоријски појмови 
10. Стилска изражајна срества 

 
                                                                                        Наставници српског језика: 
                                                                                        Тамара Вијатов 
                                                                                        Јелена Милановић 
 
План припремне наставе у току школске године- математика 
 

1. Бројеви и операције  
2. Алгебра и функције 
3. Цели бројеви 
4. Рационални бројеви 
5. Троугао 
6. Паралелограм 
7. Површине геометријских слика 
8. Ирационални бројеви 
9. Питагорина теорема 
10. Примена Питагорине теореме 
11. Степен 
12. Многоугао 
13. Пропорционалне величине 
14. Сличност 
15. Тачка,права,раван 
16. Призма 
17. Једначине 
18. Ваљак 
19. Купа 
20. Систем једначина 
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План припремне наставе у јуну- математика 
 

1. Рационални бројеви  
2. Цели бројеви 
3. Троугао      
4. Ирационални бројеви     
5. Степен 
6. Паралелограми     
7. Сличност      
8.  Пропорционалне величине       
9. Једначине   
10. Геометријска тела 

                                                                                   Наставници  математике: 
                                                                                    Љубиша Ђорђевић 
                                                                                     Васиљ Добрић 
 

План припремне наставе у току школске године- биологија 
 

1. Особине живих бића 
2. Биљни органи  
3. Бактерије,вируси,гљиве 
4. Процеси у биљкама 
5. Алге,маховине,папратнице,голосеменице 
6. Дикотиледоне и монокотиледоне биљке 
7. Праживотиње 
8. Двослојне животиње(црви) 
9. Мекушци,бодљокошци,зглавкари 
10. Хордата 
11. Еволуција живог света 
12. Порекло човека  
13. Нивои биолошких система(ћелија,деобе ћелија  
14. Системи:кожни,скелетни,мишићни 
15. Нервни систем,чула,системи за дисање 
16. Системи за за циркулацију ,излучивање 
17. Репродукција 
18. Еколошки појмови  
19. Водени и копнени  еко системи  
20. Загађивање животне средине 

 
 
 
 
 
 

 



 92

План припремне наставе у јуну – биологија 
 
1. Најважнији процеси у биљци и биљним органима 
2. Праживотиње,хордата 
3. Ћелија,деобе ћелија 
4. Системи органа човека 
5. Еколошки појмови 
                                                                                                   Наставник билогије 
                                                                                                     Ружа Љубоја 
 
План припремне наставе у току школске године – историја 
 
  1. Историја као наука,историјски извори 
  2. Рачунање времена 
  3. Стари исток 
  4. Стара Грчка,Хеленизам 
  5. Стари Рим 
  6. Велика сеоба народа;варварске државе 
  7. Феудално друштво и привреда 
  8. Средњовековна култура 
  9. Немањићи 
10. Продор Турака на Балканско полуострво 
11. Географска открића и последице 
12. Грађанске револуције 
13. Француска револуција 
14. Први и Други српски устанак 
15. Стицање независности 
16. Свет и Европа у Првом светском рату 
17. Обреновићи (Милан и Александар) 
18. Међуратни период у свету и Југославији 
19. Други светски рат 
20. Послератни свет 
 
 
 
 
 

План припремне наставе у јуну- историја 
 

1. Свет и Европа у Првом светском рату 
2. Обреновићи (Милан и Александар) 
3. Међуратни период у свету и Југославији 
4. Други светски рат 
5. Послератни свет 
                                                                                         Наставник историје 
                                                                                          Бранка Клисура 
 
 

 



 93

План припремне наставе у току школске године- физика 
1. Мерење 
2. Равномерно праволинијско кретање 
3. Узајамно деловање два тела 
4. Инертност и инерција 
5. Маса и тежина као различити појмови 
6. Густина тела 
7. Притисак 
8. Променљиво кретање  
9. II Њутнов закон 
10. Слободан пад,хитац навише и наниже 
11. Полуга 
12. Рад и снага 
13. Осцилаторно кретање 
14. Звук,карактеристике звука 
15. Закон одбијања и преламања светлости 
16. Кулонов закон 
17. Електрична отпорност 
18. Рад и снага електричне струје 
19. Структура атома 
20. Омов закон,Џулов закон 

 
 
 
 

План припремне наставе у јуну- физика 
 

1. Равномерно праволинијско кретање 
2. Мерење 
3. II Њутнов закон 
4. Електрична струја (јачина,рад и снага) 
5. Структура атома 
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План припремне наставе у току школске године- хемија 
 

1. Материја и супстанција 
2. Физичка и хемијска својства супстанције 
3. Физичке и хемијске промене супстанци 
4. Смеше 
5. Атом-структура атома 
6. Хемијски симболи 
7. Јонска и ковалентна веза 
8. Валенца 
9. Раствори 
10. Анализа и синтеза 
11. Хемијске једначине 
12. Количина супстанце,моларна маса 
13. Физичка својства метала и неметала 
14. Угљеник-својства и примена 
15. Оксиди,базе,киселине,соли 
16. Засићени угљоводоници 
17. Незасићени угљоводоници 
18. Угљени хидрати 
19. Витамини 
20. Протеини 

 
 
 
 
 
 
 

План припремне наставе у јуну- хемија 
 

1. Физичке и хемијске промене 
2. Раствори 
3. Оксиди,базе,киселине,соли 
4. угљоводоници (заићени и незасићени) 
5. Угљени хидрати 

 
                                                                                                             Наставник физике и хемије 
                                                                                                             Душанка Наранчић 
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План рада припремне наставе за завршни испит- Географија 
 
 
1.Васиона и Земља 
2.Географска карта 
3.Кретање Земље 
4.Литосфера 
5.Атмосфера 
6.Хидросфера 
7.Биосфера 
8.Становништво и насеља на Земљи 
9.Регионална географија Европе 
10.Азија 
 
 
Јун 

1. Регионална географија Африке 
2. Регионална географија Северне Америке 
3. Регионална географија Јужне  Америке 
4. Регионална географија Аустралије и Океаније 
5. Поларне области 

 
 
                                                                                                             Наставник географије 
                                                                                                             Бранка Спирковић 
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5.25 ТАКМИЧЕЊА И СМОТРЕ 
 
             
 
 На основу  одлуке Министраства просвете и спорта о врсти и времену такмичења школа 
ће школске 2013/2014. године учествовати на свим такмичењима по одлуци Наставничког 
већа. Припрема за сва такмичења вршиће се у току целе школске године са појачаним 
радом пред свако такмичење.     
      У школи ће бити организован хор виших и нижих  разреда према броју часова и 
садржајима Наставног плана и за ову област као и школски оркестар. 
         
  Чланови хора учествоваће на свим јавним, културним манифестацијама у Школи и месту.   
 
 
       
       
 
 



 
 

 
 

 

6.1        ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ 
 
  
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 
          Професионална оријентација је организован систем друштвене и стручне делатности који пружа помоћ појединцу при слободном и 
самосталном избору занимања. 
Савремена професионална оријентација усмерена је више на пружање помоћи у оспособљавању за професионално опредељење него на непосредну 
помоћ у избору занимања. 
Основни циљ професионалне оријентације је да ученик добије целовиту, реалну слику о себи, сагледа своју улогу у раду, да успешније планира и 
остварује свој професионални развој, како би се потпуније и стваралачки испољавао кроз рад, постизао лично задовољство, те био друштвено 
користан. 
У складу са овим, школа остварује следеће задатке: 
1. Упознаје, прати и подстиче индивидуалне способности и особине личности ученика, које су значајне за његов професионални развој, развија 
свест ученика да и сам активно доприноси сопственом професионалном развоју 
2. Упознаје ученике са сфером рада, системом васпитања и образовања и развија правилан однос према раду 
3. Подстиче понашање ученика да се испитивачки односи према себи и проверава могућности и интересовања за обављање послова у појединим 
струкама и занимањима 
4. Усмерава и оспособљава ученика у професионалном опредељивању, у доношењу одлуке у вези са занимањем 
 
          Професионална оријентација је саставни део васпитања и образовања, стога је посебно потребно да се остварује у свим областима образовно 
васпитног рада, посебно путем садржаја наставе слободних активности, у оквирима рада на часовима одељенског старешине, у посебним облицима 
рада на професионалној оријентацији (предавања, филмови, разговори, посете, изложбе), сарадњом школе са другим друштвеним чиниоцима (нпр. 
професионалним саветовалиштем). 
Ове школске године активностима на професионалној оријентацији руководиће Тим за професионалну оријентацију у следећем саставу: 

1. Трифуновић Лучија, педагог 
2. Милошевић Мирјана, библиотекар 
3. Крецуљ Дејан, наставник техничког и информатичког образовања 
4. Бранковић Саша, наставник енглеског језика 
5. Наранчић Душанка, наставник физике и хемије 

6 ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ  ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
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ПРОГРАМ „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА“ – радионице за 7. разред 

РАДИОНИЦЕ ПРЕДМЕТ / ЧАСОВИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 
1. 
2. 

Представљање програма ПО  
Договарање о начину рада 
 

Час одељењског старешине Почетак марта 2014. Тим за ПО и одељењски 
старешина 

3. У свету интересовања Грађанско васпитање Током марта 2014. Наставник грађанског 
васпитања 

4. У свету вештина и способности Час одељењског старешине Током марта 2014. Одељењски старешина 
5. Пут способности Грађанско васпитање Током марта Наставник грађанског 

васпитања 
6. 
7. 

У свету вредности 
Самоспознаја - аутопортрет 

Ликовна култура Током марта Наставник ликовне културе 

8. У очима других Час одељењског старешине Почетак априла Одељењски старешина 
9.  Какав сам у тиму Грађанско васпитање Током априла Наставник грађанског 

васпитања 
10. Мој тип учења Српски језик Током априла Наставник српског језика 
11. Ја за десет година Ликовна култура Током априла Наставник ликовне културе 
12. За родитеље и децу- моја очекивања  Час одељењског старешине Током априла Одељењски старешина 
13. Слика савременог света рада Информатика / ТО Током априла Наставник ТО и 

информатике  
14. Прикупљање и начин обраде информација о 

школама и занимањима 
Информатика / ТО Током априла Наставник ТО и 

информатике 
15. Повезивање области рада са занимањима Информатика / ТО Током априла Наставник ТО и 

информатике 
16. Путеви образовања и каријере Информатика / ТО Током априла Наставник ТО и 

информатике 
17. Припрема за интервју Српски језик Током априла Наставник српског језика 
18. Спровођење интервјуа Српски језик Током априла Наставник српског језика 
19. Експерти у нашој школи  ЧОС Током маја 2014 Тим и одељењске 

старешине 
20. Посета предузећу/установи Грађанско васпитање мај Наставник грађанског 

васпитања 
21. Евалуација програма ПО за 7. разред ЧОС  Крај маја 2014. Тим за ПО и одељењске 

старешине 
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ПРОГРАМ „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА“ – радионице за  8. разред 

РАДИОНИЦЕ ПРЕДМЕТ / ЧАСОВИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 
1. 
2. 

Представљање програма ПО  
У свету интересовања 

Час одељењског старешине Почетак марта 2014. Тим за ПО и одељењски 
старешина 

3. 
4. 

Графикон интересовања 
О стереотипима 

Грађанско васпитање Током марта 2014. Наставник грађанског 
васпитања 

5 
6.  

У свету врлина и вредности 
Самоспознаја – то сам ја 

Час одељењског старешине Током марта 2014. Одељењски старешина 

7. Какав сам на први поглед Српски језик Током марта Наставник српског језика 
8. Моја очекивања Ликовна култура Током марта Наставник ликовне културе 
9. За родитеље и децу- моја очекивања Час одељењског старешине Почетак априла Одељењски старешина 

10. Слика савременог света рада и кључне 
компетенције за занимање 

Информатика / ТО Током априла Наставник ТО и 
информатике  

11.  Образовни профили у средњим школама Час одељењског старешине Током априла Одељењски старешина 
12. Мрежа средњих школа Информатика / ТО Током априла Наставник ТО и 

информатике  
13. Захтеви занимања – способности и 

контраиндикације 
ЧОС Током априла Одељењске старешине 

14.  Сазнајем са интернета – куда после основне 
школе 

Информатика / ТО Током априла Наставник ТО и 
информатике 

15. Путеви образовања и каријере Информатика / ТО Током априла Наставник ТО и 
информатике 

16. Припрема и спровођење интервјуа Српски језик Током априла Наставник српског језика 
17. Опис занимања помоћу мапе ума Грађанско васпитање мај Наставник грађанског 

васпитања 
18. Критеријум за избор школе ЧОС Током маја 2014 Одељењске старешине 
19.  Испитивање ставова Грађанско васпитање мај Наставник грађанског 

васпитања 
20.  Избор занимања и приходи  ЧОС Током маја 2014 Одељењске старешине 
21. Оријентација ствара јасну слику Грађанско васпитање мај Наставник грађанског 

васпитања 
22. 
23. 
24. 

Припреме за реалне сусрете 
Остварујемо учење путем реалних сусрета 
Документација   за реалне сусрете 

Грађанско васпитање мај Наставник грађанског 
васпитања 

25. Обука за конкурисање 
На разговору у предузећу 

Српски језик  мај Наставник српског језика 

26 
27.. 

Моја одлука о школи и занимању 
Саветодавни рад 

ЧОС  Крај маја 2014. Тим за ПО; одељењске 
старешине; педагог 



6.2     ПРОГРАМ  ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 
- На часовима физичког  васпитања говорити о знацају редовног похађања часова за 
здравље ученика 
- На ЧОС-у  одељенске старешине да разговарају са ученицима о прикладној одећи и обући 
за часове физичког и одржавању хигијене тела и опреме пре и после свих часова. Такође 
водити разговоре о хигијени радних и санитарних просторија . 
- Извршити систематске прегледе у Дому здравља 
- На редовним часовима биологије , познавања природе и друштва,света око нас говорити 
о болестима и могућности заштите од њих и искористити погодне теме да се разговара о 
здравом начину исхране 
- Одржати предавање за родитеље о најзначајнијим заразним болестима- сарадња са Домом 
здравља 
- Препоручити стручну литературу ученицима и родитељима коју ће користити у 
едукацији заштите здравља 
- Вршити редовну вакцинацију ученика 
- На часовима биологије упознати уценике са загађивањем животне средине и стетним 
деловањем на људско здравље 
 
 
 
                       САДРЖАЈ 

 
РАЗРЕД 

 
ВРЕМЕ 

 
РЕАЛИЗАТОР 

Одржавање личне хигијене и хигијене школског простора 
 

 
I-IV 

IX Наст.разр.наставе 

Хигијена одевања и хигијена                         становања 
 

 
V-VIII 

Током године Одељ.старешине 

Физичке вежбе,спорт и рекреација 
 

I-VIII Током године Наст.разр.наставе и 
наст.физичког васп. 

Телесне вежбе и њихов утицај у разним узрастима 
 

 
V-VIII 

Током године Наст.физичког васп 

Формирање навика у вези са здравом исхраном 
 

 
I-VIII 

Током године Наст.разр.наставе и 
проф.биологије 

Хигијена усне дупље,нега и заштита зуба 
 

 
I-VIII 

Током године Стоматолог Дома здравља и 
проф.биологије 

Болести зависности  
VI 

Током године Општински тим за 
превенцију болести 

зависности 
Усвајање здравих стилова живота 

 
V-VIII Током године Одељ.стареш.и педагог 

Безбедност у саобраћају 
 

I-VIII Током године Наст.разр.наставе,МУП, 
одељ.стареш 

Потреба за одмором,сан 
 

I-VIII Током године Одељ.стареш. 

Упознавање са пубертетским променама 
 

 
V,VI 

Током године Одељ.старешине,педагог,пр
офесор биологије 

Односи у породици и школи,хуманизација односа међу 
половима 

 

 
I-VIII 

Током године Наст.разр.наставе, 
одељ.стареш 

Усвајање вештине ненасилне комуникације,развој другарства 
и узајамне помоћи 

 

 
V-VIII 

Током године Одељ.стареш.и педагог 

Како сачувати животну средину 
 

I-VIII Током године Одељ.старешине, професор 
биологије 
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6.3 ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 
Програм социјалне заштите ученика највише се базира на интензивној сарадњом са 
Центром за социјални рад у проналажењу могућности решавања материјалне, 
безбедоносне и  породичне проблематике. 
Опсервација и идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима  у школи се 
одвија свакодневно.Педагог и директор школе у сарањи са одељењским старешинама 
покушавају да реше проблем сарадњом са родитељима (службеним позивима у школу и 
инфомативним разговорима), а уколико нема резултата по потреби у току школске године 
шаљу дописе Центру за социјални рад, ради укључивања у решавање одређеног проблема. 
Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији, школа ће као и претходних година 
обезбедити неопходну помоћ у виду бесплатне ужине, као и неопходног школског прибора 
и уџбеника, омогућити бесплатно путовање на екскурзије,бесплатне посете позоришним и 
биоскоским представама и сл.   
Осим наведеног, школа периодично организује хуманитарне акције прикупљања одеће и 
обуће за ученике тешког материјалног стања. 
Основни циљеви овог програма су: 
- развој безбедног окружења у коме ће бити остварено право сваког детета да буде 
заштићено од сваког облика насиља, 
- развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности. 
Наведене циљеве остварићемо кроз сталне задатке: 
формирање ставова о неприхватљивости свих видова насиља у школи и ван ње,као и 
развијање толеранције, разумевањем и прихватањем различитости и неговање ненасилних 
видова комуникације. 
 
Овим програмом су обухваћене све активности које се базирају на пружању најбоље 
подршке ученицима из угрожених група: 
- деца у хранитељским породицама 
- деца са сметњама у развоју 
- деца у сиромашним породицама 
- деца ромске националности 
- деца у нефункционалним породицама. 
 
Носиоци активности сем одељењских старешина, педагога и директора школе, су и 
чланови тима за заштиту деце од насиља као и чланови тима за инклузију. 
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6.4 ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 
У складу са чланом 40. Закона о основној школи, школа је дужна да организује недељу 
школског спорта у првом и у другом полугодишту. 
У првом полугодишту недељу школског спорта планирамо у периоду од 07.10.2013. до 
11.10.2013. 
У току недеље спорта организујемо ''Спортом од слабића до здравог људског бића'' 
штафетне игре,такмичење у одбојци, „Трка за срећније детињство“ у сарадњи са локалном 
самоуправом, утакмице у малом фудбалу против екипа ОШ“Ђ.Јакшић“Ковин. . 
У другом полугодишту  недељу школског спорта планирамо у периоду од 24.04.2014. до 
30.4.2014. 
У току те недеље планирамо пролећни крос, мали турнир у фудбалу и Играма без граница 
са екипама ОШ“Ђ.Јакшић“ и  ОШ“Д.Максимовић из Ковина, као и ОШ“Ђ.Филиповић“ из 
Плочице. 
Спортски савез општине Ковин је свим школама проследио допис бр. 324/2013. да је 
спреман , да у оквиру наших осмишљених програма учествује у њиховој техничкој 
реализацији, ако је то потребно. 
 

6.5 ПЛАН СПОРТСКИХ, КУЛТУРНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ 
АКТИВНОСТИ 
 
У току школске године школа активно учествује у великом броју различитих културних и 
спортских манифестација које се организују на локалном нивоу. 
 
 
                    САДРЖАЈ 
 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

        
НОСИЛАЦ 
        
ПОСЛОВА 

Промоција спортова на Шљункари у сарадњи са Спортским 
савезом 
„Заборављене игре“сарадња са МЗ Плочица и 
ОШ“Ђ.Филиповић“Плочица 

 
септембар 

Наставник 
физичког 
васпитања 

Заједнички излет са родитељима на Чардаку 
„Трка за срећније детињство“у сарадњи са Ц.крстом у оквиру 
Дечије недеље 
Јесењи крос 

 
 

октобар 

Директор и сви 
чланови 
Наставничког 
већа 

Удружење жена“Велико срце“ из М.Баваништа – етно 
манифестација  

 
новембар 

 

Директор  
Наставници 
разредне 
наставе  

Спортски сусрети са другим школама у граду-Дан школе 
„Ђ.Јакшић“Ковин 
Представа за наше ученике 

 
март 

Наставник 
физ.васп. 
Од.стареш. 

Спортски сусрети са другим школама у граду- Дан наше 
школе школе  
Представа за грађанство 
Представа за ученике других школа у Ковину 
Другање ученика наше и школе „Ђ.Јакшић“ из Ковина у 
организацији Удружења жена Ковин 
 

 
 
 

април 

Сви чланови 
наставничког 
већа 

Спортски сусрети са другим школама у граду- Дан школе 
„Д.Максимовић“Ковин 
Пролећни крос 

 
мај 

Наставник физ. 
васп. 
Наставници 
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разредне 
наставе 

„Игре без граница“у организацији ОШ“Ђ.Филиповић Плочица 
Удружење спортских риболоваца-„Удицом против дроге“ 
Турнир у малом фудбалу“Мали за велике“ 
Манифестација „Стари лала“-заборављене игре 

 
 

јун 

Наставник физ. 
васп. 
Наставници 
разредне 
наставе 

 
 
 
 

6.6 КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ 
 
 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 

 

ВРЕМЕ 

 

РЕАЛИЗАТОР 

Организовање и учешће у културним 
акцијама школе. 

током године  

 

Библиотекар, 

наставници, 

сарадници и 

чланови Комисије 

за културну и јавну делатност  

школе 

 

Координација рада на  
организовању књижевних сусрета и 
постављању тематских изложби. 

током године 

Сарадња са културним установама које 
се баве књигом. 

током године 

Сарадња са установама културе као што 
су позоришта, биоскопи, музеји. 

током године 

Посећивање манифестација и центара 
који се баве књигом: сајма књига, 
великих библиотека, промоција књига. 

током године 

                                        

6.7 ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

         Рад школе у великој мери оствариваће се у сарадњи са локалном самоуправом,  
Општином Ковин, као надлежном једницом локалне самоуправе, која је и оснивач школе. 
Осим материјалног обезбеђења, сарадња ће се одвијати и у повременим контактима 
ученика и представницима Ученичког парламента. Већ на самом почетку, током Дечје 
недеље, ученици ће присуствовати традиционалном пријему код предсеника општине на 
којем ће бити упознати са организацијом функционисања, органима и службама општине 
након чега следе питања председнику. При томе ће им бити показан рад матичне службе, 
службе за односе с јавношћу, писарнице и других делова који су деци занимљиви. Како на 
почетку школске године, тако се и на самом крају локална самопуправа најбољим 
ученицима, носиоцима Вукових диплома и диплома за изузетна успех постигнут на свим 
пољима образовања и васпитања, захваљује и мотивише их за даље напредовање 
организовањем свечаног пријема. 
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6.8 ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ШК. 2013/ 2014. 
ГОДИНИ 
 

Основни циљ програма еколошке заштите животне средине је подстицање ученика на
размишљање о проблему заштите и унапређивања животне средине. Несумњиво да је од 
великог значаја и развијање правилног односа према радној средини, подстицање ученика 
на уређење учионица, других просторија у школи и школског дворишта. 
  
Основни задаци школе на заштити и унапређивању животне средине су следећи: 
1. Развијање код ученика позитивног односа према природи и природним изворима. 
2. Развијање културног односа према природним и радом створеним вредностима. 
3. Стицање знања и понашања у уређењу стана, школе, насеља, завичаја, природе 

уопште. 
 

Наведени задаци заштите и унапређивања животне средине реализоваће се у процесу 
наставе и то у следећим предметима: природа и друштво, ликовна култура, биологија, 
матерњи језик и страни језик, историја, географија, физика, хемија, грађанско васпитање. 
На остваривању задатака заштите и унапређивања животне средине ангажоваће се 
одељенске заједнице, ученичке организације и кроз слободне активности ученика. 
 
Програм рада:  
 

Редни број 
активности 

Активност/ Садржај Носиоци посла Учесници у раду Време 
реализације 

 
 

1. 

Уређивање учионица, уклањање 
оштећених паноа  и постављање 
нових, организација тематских 

изложби у холу школе 

 
 

Сви ученици и запослени школе 

 
 

Сви ученици и 
запослени школе 

 
 

Од септембра до 
јуна 

 
 

2.  

Оснивање еко патроле 
Дежурни ученици (тога дана када 
дежурају) имају задатак да буду 
промотери у одржавању чисте 
животне средине, регулисању 
одлагања отпада и заштити 
зеленила школе и околине. 

 
 

Наставник биологије и 
грађанског васпитања 

 
Дежурни ученици, 
остали ученици, 
родитељи и 

запослени у школи 
Чувари природе 

 
 

Од септембра до 
јуна 

 
 
 3. 

Еко акција сакупљања ПВЦ  
амбалаже и развијање свести о 
рециклажи и важности очувања 

животне средине 

 
Наставник грађанског 
васпитања,одељењске 

старешине 

 
Сви ученици школе, 

родитељи и 
запослени 

 
Од октобра до 

јуна 

 
4. 

Акција прикупљања 
електронског отпада, папира и 

ПЕТ амбалаже 
 

 
Наставник грађанског 

васпитања и 
биологије,одељењске старешине 

Сви ученици школе, 
родитељи и  
запослени 

 
Од септембра до 

јуна 

  
5. 

Међународни дан озонског 
омотача             (16. септембар) 

Израда плаката и читање 
реферата, приступ Интернету 

 
Наставник грађанског 
васпитања и географије, 

чланови УП,наставник ликовне 
културе 

 

 
Сви заинтересовани 

ученици  

 
Почетком 
септембра 

 
 6. 

Светски дан заштите животиња 
(4. октобар) 

 
Постављање зидних новина са 

еколошком тематиком 

 
Наставник грађанског 
васпитања и биологије 

 
Сви заинтересовани 
ученици,Чувари 
природе,Млади 

биолози 

 
Почетком 
октобра 
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7. 

Светски дан здраве хране (16. 
октобар) 

 
Уређивање школског паноа, 

разговор и квиз 
 

 
Наставник грађанског 
васпитања и биологије 

 
Сви заинтересовани 
ученици, Чувари 

природе 

 
Почетком 
октобра 

  
 8. 

Еко радионица 
 

Израда предмета од еко 
амбалаже (беџева, подметача, 

новчаника...) 
и организовање продајне 

изложбе у школи. 

 
Наставник грађанског 

васпитања и ликовне културе 

Сви заинтересовани 
ученици и родитељи 

 
Новембар 

 
9. 

Светски дан вода 
(22. март) 

 
Постављање зидних новина, 
дискусија, приступ Интернету 

 
Наставник грађанског 
васпитања и географије 

 
Сви ученици,Чувари 

природе 

 
Март 

 
 

10. 

Светски дан здравља и   Дан 
планете Земље 
(7. и 22. април) 

 
Квиз, разговор и извођење 

закључака 

 
Наставник грађанског 
васпитања, биологије и 
географије, чланови УП 

 

 
 

Сви ученици 
 

 
 

Април 
 

 
11. 

Одлазак у локални екосистем- 
брига о биљкама и животињама у 

окружењу 

  
 Наставник биологије 

Ученици, наставник 
биологије 

 
Мај 

 
 

12. 

Радионица за родитеље и децу 
 

Израда цветних аранжмана 
 

 
Наставник грађанског 

васпитања и ликовне културе 

Сви заинтересовани 
ученици и родитељи 

 
Крајем маја 

  
13. 

Светски дан животне средине 
(5. јун) 

 
Уређивање школског дворишта, 
сађење цвећа и дрвећа, израда 

плаката 

 
Наставник грађанског 
васпитања, чланови УП 

 
Сви заинтересовани 
ученици,Чувари 
природе,Млади 

биолози 

Крајем маја, 
почетком јуна 

   
14. 

Изложба еко фотографија 
  

У холу школе се организује 
изложба на тему екологије и 
заштите животне средине. 

  
Наставник грађанског 

васпитања, ликовне културе и 
биологије 

 
Сви заинтересвани 
ученици и родитељи 

 
Почетком јуна 
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6.9 ПРОГРАМ  САРАДЊЕ  СА  ПОРОДИЦОМ 
 

 
САДРЖАЈ 

 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
НОСИОЦИ ПОСЛА 

Родитељски састанци  
Савет родитеља 
Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи понедељак у септембру) 

 
 

септембар 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 

Излет на Чардак родитеља,ученика и колектива 
Дечија недеља-заједничке активностт 
Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи уторак у октобру) 
Савет родитеља- екскурзије(отв.понуда) 

 
 
 

октобар 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 
 

Родитељски састанци 
Савет родитеља-квартал(успех и дисциплина) 
Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последња среда у новембру) 

 
 
 

новембар 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 
 

Родитељски састанци 
Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи четвртак у децембру) 
Анкетирање родитеља – партнерски односи са школом 

 
 

децембар 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 

Савет родитеља-полугодиште(успех и дисциплина) 
Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи петак у јануару) 
Обележавање школске славе-заједничке активности 

 
 

јануар 

 
Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 
 

Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи понедељак у фебруару) 
 

 
 

фебруар 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 

Родитељски састанци 
Савет родитеља-квартал(успех и дисциплина) 
Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи уторак у марту) 
Укључивање родитеља у припреме око обележавање Дана школе 

 
 

март 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 

Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последња среда у априлу) 
Родитељски састанак – екскурзија 8. разреда 
Обележавање Дана школе-заједничке активности 

 
 

април 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 
 

Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи четвртак у мају) 
Организација матурске вечери 8. разреда-подела задужења 
Матурско вече – заједничке активности 

 
 

мај 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 
 

Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (предпоследњи петак у јуну)  
Завршна приредба – заједничке активности око реализације 
приредбе 
Родитељски састанци 
Анкетирање родитеља 
Савет родитеља 

 
 

 
јун 

 
 
Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 
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6.10 УЧЕНИЧКЕ   ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
  
 У школи ће радити ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ, ДЕЧИЈИ САВЕЗ и ПОДМЛАДАК 
ЦРВЕНОГ КРСТА.Ђачки парламент ће се бавити проблемима ученика у складу са 
Статутом ,а под руководством наставника Дејана  Крецуља. Подмладак Црвеног крста 
обухватаће  и ученике I разреда чији ће пријем бити у мају 2014. године. Остали ученици 
биће укључени у све акције које буде спроводио Црвени крст. Свака организација има свој 
програм рада и по њему ће изводити своје активности. 
Радом Дечијег савеза руководиће учитељицаМирјана Милошевић, а подмлатком Црвеног 
крста руководиће професор разредне наставе Петровић  Маја. 
       
                             

6.11 ПЛАН  РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

 
САДРЖАЈ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

- Избор руководстваЂП 
- Усвајање плана и програма за нову школску годину 
- Давање мишљења и предлога стручним органима,Школском одбору,Савету родитеља и 
директору о Годишњем прлану и ШРП 
-Избор чланова ЂП за седнице ШО и СР 

 
 

септембар 

- Упознавање са правилником о понашању ученика у школи и давање предлога о изменама; 
-Деја права у оквиру Дечје недеље 
- Активности ЂП и организовање Дечје недеље (посета председнику општине) 

 
 

октобар 
- Сарадња са тимим за борбу против насиља 
- Актуелни проблеми –успех и дисциплина у школи 

 
новембар 

- Побољшање успеха на крају 1. полугодишта 
-Предлози за обележавање Нове године и краја 1. полугодишта 

 
децембар 

- Учешће чланова ЂП у организовању школске славе Светог Саве 
- Информисање у школи – ђачки часопис 

 
јануар 

- Обележавање Дана заљубљених 
- Сарадња са Црвеним крстом- учешће у хуманитарним акцијама 
- Промоција школе у медијима 

 
фебруар 

- Организовање предавања и радионица о здрављу у сарадњи са Домом здравља 
-Успех на трећем кварталу-предлози за побољшање 
- Дисциплина у школи 
- Учешће на такмичењима -резултати 

 
 

март 

- У сусрет Дану школе- активности ЂП 
-Уређење школе и околине – идеје и предлози 
- Акција – урадимо нешто да нам у школи буде лепше,укључимо родитеље 

 
април 

- Побољшање успеха при крају школске године 
- Екскурзије- реализација,извештаји 

 
мај 

-Шта смо урадили ове године,а шта желимо следеће? 
-Извештај о раду 
-План за следећу школску годину 

 
јун 
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6.12 ПРОГРАМ  ПРИМЕНЕ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ 
ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЊА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У 
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА 

 
 
           Програм примене Посебног протокола и превенције насиља у школи реализоваће се 
кроз  низ превентивних и интервентних активности које су обухваћене Програмом заштите 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања : 
 

 
 

6.12.1 ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“  КОВИН  ОД НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
 

Свако насиље над ученицима се може спречити у атмосфери која:  
 развија и негује културу понашања 

 не толерише насиље и не ћути о њему 

 развија одговорност свих 

 обавезује на поступање све оне  који имају сазнање о насиљу 

У складу са међународним документом  Конвенцијa о правима детета и документима које 
је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи протокол за 
заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете Републике Србије 
је објавило Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама, којим је прецизирана улога свих који су 
укључени у живот и рад школе.  

На основу овог Протокола Школа је формирала Тим за заштиту ученика од насиља, који је 
израдио овај Програм,који ће бити  саставни део Годишњег програма рада школе.  

Тим за заштиту ученика чине:  

1. Весна Јотић, директор 

2. Лучија Трифуновић, педагог 

3. Драгана Михајлов, секретар 

4. Тамара Вијатов, наставник 

5. Иван Лукић, наставник 

6. Веронка Трајковски, учитељица 

7. Светлана Баковић, учитељица 
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Програм рада Тима је посебан документ којим се планира рад Тима на остварењу заштите 
ученика од насиља. 

Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и 
процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра 
насиљем, као и које све врсте и облике обухвата 

ПОЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 
невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавања 
здравља, развоја и достојанства ученика. 

Форме у којима се јавља насиље су следеће: 

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  водом, ускраћивање хране, сна и сл. 

Емоционално / психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до тренутног 
или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства 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 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 ученика, као и други облици непријатељског 
понашања 

Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално насиље. Односи се на 
следеће облике понашања: одвајање ученика од других на основу различитости, довођење 
у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и 
неприхватање по било ком основу. 

Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање у 
ексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла (не 
прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за циљ да задовољи потребе 
друге особе. 

Сексуалним насиљем сматра се : сексуално узнемиравање - ласцивно коментарисање, 
етикетирање, ширење прича; додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски 
позиви и сл.; навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним 
активностима, било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и 
сл.) или неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам и сл.);  
коришћење децe/ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне 
експлоатације. 
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Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља коришћењем 
информационих технологија (електронско насиље): поруке послате електронском 
поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл. 

           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 немоћан, неравноправан и зависан 
положај у односу на појединце и установу. 

          Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе 
или појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим областима, 
што, у противном, може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални 
и  друштвени развој. Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или 
стараоца, 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 мери у којој је то изводљиво. 

          Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или 
установе. 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. 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на: 

 право на живот, опстанак и развој 
 најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 
 спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом 
 активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и 

давањем могућности да искажу своје мишљење 
  

ОПШТИ ЦИЉ: 

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота 
ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера 
интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика. 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ  Програма у превенцији су следећи: 

 Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 
 Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, 

непосредно окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем 
ученика, наставника и родитеља 

 Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на 
препознавање насиља и злостављања 

 Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и 
ваннаставног особља, ученика, родитеља, лок.заједнице – за уочавање, 
препознавање и решавање проблема насиља 

 Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у 
понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање 

 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 
 Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду 
 Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих 

учесника у школском животу о томе 
 Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без 

излагања опасности врше пријављивање насиља 
 Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну 

комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење 
социјалних вештина 

 Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних  и 
групних разговора 

 Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 
превазилажењу проблема насиља у школи 
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6.12.2 АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА  

 
Садржај /активности 

 
Време реализације 

 
Носиоци активности 

 
 

Усвајање плана рада 
 

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

Упознавање чланова Тима за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања са задацима и 

обавезама Тима за школску 2013/2014. годину 
 

септембар  
Тим за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривањa 

 
Усвајање плана превентивних активности за ученике за 

које постоји потреба 
 

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

Утврђивање начина евидентирања насилног понашања 
међу децом и над децом у школи 

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

Утврђивање корелација са програмским садржајима 
обавезних и изборних предмета и ваннаставних 
активности у циљу превенције насиља  

септембар чланови Наставничког већа, 
руководиоци Стручних већа 

Упознавање ученика са правилима понашања и 
последицама непоштовања правила, васпитним И 

васпитно – дисциплинским мерама  

септембар и током 
године 

 
одељењске старешине 

 
Упознавање родитеља са правилима понашања у школи, 
са васпитним и васпитно – дисциплинским мерама  

 
септембар и током 

године 

одељењске старешине и родитељи 
ученика 

 
 

Предавање за ученике првог разреда у оквиру пројекта 
Безбедно детињство 

 
септембар/октобар 

полицијски службеници 
Полицијске управе у Ковину у 
сарадњи са Минисарством просвете 

 
Предавање за ученике петог разреда   Безбедно учешће 
деце у саобраћају,превенција насиља,превенција 
коришћења психоактивних супстанци 

октобар/новембар полицијски службеници 
Полицијске управе у Ковину у 
сарадњи са Минисарством просвете 
 

Развијање и неговање богатства различитости и културе 
понашања у оквиру редовне наставе и ваннаставних 

активности (слободне и спортске активности, часови ГВ 
и ВН, активности у оквиру Дечје недеље, обележавање 

Дана толеранције...)  

током године, 
континуирано на свим 
часовима и поводом 

обележавања 
значајних датума 

 
 
 
сви актери школског живота: 
ученици, наставници, родитељи 

 
Упознавање ученика са техникама ненасилног решавања 

конфликата (Учионица добре воље И сл.)  
У току другог 
полугодишта, 10 
часова одељењског 
старешине 

 
ученици и учитељи четвртог 
разреда 

 
 

           Анализа безбедносне ситуације у школи  
 
током године 

Стручни активи за самовредновање 
рада школе, чланови Тима за 
заштиту деце од насиља, 
злостављања и занемаривања 

 
Хуманитарне активности 

 

 
током године 

 
сви актери школског живота 

 
Промовисање успешних ученика (Завршна 

приредба,подела награда најуспешнијима, панои, књига 
обавештења, Одељењска и Наставничко веће…) 

 
током године и на 

крају школске године 

 
Одељењске старешине и директор 

школе 
                               
                                Извештај о раду тима 

 
јун 

 
 Тим за заштиту деце од насиља, 
злостављања и занемаривања 

 
                                                                                                             Тим за заштиту деце и ученика 
                                                                                                             од насиља, злостављања и занемаривања 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ  у  интервенцији: 

 Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 
 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности  

спровођења Програма заштите 
 Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака 
 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи 

насиља 

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

          Задаци и активности у области превенције и интервенције приказани су у табели која 
следи. Такође, шематски су приказани кораци у процедури интервенисања на појаву 
насиља у школи и то за сва три случаја: насиље међу ученицима, насиље од стране 
одраслог у школи и насиље од стране одраслог ван школе.- 

 

 

Циљ Ниво активности Индикатори  Одговорна 
институција 

 

Време  

 
Ангажовање 
постојећих 
ресурса Школе 
за стварање 
безбедног и 
подстицајног 
окружења 

 
Примена Посебног протокола 
за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања; 

 
-Формиран Тим на ниво 
школе ; 
 
-Извршен увид у извештаје 
Комисије за самовредновање 
о анкетирању из области 
Безбедности   и  сигурности  
ученика; 
 
- Школа је сачинила Програм 
заштите ученика од наиља; 
 
-Успостављен ланац 
одговорности у ситуацијама 
насиља  

 
Наставничко 
веће 3. 03.2009. , 
 
Школски Тим; 
 
Директор школе 

Март  2009.  
 
 
 
Септембар 
2009.  
 
 
 
Септембар 
2009.  
 
 
Септембар 
2009. 

Обезбеђивање простора у 
којима бораве ученици 
унутар Школе и у њеном 
непосредном окружењу 

-дефинисана и обезбеђена 
ризична места у оквиру 
зграде и дворишта од стране 
дежурних наставника  

Дежурни 
наставници и 
техничко 
особље; 
Тим за 
превенцију 
насиља 

Континуирано  

Дефинисани ризични периоди 
(недеље пре почетка 
распуста, Дечја недеља), дани 
и активности када долази до 
повећаног ризика за 
безбедност деце; 
(спортски сусрети,  друге 
ваннаставне активности и сл.) 

-дефинисана и обезбеђена 
ризична места у оквиру 
зграде и дворишта од стране 
дежурних наставни; 
 
-организовање превоза 
ученика –путника у складу са 
добро утврђеном  сатницом 
активности и јасна подела 
задужења; 
 

Сви запослени у 
школи 

Континуирано 
током школске 
године 
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 Упознавање ученика са   
правима, обавезама и 
одговорностима ученика и 
запослених; 
Упознавање ученика са 
важећим правилима 
понашања и кућним редом 
школе; 
Упознавање ученика са 
процедуром препознавања, 
реаговања и пријављивања у 
ситуацијама насиља; 

-на часовима одељенског 
старешине упознати ученике 
са правима, обавезама и 
одговорностима, као и са 
правилима понашања и 
кућним редом школе; 
-сходно Посебном протоколу, 
ученике упознати са 
процедуром  пријављивања у 
ситуацијама насиља;  

 
 

Тим за 
превенцију 
насиља; 

Наставници 

 
 
 

Континуирано 
током школске 

године 

 Усклађивање постојећег 
Правилника о поношању 
ученика, наставника    у 
складу са новим Законом о 
основама система образовања 
и васпитања;      
Упознавање свих актера 
школског живота са новим 
Правилником; 

-донети нови Правилник о 
понашању ученика и 
запослених у школи; 
 
Упознати све актера  са 
новим Правилником; 
 
Ученици, наставницци и 
рдоитељи су упознати са 
последицама кршења кодекса 
понашања; 

Правник школе, 
директор и  
педагог; 
 
Наставници ; 
 
Тим за 
превенцију 
насиља, Ђачки 
парламент, Савет 
родитеља; 

У року од 6 
месеци од 
ступања на 
снагу новог 
Закона  (од 
11.09.2009.) 
Након 
доношења 
Правилника;  
 
континуирано; 

 Измена и допуна школских 
докумената:  
ШРП; 
ГПР; 
Правилник о васпитно-
дисциплинским мерама;
 

-прецизиране одговорности 
одељенских старешина и 
дежурних наставника у делу 
који се односи на безбедност 
деце; 
 
-прецизиране акције у корист 
подстицања заједништва; 
 
-прецизиран број додељених 
похвала и награда за 
просоцијално понашање; 

Секретар школе, 
директор и 
школски Тим за 
превенцију 
насиља уз 
укључивање 
Наставничког 
већа, 

 
 
 
 
Континуирано 
током школске 
године 

 
 

Обезбеђивање 
партиципације ученика у 
превенцији насиља: 
 

-реализовање програма 
превенције болести 
зависности „10 корака“ у 
сарадњи са Домом здравља и 
локалном заједницом; 
 
- учествовање у промотивним 
активностима „Куп 
толеранције“; 
 
-Организовање ваннаставних 
спортских активности (стони 
тенис и бадминтон) у циљу 
промовисања спорта у борби 
против насиља; 
 
-реализовање активности у 
организацији Ђачког 
парламента у циљу 
превенције насиља; 
 
-организовање ваннаставних, 
културних и јавних 
активности у простору школе; 
 
-организовање изложбе 
ликовних радова ученика на 
тему ненасиља;  
 
-увођење фер плеј турнира и 
такмичења (квизови, 

Обучени 
наставници и 
представници 
Дома здравља; 
 
 
 Спортски савез 
и наставник 
физичког;  
 
Наставник 
физичког 
 
 
 
 
Ђачки парламент 
под вођством 
Клисура Бранке; 
 
 
Стручни актив  
за културну и 
јавну делатност 
школе; 
 
 
 
 
Сви наставници 
и стручни 

 
 
Континуиранот
оком школске 
године 
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„Караоке“, и сл.) са јасним 
порукама у којима сви 
побеђују ; 
 
-укључивање ученика у рад 
секција (новинарска, 
биолошка, и сл.) које 
промовишу моделе 
позитивног понашања; 
 
-писмени задаци из српског 
језика на тему вршњачког 
насиље; 
 
-прожимање духа толеранције 
и ненасилништва кроз све 
наставне активности ( 
посебно на часовима 
грађанског васпитања и 
веронауке); 
 
 

сарадници; 
 
Наставник 
ликовне културе 
 
 
 
наставници 
 
 
Наставник 
српског језика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116

6.12.3 ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

Ближе објашњење процедуре интервенције према редоследу поступака приликом појаве 
насиља у школи, из угла улога и одговорности: 

Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се насиље 
јавља међу децом, од стране одраслог у школи или од стране одраслог ван школе. 

Кораци у интервенцији су обавезујући. 

Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у 
току или посредно, препознавањем спољашњих знакова или поверавањем самог детета или 
треће особе. 

Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање о томе надлежне особе: 
дежурног наставника, чланове Тима, директора или  одељ.старешину, педагога, а који ће 
даље проценити да ли треба позвати МУП, Центар за социјални рад  или здравствену 
службу.  

Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење напетости 
кроз разговор са актерима. Тај разговор треба да буде умирујући, без спомињања могућих 
последица и застрашивања. 

Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају уз 
вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова тима, педагог  или  одељенски 
старешина. (Напомена: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу или 
доказивање злостављања, о постојању сумње се обавештавају надлежне службе.) Посебна 
пажња треба да буде обраћена на жртву насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа 
безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере.  

Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са Тимом за 
заштиту, са педагогом, директором, дежурним наставником, при чему се анализирају 
чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна о принципу 
поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, обављају се 
консултације са службама ван установе (Центар за социјални рад, здравствена служба). На 
основу консултација треба донети одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, 
задатке и одговорности у самом поступању. 

Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: позивају 
се родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама, закључцима и 
предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере 
даљег васпитног деловања); уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар за 
социјални рад (рок три дана од дана када се насиље десило). Подношење пријаве тим 
службама треба да буде у усменој и писаној форми, након што је са родитељима обављен 
разговор (осим ако се нису одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности 
да родитељи не буду укључени) 

Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера у 
заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције. 
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ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Запослени у школи – одељенски старешина,  директор  и педагог,  у обавези су да воде 
евиденцију о појавама насиља. Документацију о случајевима насиља достављају Тиму за 
заштиту ученика од насиља, који ту документацију чува и периодично анализира 
учесталост, појавне облике и последице насилних понашања, како би се пратило стање 
безбедности у школи. 

Евалуација Програма вршоће се  прегледом евиденције, документације и резултата 
истраживања два пута годишње (на крају првог полугодишта и на крају школске године). 

6.13  ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ  МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 

 
 Малолетничка деликвенција као друштвена појава постоји и на територији 
Општине Ковин. С тога је главни васпитни задатак школе сузбијање ове појаве међу децом 
основношколског узраста. 
 Сваки одељенски старешина је дужан да о проблематичном понашању појединих 
ученика обавести стручног сарадника и директора школе, те да се правовремено реагује у 
циљу сузбијања истог. 
 Све ове акције на релацији одељенски старешина - педагог школе - директор школе 
у сарадњи са наведеним организацијама доприносе да се у нашој школи делотворно ради 
на сузбијању предиспозиција према свим негативним појавама у друштву. 
 

6.14 ПРОГРАМ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАРКОМАНИЈЕ 
  
 Школа, поред осталих образовних и васпитних задатака, има и врло значајан 
задатак у развијању превентивних активности и сузбијању васпитно запуштених и 
деликвентних понашања ученика.  
 Носиоци програма превентивних активности ће бити наставници, посебно 
одељенске старешине, стручни сарадник и директор школе. 
 Њихов први задатак ће бити да праћењем развоја и напредовања ученика уочавају 
појаве неприлагођеног понашања ученика и других проблема у животу и раду ученика, те 
такве евидентирају. Након евидентирања деце девијантног понашања, други задатак ће 
бити тражење могућности лакшег адаптирања деце, дружења, сарадње са вршњацима и 
одраслима. 
 Потом организовати наставу где је улога ученика далеко већа и значајнија што 
доприноси развоју самопоуздања и самопоштовања. Значи, у наставном процесу треба 
уценика стално ангажовати. Користиће се радионичарски тип рада на ту тему са 
ученицима. 
 Значајну улогу има Дом здравља и сарадња коју имамо са здравственим радницима 
који раде на превентиви. 
 Одељенски старешина мора да буде спреман да помаже свим ученицима, да има 
једнак третман према сваком ученику, да буде способан да се стави у ситуацију ученика. 
 Педагог ће такође усмерити свој рад на ризичну групу деце, прућаце помоћ тој деци 
у учењу и дружењу како би дете осетило радост успеха и прихваћености у школи. 
Сарадњом са родитељима и стручним институцијама (Дом здравља, Центар за социјални 
рад, МУП) доста ће се урадити у квалитетнијем превентивном раду са ученицима. 
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6.15 ПЛАН  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ЗАПОСЛЕНИХ  
 
 
 Школа ће као и до сада  подржавати стручно усавршавање свих наставника из 
области предмета , као и осталих обавезних и изборних семинара обухваћених Каталогом 
програма стручног усавршавања запослених за школску 2013/2014. годину, Завода за 
унапређење образовања и васпитања, у складу са финансијским могућностима школе.У те 
сврхе је планирано више семинара, а реализација ће зависити од могућности и од одлуке 
Наставничков већа 
Приликом планирања стручног усавршавања запослених приоритети су били из следећих 
области: 
- Комуникацијске вештине 
- превениција насиља 
- Инклузија. 
 

Област Назив семинара Време реализацоје Носиоци активности 
 
Комуникацијске 
вештине 
 
 
 
      
 
 
 

Вештине комуникације у васпитно- 
образовним установама 

Током године Сви чланови 
Наставничког већа 

Управљање емоцијама у раду са 
ученицима. 

Током године Сви чланови 
Наставничког већа 

Дијагностика,превенција и отклањање 
узрока неуспеха у школском учењу 
ученика 

Током године Сви чланови 
Наставничког већа 

Дефицит пажње и хиперактивност 
деце 

Током године Сви чланови 
Наставничког већа 

Превенција насиља Сигурна школа-живимо без насиља. 
 

Током године Сви чланови 
Наставничког већа 

Агресивност деце и адолесценција Током године Сви чланови 
Наставничког већа 

 
 
Инклузија 

Планирање и реализација додатне 
образовне подршке деци/ученицима 
са сметњама у развоју 

Током године Сви чланови 
Наставничког већа 

Школа за све-инклузивно образовање Током године Сви чланови 
Наставничког већа 

 
 
 
 
 
Облик стручног 
усавршавања 

Планирани број часова Време реализације Носиоци активности 

Извођење угледног 
часа/активности (са 
дискусијом и анализом) 

30 Током школске године Наставници разредне и 
предметне наставе 

 
Угледни часови ће се изводити по посебном распореду,који ће бити истакнут на огласној 
табли у зборници. 
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6.16 САРАДЊА СА ОСТАЛИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 
ИНСТИТУЦИЈАМА У  ОКРУЖЕЊУ ШКОЛЕ 

  
 
         Школа у оквиру своје делатности сарађује са свим институцијама у месту ради 
обезбеђивања потребних материјалних услова рада и успешне реализације програма рада 
школе.  
 
Школа у оквиру своје делатности сарађује са свим институцијама у месту ради 
обезбеђивања потребних материјалних услова рада и успешне реализације програма рада 
школе.  
  

 
Установа 

 
Активност 

 
Време 

реализације 

Носилац 
активности у 

школи 
СО Ковин Активности у оквиру Дечије недеље Прва недеља 

октобра 
Ђачки парламент 

СО Ковин 
Општински одбор за 
превенцију болести 

зависности 

 
Родитељски састанак на тему превенције 
болести зависности 

 
март 

 
Одељ.старешине 

6.разреда 

Општински одбор за 
превенцију болести 

зависности 

Радионице са ученицима 6. разреда тему 
превенције болести зависности 
 

Током другог 
полугод. 

Ружа Љубоја 
Јасмина 

Давидовић 
Центар за социјални рад Сарадња и праћење ученика из 

маргинализованих група 
Током 
школске 
године 

Директор, 
педагог 

Центар за социјални рад Обезбеђивање средстава за бесплатну ужину  
и бесплатног школског прибора на почетку 
школске године за ученике из 
маргинализованих група 

 
Током 
школске 
године 

 
Педагог, 

библиотекар 

Општинска организација 
Црвеног крста 

 
Трка за срећније детињство 

 
Прва недеља 
октобра 

Наставник 
физ.васп. 

Наставници 
разред.наст. 

Општинска организација 
Црвеног крста 

Вршњачка едукација-Програм превенције 
трговине људима 

март 
април 

Одељењске 
старешине 

Општинска организација 
Црвеног крста 

Вршњачка едукација-Превенција ХИВ/АИДС децембар Одељењске 
старешине 

 
Дом здравља 

Ковин 

Систематски прегледи код педијатра и 
стоматолога,редовна вакцинација и 
флорисање зуба ученика свих разреда школе 

Током 
школске 
године 

 
Одељењскње 
старешине 

 
Дом културе 

 

Посете позоришним,луткарским представама 
и биоскопским пројекцијама 

Током 
школске 
године 

Сви чланови 
Наставничког већа 

 
Дом културе 

 
Изложбе,промоције Током 

школске 
године 

Наставници 
српског јез. 

музичке и ликовне 
културе 

ОШ»Ђ.Јакшић»Ковин 
ОШ»Д.Максимовић» 

Ковин 
ОШ»Ђ.Филиповић» 

Плочица 
 

Активности у време обележавања Дана 
школе-квизови,спортски сусрети,представе и 
сл. 
Игре без граница 
Заборављене игре 

 
Током 
школске 
године 

 
Сви чланови 

Наставничког већа 

Градска библиотека Пријем првака и уручење чланских 
карата;посета библиотеци 

Прва недеља 
октобра 

Наставници 
разредне наставе 

 
 

Градска библиотека 

 
 
Дани писмености 

септембар Наставници 
српског језика 
Наставници 
разр.наставе 



 120

Градска библиотека Књижевне вечери,промоције књига,пројекције 
документарних филмова и сл. 

Током 
школске 
године 

Наставници 
српског језика 
Библиотекар 

Полицијска станица 
Ковин 

Предавање о саобраћају ученицима првог 
разреда 

саптембар Наставници 
разредне наставе 

 
Полицијска станица 

Ковин 
 
 

Предавање ученицима петог разреда на тему: 
-безбедност у саобраћају 
-превенција насиља 
-превенција болести зависности 

фебруар Одељењске 
старешине птог 

разреда 

 
 
 
 
 
 

 
 

6.17 ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 
             Уочавајући важност правовременог и тачног информисања окружења о свему што се 
догађа у школи, и ове године наставља се рад на њеном промовисању кроз интензивно, 
свакодневно контактирање са свим доступним медијима. Поимање потреба озбиљног изграђивања 
квалитетног имиџа школе и схватања важности организоване комуникације са  околином од 
пресудног су значаја за иницирање и устројавање сектора за односе са јавношћу, који се у овој 
школи у адекватној форми динамично изграђује.  
    Од претходне школске године, школа има и свој сајт  www.zmajkovin.edu.rs. који садржи све 
важне информације о раду школе, као и активности и догађаје који су важни и значајни како за 
ученике тако и за родитеље и запослене у школи. 
Промоцију школе врше и наши ученици који похађају малу школу новинарства и квартално издају 
интернет издање школског листа „Змајчић“. 
 Поред редовног контакта ПР са  радијском кућом радио Бусом, и локалним листом "Ковин 
експрес», сарадња са јужнобанатским гласилом "Старт 013", београдским "Просветним прегледом"  
и новосадским часописом "Мисао".  
 
 
Програм рада Сектора за односе са јавношћу (школски маркетинг) 
 
                   Планиране  активности 
 

 
Време реализације 

 
 

Контакти са информативним кућама ради давања информација родитељима у вези 
са почетком школске године(пријем првака,распоред смена,...) 
Формирање радионице младих новинара 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
 

 
 
 

септембар 

Рад у радионици младих новинара на припреми јесењег броја листа 
Гостовање на локалном радију у поводу Дана учитеља и Недеље књиге 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 

 
 

октобар 

Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 
Гостовање на радију поводом Дана просветних радника 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 
 
 
 

 
новембар 
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Рад у радионици младих новинара на припреми зимског броја листа 
Припрема Новогодишње тинејџерске емисије на локалном радију 
Ради информисања о постигнутом успеху на крају првог полугодишта и распореду 
коришћења зимског распуста 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
 

децембар 

Припрема Светосавске емисије на локалном радију 
Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
јануар 

 
Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
 

фебруар 

Рад у радионици младих новинара на припреми пролећног броја листа 
Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
 

март 

 
Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 
Одржавање конференције за новинаре у просторијама школе у поводу Дана школе 
Гостовање на локалном радију у поводу Дана школе 
Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 

 
 
 
 

април 

Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 
Редовно информисање родитеља путем електронских медија у вези са матурским 
испитом 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 

 
 

мај 

Информисања о спровођењу матурског испита и његовим резултатима 
Рад у радионици младих новинара на припреми летњег броја листа 
Информације о спортским такмичењима и постигнутим резултатима 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
 
 

јун 
Контакти са информативним кућама ради давања информација о завршетку 
школске године:распоред припремне наставе за полагање поправног 
испита,термини испита,резултати на крају школске године после поправних 
испита,информације о наредној школској години 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
 
 

август 

 
И ове школске године Сектор за односе с јавношћу чине наставници школе: 
Дејан Крецуљ,новинар-уредник и Саша Петровић, WEB-мастер. 
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              Реализацију Годишњег програма рада школе ћемо континуирано пратити 
и вршити корекције програмираног.Праћење извршења програмских садржаја 
вршиће Школски одбор,директор и Наставничко веће. 
 
На основу члана 81. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 
број 58/04, 62/04,72/09) доноси се Годишњи план и програм образовно-васпитног рада 
Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2013/2014. годину.  
 
 План и програм је усвојен на седници Школског одбора основне школе "Јован 
Јовановић Змај" Ковин, дана   13.09.2013. године.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,                   ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
 
-----------------------                       -------------------------------------------      
     Весна Јотић                                                                                Јелица Петковић                      
   

 

7   ПРАЋЕЊЕ  ОСТВАРИВАЊА  И  ЕВАУЛАЦИЈА 
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 


