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Полазне основе за израду Годишњег плана рада 
 

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ бр. 88/17 и 27/2018-др.закони,10/2019 и 6/2020) и члана 86. Статута Основне 

школе „Милоје Чиплић” Нови Бечеј, бр. 737 од 16.09.2019. Школски одбор, на седници 

одржаној 13. септембра 2019. године, доноси Годишњи плана рада. 

Основна школа „Милоје Чиплић” Нови Бечеј, образовно-васпитни рад и друге активности 

темељи на циљевима и задацима који проистичу из Закона о основном образовању и 

васпитању (“Службени гласник Републике Србије” бр. 55/13,101/17,27/18-др.закон и 

10/2019), Правилник о наставном плану за први,други,трећи и четврти разред основног 

образованја и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и 

васпитања („Сл. Гласник РС-Просветни гласник“,1/05,15/06,2/08,2/10,7/10,3/11-

др.правилник, 7/11-др.правилник, 1/13,11/14,11/16 и 12/18), Правилник о плану наставе и 

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

за пети и шести разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 15/18,18/18,03/19,3/20 и 6/20) 

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије” бр. 73/16,45/18 и 

106/20), Правилнику о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи (“Просветни гласник Републике Србије” бр. 2/92 и 

2/00), Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника(“Просветни гласник 

Републике Србије” бр. 5/12),као и Стручног упутства за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада у основној школи и школској 2020/2021. години донешеног од  

стране Министарства просвете науке и технолошког развоја под бројем 601-00-00027/1/2020-

15 од 12.08.2020.године,   основних елемената структуре Годишњег плана рада школе, 

стручних упутстава, узимајући у обзир специфичности и потребе средине у којој школа ради 

и делује, интересовања и жеље ученика и њихових родитеља, кадровске и материјалне 

могућности за вршење своје делатности. 

Полазна основа за израду Годишњег плана рада су и Програмске основе васпитног рада 

основне школе које је донело Министарство просвете које ће бити реализоване кроз 

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину и планове рада наставника, стручних 

сарадника, директора школе, одељењског и наставничког већа, одељењских старешина, 

савета родитеља и других органа и чинилаца у образовном и васпитном раду школе. 

 Годишњи план рада 2020/21. године је рађен према потребама наше школе и 

друштвене средине, а у складу је са Законом о основној школи и Законом о основама система 

образовања и васпитања.Као и до сада, друштвена и педагошка улога школе биће усмерена 

ка развијању субјекатске позиције ученика, активном стицању знања, способности, 

оспособљавања за рад, професионалну оријентацију, стваралаштво, развијање 

интелектуалних и физичких способности, упознавање основних законитости и о потреби 

чувања здравља и заштите природе и човекове средине, културног наслеђа, развијања 

патриотизма и етичких својстава личности, културних и хуманих односа међу људима, без 

обзира на пол, расу, веру и националност и  вредновање и самовредновање рада. 

 Ови циљеви реализоваће се у току школске године преко пројекта Школско развојно 

планирање , Самовредновања, а у складу са организацијом и могућностима рада које нам је 

наметнуло стање епидемије Ковида 19. 
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Примарни задаци школе у школској 2010/2021. години 
  

Основна област којом ће се бавити стручни органи у школској 2020/2021. години односиће се 

нa побољшање квалитета наставе и учења, међупредметну корелацију и наставу 

оријентисану на исходе /стандарде уз поштовање мера заштите ученика и запослених.  

Посебна пажња биће усмерена ка коришћењу алата за извођење онлајн наставеа и стручном 

усавршавању наставника с циљем да се што боље припремимо за реформисано  школовање.    

Путем рада у Наставничком већу и рада у стручним већима посебна пажња ће се посветити:  

❖ Припремању наставника за наставу у ванредним ситуацијама 

❖  Усаглашавању критеријума оцењивања 

❖ Међупредметном повезивању наставника 

❖ Оспособљавању ученика за самостално учење из штампаног материјала и путем онлајн               

и РТС наставе 

❖ Праћење одржавања и квалитета хигијена школе 

❖ Као и сваке године посебна пажња биће посвећена васпитном раду са ученицимa и 

ученицима са потешкоћама у учењу и понашању у школи , путем Гугл учионице и вибер 

група. 

❖ Ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради 

успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања расположивих 

платформи. 

Такође, планирамо учешће ученика на такмичењима свих нивоа . 

Посебне активности биће усмерене на интернационализацију школе преко Етвининг и 

Еразмус плус пројеката. 

 

 

Прилагођавање ученика на рад у ванредним ситуацијама школе и учешће 

у школским активностима 
 

Пре поласка у школу, будући прваци и петаци први сусрет са учитељицом и 

одељенским старешином имају 31.августа ради упознавања и обавештавања о одабраном 

плану рада у условима пандемије које нам је понудило Министарство и о мерама опреза и 

превентиве усмерених на заштиту здравља у условима пандемије. 

Прилагођавање ученика осталих разреда врши се у оквиру разних активности, посебно на 

ЧОС-у, кроз упознавање Правила понашања ученика,  кућног реда  и друге регулативе. 

Унапређивање образовне праксе у циљу постављања ученика у активну позицијуу разним 

облицима наставе представља приоритетан и трајан васпитни задатак. 
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Програм рада за уређење школског објекта (инвестициони радови) 
 

Постојеће стање: 

Школска зграда: грађена је од чврстог материјала, стари тип градње, међутим, пружа 

могућност функционалног коришћења уз поштовање естетских принципа, са добрим 

распоредом пратећих просторија и санитарних чворова. Школа поседује кабинете, неки од 

љих имају  припремне просторије, неки немају. 

Почетком 1995. године, приземље зграде Радничког универзитета школа је добила у 

власништво без накнаде. 

Зграда је примљена у веома лошем стању. Због тога је зграда реновирана, и пуштено 

је у рад централно грејање и уређене су све просторије и санитарни чвор. 

Фискултурна сала, са одговарајућим распоредом просторија, грађена је 

функционално. У веома је лошем стању, како споља, тако и изнутра. На појединим местима 

има прокишњавања. По подацима које имамо, фасада фискултурне сале рађена је још давне 

1979.год. и оштећења фасаде су санирана 2019. 

Школско двориште и објекат школе, ограђени су са свих страна према улици и 

суседним објектима.. 

На почетку 2006/2007. године извршена је измена крова,окречена је зграда школе из 

улице Маршала Тита и Иво Лола Рибара. Планира се кречење фасаде школе из дворишта. 

Обзиром да је то ствар приоритета Локалне самоуправе, и буџета за пројекте од стране 

Покрајинског секретаријата, као и Министарства просвете РС, до сада нисмо добили 

средства, иако смо скоро сваке године аплицирали за њих. Планирамо такође измену 

столарије на делу одвојеног дела зграде(бивши Раднички универзитет), по могућству и 

његово кречење.  

Планира се уређење атријума у школи – висећи вртови или растиње у жардињерама, клупе 

или седељке за учионицу на отвореном - градску башту.  

Уређење дворишне фасаде обавиће се средствима локалне самоуправе. 

Уклањање дотрајале подлоге за рукометни терен у дворишту и израда нове. 

Санација фискултурне сале која прокишњава јер је кров дотрајао. 

Припремање пројектно техничке документације за замену свих прозора на згради. 

Замена преосталих дотрајалих школских табли. 

 

Хигијенско, функционално и естетско уређење школе 
 

Краткорочни циљеви: 

Радити на континуираном, стручном и аргументованом осмишљавању ентеријера 

школе као јединствене архитектонско просторне целине, са следећим садржајима: 

- изградња новог рукометног терена у школском дворишту, 
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- формирање и опремање још једног кабинета информатике, 

 

- формирање и опремање клуба за међупредметну секцију „Душа науке“, 

 

- опремање другог кабинета за технику и технологију савременом опремом, 

 

-  куповина  интерактивних табли, 

- уређење атријума школе (учионица на отвореном и простор за одмор). 

Дугорочни циљеви: 

                   - уређење дворишта школе у згради Радничког универзитета за продужени 

боравак у сарадњи са ЈП „Дирекција и урбанизам” и ЈП  „Комуналац” Нови Бечеј, 

                   - замена прозора на школи и сали за физичко,  

- санација влаге у приземљу главне зграде школе, уклањање дрвене облоге на 

зидовима („ламперије“) и кречење истих,  

 

- замена дотрајалих инсталација, котлова и пумпи за грејање у сарадњи са 

Локалном самоуправом, 

 

- реновирање комплетних мокрих чворова у школи. 

 

Услови рада школе 
 

Статусни услови 

 

Основна школа „Милоје Чиплић” Нови Бечеј организована је као самостална установа 

за основно образовање и васпитање без радних јединица. Школа је убележена у регистар 

установа, код Скупштине општине Нови Бечеј број: 03-5080/1-63 од 30. јула 1963. године. 

Настава се изводи двојезично (на српском и мађарском језику) у одељењима од првог 

до осмог разреда. 

Постоје и 2 специјална одељења (1 првог и 1 другог циклуса).  

 

Просторни и материјално-технички услови 

 

Школски простор 

 

а) Наставне и остале активности у школској 2020/2021. години одвијаће се и 

реализовати у школској згради, чији је основни део саграђен 1910. године са наменом да се 

користи као школа. 
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У овом делу школске зграде има 19 учионица, међу којима су учионице опште намене 

и кабинети за наставне предмете. Поред ученичког простора у згради је школска библиотека 

(ученичка и наставничка) са читаоницом, трпезарија са  кухињом, архива, зборница, 

канцеларије директора, педагога и психолога, секретара, књиговође и  просторија за помоћне 

раднике. Укупна површина главне зграде је 3.690 м2. 

б) Након добијања у власништво приземља, у згради Радничког универзитета, 

школски простор проширен је за додатних 343 м2. У овом делу су 2 учионице за наставу 

техничког образовања, школска радионица,  продужени боравак и припадајући тоалети. 

Укупна површина овог дела је  253 м2. 

ц) Поред зграде Радничког универзитета у улици Петра Драпшине налази се још један 

објекат који је од раније у власништву школе: део (површина 195 м2) користи за 

складиштење опреме за техничко образовање и школског инвентара, у лошем је стању и 

разматра се могућност продаје. 

д) За потребе физичког васпитања и других спортских активности користи се школска 

фискултурна сала (320 м2) и адаптирана фискултурна сала (400 м2) као простор у власништву 

школе. Поред тога, за потребе наставе физичког васпитања, користи се и део спортске хале 

„Јединство”. 

 

 

Намена просторија: 
Матична школа у 

м2 
Истурена одељ. у м2 свега 

a) површина школске зграде 3.690  3.690 

б) просторије у Радничком 

универзитету 
343  343 

 Од тога учионице 1540  1540 

ц) складиште опреме 195  195 

д) фискултурна сала 720  720 

Укупно зграде 4.948  4.948 

Двориште са спортским 

теренима 
2.165  2.165 

од тога: спортски терен 1.800  1.800 

Остале површине 245  245 



6 
 

а. Школски простор 

 

Због локације школске зграде, унутар школског дворишта и око зграде мало је 

зелених површина јер је школско двориште уређено као спортски терен. У простору између 

старог дела зграде, и касније дограђеног дела, је затворени простор (атријум). 

 

б. Школскe зградe 

 

Просторије у Радничком универзитету 

РБ Намена просторије 
Бр. 

Просторије 

Укупна површина у 

м2 

1 Кабинети за ТиТ  2 120 

2 Остале просторије 4 12 

3 Школска радионица 1 110 

3 Продужени боравак 1 82 

 

 

Школска зграда 

Ред 

бр. 

Намена просторија Број 

простори

ја 

Укупна 

површина у 

м2 

1 Учионица опште намене 14 876 

2 Кабинети 5 295 

3 Играоница 1 12 

4 Сала за физичко васпитање 1 320 

5 Адаптирана сала за физичко васпитање 1 400 

6 Библиотека и читаоница 1 91 

7 Медијатека 1 17 

8 Просторија за опште намене 2 100 

9 Вишенаменска просторија 1 200 

10 Школска кухиња и трпезарија 1 319 

11 Простор за ученичке организације 1 37 
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12 Управа школе 1 34 

13 Просторија за административне раднике 2 30 

14 Стручни сарадници 2 30 

15 Помоћно особље 1 17 

16 Котларница 1 50 

17 Санитарне просторије 10 212 

18 Остали простор  300 

 

Котларница Основне школе “Милоје Чиплић”, поред загревања школске зграде и 

фискултурне сале, обезбеђује загревање просторија Средње школе Нови Бечеј и спортске 

хале „Јединство”. 

Распоред коришћења просторија омогућује свим одељењима I-VIII разреда 

одговарајући број учионица. 

 

Опрема и наставна средства  

 

У школи су обезбеђени основни материјално-технички услови, и на постојећем нивоу 

опремљености могу да се реализују програмом утврђени задаци. 

Ниво опремљености се побољшавао у односу на раније стање и на захтеве из 

норматива о простору и опреми за основне школе, али и даље остаје потреба да се 

перманентно прате нови захтеви за осавремењавањем наставног процеса у складу са 

могућностима.  

Поред недостатка наставних средстава, проблем представља и њихова неисправност, 

због чега су нека ван употребе. 

Најважнија наставна средства су: апарати ( дијапројектор, фотокопир апарат,  ЦД 

плејер, видео пројектор, ТВ пријемник, рачунари, дигитални фотоапарат, пет преносних 

рачунара (лаптоп), модели, слике, збирке, карте, ЦД –ови и музички инструменти. 

Информатички кaбинет има 25  рачунара за потребе наставе информатике, али су рачунари 

из 2010.године. 
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Школска библиотека 

 

Просторије школске библиотеке функционално су уређене као читаоница и одељак 

библиотеке, на месту доступном сваком ученику, наставнику и осталим запосленим лицима 

у школи. 

Књижни фонд повећава се у складу са финансијским могућностима школе куповином 

нове лектире по наставном плану и програму за поједине разреде, куповину педагошке, 

психолошке и друге стручне литературе. 

Укупан књижни фонд библиотеке је: књига монографске публикације 17366 и 4268 

серијске публикације.  

Корисници библиотеке су сви запослени у школи и сви ученици који похађају нашу 

школу. 

Школа је претплаћена на часописе: „Школски час”, „Просветни преглед”,“Просветни 

гласник“, „Új Kép”,  „Mézeskalács“, „Jó Pajtás“, „Математички лист“, „Просветни гласник“  

„Витез 1“, „Витез 2“,”Витез 3” „ Витез“, „Мали Политикин забавник“, „Школарка 3 и 4“ 

„Светосавско звонце“и „Мађар Кронико“. 

Педагошко-психолошки и други часописи и приручници, се по уписивању у књигу 

инвентара предају стручној служби и наставном особљу по потреби. Рад и целокупне 

активности библиотекара уклапају се у сменски рад ученика и наставника. 

На основу извештаја и годишњег програма рада, посебну пажњу треба усмерити на: 

•  адекватну сарадњу са учитељима првих разреда, 

•  чвршћу сарадњу са наставницима разредне наставе, одељењским 

старешинама и наставницима матерњег језика (током године) 

•  организацију школског такмичења рецитатора (фебруар) 

•  семинари и саветовања (током године) 

•  припремање тематских изложби библиотечко-информацијске грађе у вези са 

појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима (током године) 

•  акција „Месец дана књига” (од 15. октобра до 15. новембра) 

•  акција „Дани културе” у Новом Бечеју (мај) 

•  акција „Читалачка значка” – прослава годишњице писаца (у току године) 

•  Међународни сајам књига – информације (октобар) 

•  дечија манифестација „Песничка штафета“(у току године) 

•  сабирне акције старих књига, уџбеника и школске лектире 

•  библиотечка секција  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

С обзиром да школска година почиње у условима пандемије вируса Ковид19, од понуђених 

модела организације наставе определили смо се за основни модел у првом циклусу, а 

комбиновани модел у другом циклусу. 

Платформа коју ћемо користити као допунску подршку ученицима у учењу је Гугл 

учионица. За ученика са специфичним потребама или са недостатком средстава за рад, 

коритићемо Вајбер и штампани материјал . 
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СТАРЕШИНСТВО  И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА 

 

Разредна настава 
Одељ Учионица Одељењски старешина Наставни језик 

I-1 1 Катица Давидовић српски 

I-2 2 Александра Петрашков Блажин српски 

I-3 3 Ерика Шаму мађарски 

II-1 6 Саша Мошорински српски 

II-2 10 Снежана Вребалов српски 

II-3 12 Силвиа Варга мађарски 

III-1 8 Зора Ракић српски 

III-2 13 Мања Бугарски српски 

III-3 7 Мелинда Фабијан мађарски 

IV-1 15 Александра Попов српски 

IV-2 5 Олга Мирков српски 

IV-3 9 Агота Полак Фехер мађарски 

Предметна настава 
Одељ Учионица Одељењски старешина Наставни језик 
V-1 15 Олга Богданов српски 

V-2 2 Весна Марковић српски 

V-3 7 Атила Флајс мађарски 

VI-1 10 Ема Ленкеш српски 

VI-2 8 Бојана Лаковић српски 

VI-3 1 Татјана Стакић српски 

VI-4 12 Едит Вујовић мађарски 

VII-1 6 Тања Голушин српски 

VII-2 16 Златка Тошић српски 

VII-3 3 Ото Секе мађарски 

VIII-1 13 Татјана Ковачев српски 

VIII-2 5 Ђорђе Мирков српски 

VIII-3 17 Рудолф Хорват мађарски 

 

Специјална настава 
Одељ  Учионица Одељењски старешина Наставни језик 
Спец (II и IV) 17а Весна Пецарски српски 

Спец (V и VIII) 19` Далиборка Дујин српски 
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Распоред учионица и кабинета по наставним предметим 

Напомена : Ове школске године  због пандемије неће се изводити кабинетска настава него ће 

свако одељење имати своју учионицу према горе датом плану. 

 

П Р Е Д М Е Т НАСТАВНИК Бр. кабинета 

Хемија 
Милана Тифенбах 

Чила Капор 
18 

Физика Рудолф Хорват 17 

Биологија 
Златка Тошић 

Ержебет Фехер 

16 

10 

Информатика 
Зорана Ковачев 

Бојан Марјански 

Мики Лукач 

11 

11 

Српски језик 

Весна Марковић 

Дубравка Дреновац 

Татјана Стакић 

Сандра Ковачев 

2 

6 

1 

Математика 

Татјана Ковачев  

Давор Драгић 

Агота Полак 

Сивиа Варга 

13 

19 

13 

19 

Историја 
Марина Глигоријевић 

Атила Флајс 
3 

10 

Географија 
Олга Богданов  

Ливиа Ромода 
15 

Енглески језик 

Ема Ленкеш  

Едит Вујовић  

Силвиа Сакач Мадарас (I-IV) 

 9 

9 

 

Немачки језик 
Бојана Лаковић 

Александра Латиновић 

8 

10 

Мађарски језик Бало Бордаш Гизела 3 

Ликовна култура Ђорђе Мирков 14 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Секе Ото 

/ Тања Голушин / Петровић 

Зоран 

Сала за физичко 1. 

Сала за физичко 2. 

Музичка култура 
Софија Јегдић Гурјанов 

Залан Зеди 
4 

 

Раднички универзитет 

 

  

Техника и технологија 
Бало Тибор / Наталија Гојков/ Зорана 

Ковачев 
Кабинет за ТиТ 
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Разредна настава 

врста радног односа 
Степен стручне спреме 

Приправник 
са неположеним стручним 

испитом IV (сред.) VI (виша) VII (вис) 

стални 0 3 9 0 0 

Одређ.време 0 0 0 0 0 

с в е г а 0 3 9 0 0 

Специјална одељења 

врста радног односа 
Степен стручне спреме 

Приправник 
са неположеним стручним 

испитом IV (сред.) VI (виша) VII (вис) 

Одређ. време 0 1 1 0 0 

Стални 0 0 0 0 0 

с в е г а 0 1 1 0 0 

Продужени боравак 

врста радног односа 
Степен стручне спреме 

Приправник 
са неположеним стручним 

испитом IV (сред.) VI (виша) VII (вис) 

Одређ. време 0 0 0 0 0 

Стални 0  1 0 0 

с в е г а 0  1 0 0 

Предметна настава 

врста радног односа 
Степен стручне спреме 

Приправник 
са неположеним стручним 

испитом IV (сред.) VI (виша) VII (вис) 

Стални 0 1 23 0 0 

Одређено време 1 3 4 0 0 

С в е г а: 1 4 27 0 0 
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Кадрови: наставници, стручни сарадници и остали радници 

 

 Остали радници 

   

   Секретар школе: Слађана Брковић Пепић  

   Шеф рачуноводства: Олгица Абрамовић 

   Административно-финансијски радниик: Душанка Милосављев  

 

 У Основној школи “Милоје Чиплић” у процесу рада распоређени су наставници и други 

радници, а то су: 

 12 наставника разредне наставе 

 32 наставника предметне наставе 

   2 наставника специјалних одељења 

  1 наставник у продуженом боравку 

   2 вероучитеља 

   1 директор 

   1 педагог 

    1психолог са 50% норме 

    1 библиотекар 

    1 секретар 

    1 шеф рачуноводства 

              1 запослена на једном месту финансијско-административног радника 

    2 домара//мајстор одржавања 

              1 сервирка 

    11 помоћних радника 

  свега 70 радника. 

  

Извршиоци 
Степен стручне 

спреме 
Звање – професија 

Рад. 

Стаж 

Биљана Бањац, директорица VII висока 
Професор шпанског језика и 

књижевности 
34 

Радоњић Милица, педагог  VII висока Професор педагогије 21 

Јелена Игњатовић Мунћан, 

психолог 
VII висока Дипломирани психолог 17 

Стојшин Марица, библиотекар VII висока Професор разредне наставе 26 
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Ученици и одељења 

 

Број одељења и ученика: 

 Из табеларног приказа бројног стања ученика се види да имамо 491 ученика.  

У ИОП-1 је 6 ученика , у ИОП-у 2 је 5 ученика , у индивидуализацији 8 ученика ,у редовној настави, 

а 8 ученика похађају наставу по посебном програму у ИОП-у 2. 

 Према стручној спреми родитеља, највећи број ученика је из породица чији родитељи 

имају средњу стручну спрему (IV и III степен), после тога су по бројности родитељи са основном 

школом (I степеном), док је мањи број са вишом и високом спремом, као и са незавршеном основном 

школом. 

У школи има око 75 ученика из социјално угрожених породица које преко Одељења за друштвене 

делатности Скупштине општине Нови Бечеј остварују бесплатну ужину, због чега ће школа и у 

будуће, заједно са општином радити на пружању помоћи овим ученицима.Такође имамо  2 ученика 

петог разреда 2 ученика шестог, 2 ученика седмог, 4 ученика осмог  разреда (мађарски наст. језик), 

који путују аутобусом из Новог Милошева(тамо не постоји настава на мађарском језику од V- VIII). 

 

                                                     РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 
ПРЕ ПОДНЕ – ГРУПА А 

Наст.ј. I II III IV V VI VII VIII свега 

 уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од 

Српски 40 2 49 2 49 2 44 2 42 2 57 3 49 2 40 2 370 17 

Мађарски 10 1 18 1 16 1 12 1 15 1 15 1 12 1 15 1 113 8 

Специјално  0 0 1 0,5 0 0 4 0,5 3 0,5 0 0 0 0 1 0 8 2 

Свега 50 3 68 3,5 65 3 60 3,5 60 3,5 62 3 61 3 56 3,5 491 27 

Одељења Српски наставни ј. Мађарски наставни. ј. Укупно 

 Одељ. Ученика Одељ. Ученика одељ. Ученика 

I  - IV 8 182 4 56 12 238 

V – VIII 9 188 4 57 13 245 

I – VIII 17 370 8 113 25 483 

спец.одељ. 2 8 0 0 2 8 

Укупно: 19 378 8 113 27 491 

1. 730 – 800 

2. 805– 835 

ВЕЛИКИ ОДМОР- 15 МИНУТА 
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РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 

ПОСЛЕ ПОДНЕ 

 

3. 850 – 920 

4. 925 - 955 

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ -20 МИНУТА 

ГРУПА Б 

1. 1015 – 1045 

2. 1050 – 1120 

ВЕЛИКИ ОДМОР- 15 МИНУТА 

3. 1135 – 1205 

4. 1210 -1240 

1. 1300 – 1330 

2. 1335 – 1405 

3. 1410 – 1440 

ВЕЛИКИ ОДМОР- 15 МИНУТА 

4. 1455 – 1525 

5. 1530 – 1600 

6. 1605 – 1635 

7. 1640- 1710 
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Продужени боравак  
 

1. УВОД  

 Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета 

млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи 

време до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим 

опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за 

организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од 

запослених захтева организованију бригу о детету  током целог дана. Продужени дневни рад 

након (или пре) редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу 

квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова 

улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена  јер пружа 

небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у 

квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.  

Продужени боравак је основан  у нашој школи шк. 2007/08. године. Активности у 

продуженом боравку се  од почетка одвијају двојезично. Ове школске године продужени 

боравак ће похађати 15 (10С и 5 М) ученика првог разреда и 15 (9С и 6М) ученика другог 

разреда. 

 

2. ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ  

 После или пре редовне наставе организује се продужени боравак у школи за ученике првог и 

другог разреда основне школе.  Организују се групе ученика истог разреда, али различитих 

одељења. Учитељице које раде у продуженом боравку  се договарају и усклађују своје 

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

педагошких ситуација учитељице из продуженог боравка су упућене на континуирану 

сарадњу са педагогом , психологом школе и  родитељима. 

  

3. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  

 Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима 

основног образовања (три општа циља): 

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

особе  

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

осталима како би допринела/допринео добру у друштву 

 3. Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење  

Специфични циљеви:  

• организовано учење и израда домаћих задатака;  • развијање потребе за додатним радом и 

вежбањем;  • фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим 

усваја знања); • потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења 

(очигледна метода); • самостални рад ученика и оспособљавање ученика за самостално 

учење; • истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење; • организовање 
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слободних активности према интересовањима ученика; • важност истицања индивидуалних 

различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се развој свих потенцијала); • 

писменост (језичка, математичка, информатичка); • улога технологије у образовању; • 

развијање радних навика; • успостављање равнотеже рада и одмора; • потпун и хармоничан 

развој детета; • стварање оптималних услова за даље квалитетно образовање; • развијање 

осећања одговорности према себи и другима, • партнерство у образовању; • поштивање 

различитости и важност толеранције; • рад на начинима изражавања емоција (друштвено 

прихватљиви модели).  

 

РАДНО ВРЕМЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ОД 7.00 ДО 13.00 ЧАСОВА 

I ГРУПА- Прваци 

II ГРУПА- Другаци 

Групе се мењају недељно.  

Дневни распоред активности у продуженом боравку 

 

I ГРУПА 

Када се редовна настава одвија од  

10.30-13.00   

II.ГРУПА 

Када се редовна настава одвија пре подне од  

7.30-10.00 часова 

време активности време активности 

7:00-

7:30 

Пријем ученика  10:00-

10:30 

Пријем ученика  

Боравак на свежем ваздуху (спортске 

активности, шетња) 

7:30-

8:00 

Слободно време-одмор и 

разонода 

10:30-

12:00 

Самосталан рад ученика -израда домаћих 

задатака и учење 

8:00-

8:30 

Ужина 12:00-

12:30 

Ручак (кувано јело) 

 

8:30-

10:00 

Самосталан рад ученика -

израда домаћих задатака и 

учење  

12:30-

13:00 

Слободне активности- креативне-уметничке 

активности 

 

Приликом преузимања ученика, током боравка, обеда и осталих активности води се рачуна о 

здравственим мерама везаним за епидемију КОВИД 19. 
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Услови друштвене средине 
Школа ће и ове школске године наставити сарадњу са друштвеним организацијама 

које у оквиру своје делатности могу допринети остварењу програмских садржаја.  

Планира се сарадња са Домом културе, преко посете позоришних представа за децу, 

као и коришћење простора и опреме за културни живот ученика. Планира се сарадња са ТВ 

Нови Бечеј, Службом за професионалну оријентацију, Националном службом за 

запошљавање, Домом здравља, Домом културе, Туристичком организацијом Нови Бечеј, 

Предшколском установом, Црвеним крстом, Организацијом Пријатељи деце Србије, Дечјим 

савезом, Интеркултуром Србија и УНЕСКО-ом Србија, партнерима на пројектима из 

програма Еразмус+ Европске уније и сл.  

Школа ће такође наставити сарадњу са бројним субјектима друштвене средине - 

психолозима, педагозима, социјалним радницима, радницима Министарства унутрашњих 

послова, културним и јавним личностима који могу допринети остваривању програмских 

садржаја школе.  

Школа ће својим радом у овој школској години настојати да обогати културне и друге 

садржаје друштвене средине, у сарадњи са институцијама града, прихватајући организације 

такмичења, смотри и сусрета деце. Учествоваће у свим манифестацијама од значаја за 

друштвену средину.  

Здравствена и социјална заштита 

Здравствена заштита деце у школи чини саставни део активности свих фактора у 

школи: наставника, одељењских старешина, помоћних и осталих радника уз сарадњу са 

родитељима и друштвеном средином. Дом здравља здравствену заштиту обавља по посебном 

програму који садржи: 

- лекарски преглед за упис у први разред, 

- систематски преглед ученика ђака првака и осталих ученика, 

- издавање лекарских уверења о краћем или дужем ограничавању активности физичког 

васпитања, 

- вакцинација и ревакцинација одређених узраста ученика, 

- лекарски преглед пре одласка на летовање, 

- лекарски преглед ученика пре такмичења и издавање лекарских уверења о 

психофизичкој спремности ученика, 

- редовни преглед радника који раде у кухињи школе у току школске године, 

- прегледи ученика у Развојном саветовалишту у Зрењанину,  

- редовни систематски преглед зуба ученика, у циљу спречавања и ширења зубног 

каријеса. 

Социјална заштита ученика одвијаће се у сарадњи са општином Нови Бечеј и Центром 

за социјални рад у општини Нови Бечеј, а огледаће се у: 

- давању поклон пакетића ученицима првог разреда за полазак у школу, 

- регресирању ужине (Општина). 

Помоћ социјално угроженим ученицима огледаће се у: 

- прикупљање очуване одеће, обуће, прикупљању уџбеника (у оквиру подмлатка 

Црвеног крста и школске библиотеке), 

- сарадњи школе и Центра за социјални рад, око ученика без породичног старања, те 

пружању помоћи у облику консултација са ученикомстараоцем 

-  
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Календар за школску 2019/2020 годину 
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНE ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

2020.  2021. 

рн               Септембар   

01–02.01.2021. Нова година 

07.01.2021. први дан Божића за 

вернике који славе по јулијанском 

календару 

27.01.2021. Свети Сава – школска 

слава 

рн                   Јануар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

1.  1 2 3 4 5 6      1● 2● 3 

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

3. 14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

4. 21 22 23 24 25 26 27 18. 18 19 20 21 22 23 24 

5. 28* 29 30     19. 25 26 27 28 29 30 31 

22 наставна дана   9 наставних дана  

рн               Октобар  01.10.2020. Настава се изводи по 

распореду од понедељка 

 

21.10.2020. Дан сећања на српске 

жртве у Другом светском рату 

 

15–16.02.2021. Сретење – Дан 

државности Србије 

рн                 Фебруар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

    1 2 3 4 20. 1 2 3 4 5 6 7 

6. 5 6 7 8 9 10* 11 21. 8 9 10 11 12 13 14 

7. 12 13 14 15 16 17 18 22. 15● 16● 17 18 19 20 21 

8. 19 20 21 22 23 24 25 23. 22 23 24 25 26 27 23. 

9. 26 27 28 29 30 31          

22 наставна дана  18 наставних дана  

рн               Новембар  03.11.2020. Настава се изводи по 

распореду од петка 

 

11.11.2020. Дан примирја у Првом 

светском рату 

 

26–27.03.2021. Пробни завршни 

испит 

 рн                Март          

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

       1 24. 1 2 3 4 5 6 7 

10. 2 3 4 5 6 7 8 25. 8 9 10 11 12 13 14 

11. 9 10 11● 12 13 14 15 26. 15 16 17 18 19 20 21 

12. 16 17 18 19 20 21 22 27. 22 23 24 25 26 27 28 

13. 23 24 25 26 27 28 29 28. 29 30 31     

14. 30               

20 наставних дана  23 наставна дана  

рн               Децембар  25.12.2020. Први дан Божића по 

грегоријанском календару  

 

02–05.04.2021. Васкршњи празници 

по грегоријанском календару 

22.04.2021. Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и друге жртве 

фашизма у Другом светском рату 
 

рн                  Април  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5 6 29.    1 2* 3* 4* 

15. 7 8 9 10 11 12 13 30. 5* 6 7 8 9 10 11 

16. 14 15 16 17 18 19 20 31. 12 13 14 15 16 17 18 

17. 21 22 23 24 25* 26 27 32. 19 20 21 22 23 24 25 

 28 29 30 31    33. 26 27 28 29 30*   

17 наставних дана 81 наставни дан 19 наставних дана  

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  

 

30.04–03.05.2021. Васкршњи 

празници по јулијанском календару 

 

01-03.05.2021. године Празник рада, 

рн                  Мај  

Школска година почиње у уторак 

01.09.2020. године. 

Прво полугодиште завршава се у среду 

23.12.2020. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак 

18.01.2021. године. 

Школска година завршава се: 

• У петак 04. 06. 2021. године за ученике 

осмог разреда.  

• У петак 18.06.2021. године за ученике од 

првог до седмог разреда  

 

 П У С Ч П С Н 

      1● 2̽̽   

33 3* 4 5 6 7 8 9 

34. 10 11 12 13* 14 15 16 

35. 17 18 19 20 21 22 23 

36. 24 25 26 27 28 29 30 

37. 31  
 

    

16 наставних дана  

 

21, 22. и 23.06.2021. године – 

завршни испит за ученике осмог 

разреда 

рн                 Јун  

 П У С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5 6 

38. 7 8 9 10 11 12 13 

39. 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30     

14 наставних дана 
99 

наставних дана 

 

ЛЕГЕНДА 
 

 

Почетак и завршетак наставне године 

 
Државни празници који се обележавају радно (наставни 

дан) 

  Школска слава Свети Сава  (радни, ненаставни дан) 

 Пробни завршни и завршни испит 
 Ученички распуст  Завршетак квартала 

* Верски празник 
 

Дани предвиђени за републичка такмичења у Тршићу и 
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Календар рада доноси Министарство просвете и њиме обавезује све раднике школе и 

ученике да извршавају постављене циљеве и задатке по одређеном распореду и ритму рада. 

За школе на подручју Војводине важи Календар рада које прописује Покрајински 

секретаријат за образовање. 

Све активности наведене у календару рада школе биће синхронизоване са 

оперативним планом сваког наставника, одељењског старешине, органа школе и других 

субјеката: распоред обавезних, изборних и факултативних предмета, спортских активности, 

допунске и додатне наставе, слободних активности, поправних испита, културних и других 

активности, ђачких екскурзија, одржавања манифестација и такмичења, смене рада у школи, 

трајање зимског и пролећног одмора за ученике, почетак полугодишта, завршетак наставне 

године, упис ученика у први разред, активности у здравственој заштити, професионалној 

оријентацији, педагошко корективном раду. 

Све наведене активности школе су у складу са нормама часова, плановима и 

програмима рада, Законом о основној школи као и кадровским, материјалним, просторним и 

другим специфичностима школе и средине. У складу са тим, сви радници школе добијају 

решење о обавезама у оквиру 40-часовне радне недеље. 

Календар испита: у складу са Статутом школе 

Разредни испити полажу се у следећим испитним роковима: 

- августовски рок 

- јунски рок    

Почетак школске године је 1. септембра 2020.године, крај школске године за VIII 

разреде је 04. јун 2020., а за ученике од I-VII разреда 18. јун 2021. 

Наставна година је подељена на 4 квартала: 

● ПРВИ квартала броји 40 наставна дана и седница одељенских већа је 26. октобра 

2020.године 

● ДРУГИ квартал траје 41 наставни дана, седница ће се одржати 23. децембра 2020. 

године 

● ТРЕЋИ квартал има 50 дана, седница ће се одржати 31. марта 2021. године 

● ЧЕТВРТИ квартал има 39 наставна дана за 8. разред, седница ће се одржати 04. јуна 

2021., а за ученике од 1-7. разреда 49 наставна дана и седница ће се одржати 18. јуна 

2021.године 

 

РАДНЕ СУБОТЕ 

● 19. септембар, ваннаставне активности, грађанско, верска – у природи или онлајн 

● 15. мај, ваннаставне активности, грађанско, верска – у природи или онлајн 

 

РАСПУСТИ: 

● ЗИМСКИ  распуст од 24. децембра 2020.године до 15. јануара 2021. године  

● ПРОЛЕЋНИ распуст од  2. априла -5. априла 2021. године 

● ПРОЛЕЋНИ -2. део распуст од  30. априла -7. Маја 2021. године 

● ЛЕТЊИ распуст за осме разреде 07. јуна, а за ученике од  I-VII разреда од 21. јуна до 

31. августа 2021. године  
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ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ: 

• 11. новембар – Дан примирја у првом светском рату - НЕРАДНИ ДАН      

● 27. јануар, школска слава Св.Сава, РАДНИ ДАН, обележава се академијом и другим 

активностима 

● 15. и 16. фебруар –Дан државности - НЕРАДНИ ДАН 

● 1. и 2. мај- Празник рада- НЕРАДНИ ДАНИ 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ : 21., 22. и 23.06.2021. 

 

ПОДЕЛА КЊИЖИЦА:            

● подела књжица за крај ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА  је до 29. децембра 2020.године 

● подела књижица за крај ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА је  до 28. јун 2021. године 

 

На крају ПРВОГ и ТРЕЋЕГ квартала одељенске старешине су у обавези да родитеље 

писмено обавесте о успеху ученика у року од осам дана од завршетка квартала, а родитељ 

има и увид у есДневник. 

За време ЗИМСКОГ распуста сваки наставник је у обавези да одржи ПЕТ ЧАСОВА 

допунске наставе, а план тих часова доставља стручној служби. Часови ће се држати у школи 

или онлајн. 
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ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ ЗА ДРУГИ 

ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

  

Ред. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД  

Број нед. год. нед год. нед. год. нед. год 

1. Српски језик 10 360 12 432 8 288 8 272 

2. 

Мађарски језик1 
5 180 4 144 4 144 4 

136 

   

3. Српски језик2 3 108 3 108 3 108 2 68     
 4. Енглески језик 

6 216    8 288 6 216 6 
204   

  
5. Ликовна култура 6 216 4 144 3 108 3 102         

6. Музичка култура 6 216 4 144 3 108 3   102      
7. Историја 3 108 8 288 6 216  6  204    
8. Географија 

3 108 8 288 6 216 6 204   

9. Физика - -   8 288 6 216 6  204    

10. Математика 12 432 16 576 12 432 12  408   
11. Биологија 6 216 8 288 6 216 6  204   
12. Хемија - - - - 6 216 6  204   

13. Техника и технологија 6 216 8 288 6 216 6 204  

15. Физичко и здравствено васпитање 
6 432 8 216 9 216 9 

 204  

  
17.  Информатика и рачунарство 3 108 4 144 3 108 3 102   

УКУПНО: А 103 3708 78 2808 84 3024 77 2618 

Ред. 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И 

ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ПЕТI 

РАЗРЕД 

ШЕСТI 

РАЗРЕД 

СЕДМI 

РАЗРЕД 

ОСМI 

РАЗРЕД 

број 
нед. год. нед год нед. год. нед. год 

 

1. 

Верска настава/ Грађанско 

васпитање3 3 108 4 144 3 108 3 102  

2. Немачки језик4 6 216 8 288 6 216 6 204   
 

3. 

Физичко васпитање - OFA 
3  4     0,35   

УКУПНО: Б 12 432 9 324 9 314 12 408 

 

УКУПНО: А + Б 
115 4140 97 3132 93 3338 89 3026 

Ред. В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ6 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

број нед. год. нед год. нед. год. нед. год. 

 

2. 

Мађарски језик са елементима 

националне културе 
        

3. Домаћинство       1 32 

 

4. 

Хор и оркестар 
1 36 1 36 1 36 1 32 

5. Цртање, сликање, вајање 1 36 1 36 1 36   

  УКУПНО: В - - - -   3 96 

  УКУПНО: А + Б + В 116 4176 98 3184 94 3374 92 3122  
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Изборни наставни предмети  и слободне активности по језицима на којима 

се одвија настава 
 

На српском наставном језику Разр

ед 

На мађарском наставном језику 

Верска настава- православни катехизис/ Грађанско 

васпитање 

Мађарски језик са елементима националне културе 

I 

Верска настава- католички 

катехизис/Грађанско васпитање 

 

Верска настава- православни катехизис /  

Грађанско васпитање 

Мађарски језик са елементима националне културе 

II 

 

Верска настава- католички катехизис / 

Грађанско васпитање 

Верска настава- православни катехизис / Грађанско 

васпитање 

Мађарски језик са елементима нациналне културе 

III 

Верска настава/ Грађанско васпитање / 

Грађанско васпитање 

 

Народна традиција 

Верска настава- православни катехизис / 

 Грађанско васпитање 

Мађарски језик са елементима нациналне културе 

IV 

Народна традиција 

Верска настава- католички катехизис / 

Грађанско васпитање 

 

Верска настава- православни катехизис /Грађанско 

васпитање 

Немачки језик 

Хор и оркестар 

Цртање, сликање и вајање 

Чувари природе 

V 

Верска настав- католички катехизис / 

Грађанско васпитање 

Немачки језик 

Цртање, сликање и вајање 

Чувари природе 

Верска настава- православни катехизис/Грађанско 

васпитање  

Немачки језик 

Хор и оркестар 

Цртање, сликање и вајање 

Чувари природе 

VI 

Верска настава- католички катехизис / 

Грађанско васпитање 

 Цртање, сликање и вајање 

Немачки језик 

Хор и оркестар 

Чувари природе 

Верска настава- православни катехизис / Грађанско 

васпитање  

Хор и оркестар 

Немачки језик 

Мађарски језик са елементима нациналне културе 

Цртање, сликање и вајање 

VII 

Верска настава- католички катехизис / 

Грађанско васпитање  

Хор и оркестар 

Немачки језик 

Чувари природе 

Цртање, сликање и вајање 

Верска настава- православни катехизис / Грађанско 

васпитање 

Немачки језик 

Хор и оркестар 

 

VIII 

Верска настава- католички катехизис / 

Грађанско васпитање  

Домаћинство 

Немачки језик 
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Подела предмета и одељења на наставнике-предметна наставе 
 

 

 

 

 1. разред 2. разред 3. разред 4. разред 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 

1

-

С 

2

-

С  

Наставник 

/

1 

/

2 

/

3 

/

1 

/

2 

/

3 

/

1 

/

2 

/

3 

/

1 

/

2 

/

3 

/

1 

/

2 

/

3 

/

1 

/

2 

/

3 

/

4 

/

1 

/

2 

/

3 

/

1 

/

2 

/

3 1 2 
Педагошк

а норма 

Дреновац Дубравка српски + скн                                                       100.00% 

Марковић Весна V2 српски +*                                                       100.00% 

Стакић Татјана VI3 скн + српски                                                      97.22% 

Ковачев Сандра скн                                                       25.00% 

Бало Бордаш Гизела мађ                                                      94.44% 

Бало Бордаш Гизела мађ са ел...                                                       20.00% 

Ленкеш Ема VI1енглески                                           м           111.11% 

Сакач Мадарас Силвија енглески                                                       70.00% 

Вујовић Едит VI4 енглески                                                       104.44% 

Лаковић Бојана немачки                                                      100.00% 

Латиновић Александра немачки                                                       55.55% 

Мирков Ђорђе VIII2  ликовно                         2 2   1 1 1   1 1   1 1       55.00% 

Мирков Ђорђе VIII2 лик мађ                             2       1     1     1     25.00% 

Цртање, сликање, вајање                           1     1 1   1 1             25.00% 

Гурјанов Јегдић Софија муз                         2 2   1 1 1   1 1   1 1     1 60.00% 

Гурјанов Јегдић хор                                                       20.00% 

Залан Зеди музичко мађ.                                                       25.00% 

Глигоријевић Марина историја                                                       80.00% 

Флеис Атила историја                                                       35.00% 

Богданов Олга V1 географија                                                       80.00% 

Ромода Ливиа географија                                                       35.00% 
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Капор Чила хемија мађ.                                                       20.00% 

Милена Тифенбах хемија                                                       40.00% 

Хорват Рудолф VIII3 физика                                                       100.00% 

Ковачев Татјана VIII1 мат                                                       111.11% 

Драгић Давор математика                                                       88.89% 

Драгић Давор мат. Мађ.                                                       44.49% 

Варга Силвиа                                                       22.22% 

Полак Фехер Агота                                                      22.22% 

Тошић Златка VII2 биологија                                                       80.00% 

Тошић Златка биологија                                                       10.00% 

Фехер Ержебет биологија                                                       40.00% 

БалоТибор                                                       40.00% 

Гојков Наталија ТиТ                                                      80.00% 

Гојков Наталија ТиТ                                                       30.00% 

Ковачев Зорана ТиТ                                                       20.00% 

Секе Ото VII3                                                       100.00% 

Голушин Тања VII1                                                       85.00% 

Петровић Зоран                                                       15.00% 

Марјански Бојан                                                       40.00% 

Ковачев Зорана                                                       30.00% 

Лукач Мики                                                       20.00% 

Мирков Владимир                                                       70.00% 

Флајс Атила                                                       20.00% 

*Грађанско српски                                                        20.00% 

*Грађанско мађарски Ема Ленкеш                                                       10.00% 

Домаћинство српски ???                                                       1 група% 

Капор Чила домаћ. мађ.                                                       5.00% 

*Чувари природе српски                                                       2 групе% 

*Чувари природе мађ.                                                       1 група% 

Давидовић Катица *                                                     100.00% 
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Б.Петрашков Александра   *                                                   100.00% 

Шаму Ерика     *                                                 100.00% 

Мошорински Саша       *                                               100.00% 

Вребалов Снежана         *                                             100.00% 

Варга Силвиа           *                                           100.00% 

Ракић Зора             *                                         100.00% 

Бугарски Мања               *                                       100.00% 

Фабијан Мелинда                 *                                     100.00% 

Попов Александра                   *                                   100.00% 

Мирков Олга                     *                                 100.00% 

Полак Фехер Агота                       *                               100.00% 

Хорват Илдико                                                       100.00% 

Пецарски Весна                                                       100.00% 

Дујин Далиборка                                                       100.00% 

Радоњић Милица                                                       100.00% 

М.Игњатовић Јелена                                                       50.00% 

Стојшин Марица                                                       100.00% 
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ДРУШТВЕНО-ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И 

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 
 

ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ 

Активности: Време реализације 

1. Посета позоришту Током године 

2. Посета луткарском позоришту Током године 

3. Посета изложби Током године 

4. Приредба за грађане половина маја 2021.г.  

5. Забавно рекреативни програм Током године 

6. Присуство концерту Током године 

7. Сусрет са књижевником По плану библиотеке 

8. Приредба за прваке и родитеље Јун  2021.године 

9. Прослава Светог Саве 27. jaнуaрa 2021. године 

 

У оквиру биолошке секције, коју воде наставнице Ержебет Фехер и Златка Тошић, 

планирана је посета  Националном парку Слано Копово и Резервату природе Бисерно острво.  

Посета је планирана заједно са представницима Ловачког друштва Нови Бечеј.  

 
ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 
1-8-разред        

1. Уређење учионица и ходника школе Tоком године 

2. Сакупљање секунд. сировина Током године 

 

Taкмичење ученика I-IV 

1. Спортски сусрет са другим школама  Дан школе 

2. Такмичење у полигону I-IV Iгре  април – мај 

3. Tакмичење у полигону III.-IV Iгре  април – мај 

4. Tакмичење у оквиру одељења. I-II  Мај 

5. Tакмичење у оквиру одељења. III – IV  Мај 

 

Taкмичење ученика V-VIII 

1. Одељењска такмичења у фудбалу  Март 

2. Oдељењска такмичења у кошарци  април – мај 

3. Oдељењска такмичења у рукомету  Мај 

4. Taкмичења у оквиру спортских сусрета  Мaj 

Такмичења и спортски сусрети одржаће се на ниову школе, као и у договору са 

другим школама из општине, и ван територије наше општине. 

НАПОМЕНА:Реализација наведених активности ће се реализовати у складу са 

епидемиолошком ситуацијом. 
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РАСПОРЕД РАДА ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ 
 

 Школска кухиња ради у једној смени, од 7: 30 до 15:30. 

  Ужина за ученике организована је за време великог одмора у трпезарији, за прву 

смену: А група од 8.35 до 8.50 сати, Б група 11.20 до 11.35. За другу смену од 14.40 до 14.45 сати. 

 

РАСПОРЕД РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 Највећи део ваннаставних активности и облика образовно васпитног рада којима се 

доприноси остваривању плана и програма рада и циљева основног образовања и васпитања, 

реализоваће се у складу са епидемиолошкил условима. 

 

Обавезне ваннаставне активности 

Час одељењског старешине и одељењске заједнице: 

Од I – IV разреда 1 час недељно – 36 часова годишње 

Од V дo VIII разреда 1 час недељно – 36/34 часова годишње 

Одељењске старешине својим програмом рада треба да обухвате: 

- рад са ученицима (ЧОС ) 

- рад у стручним органима 

- рад са родитељима 

- рад на педагошкој документацији 
 

Допунска настава 

За ученике који имају тешкоће у савладавању наставног плана и програма рада школе током 

године организоваће се допунска онлајн настава. 

Допунски образовно васпитни рад је обавезан за ученике које на то упути предметни 

наставник или Одељенско веће. Овај рад је организован на нивоу одељења а извршиоци су 

наставници разредне наставе односно предметни наставници. Допунска настава организоваће се за 

све наставне предмете у којима  се за то укаже потреба. Број ученика и група за који се организује 

допунска настава је променљив. Број часова за поједине ученике такође је променљив. Број часова за 

наставнике дат је у оквиру четрдесето-часовне радне недеље наставника и стручних сарадн 

 

Припремна настава 

Припремна настава за ученике од петог до седмог разреда који се упућују на поправни испит 

организује се у трајању од 5 дана, односно 10 часова за сваки предмет.  

За ученике осмог разреда припремна настава и полагање поправних испита организоваће се у 

јуну месецу 2021. године. Припремна настава и полагање поправних испита за ученике од петог до 

седмог разреда организоваће се у времену од 20. августа 2021. године. Школа ће за ученике осмог 
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разреда организовати припремну наставу за полагање завршног испита. Организоваће се извођење 4 

типа припремне наставе, а у складу са епидемиолошком сликом у земљи: 

- за сва такмичења, односно она за које школа оцени да ученици могу суделовати на њима. 

Ова настава ће се изводити током целе школске године по потреби тј. по стручној 

процени учитеља – наставника, 

- за полагање завршног испита. Овај тип наставе изводиће се од октобра месеца и то из 

матерњег језика, математике, физике, хемије, биологије, историје и географије. 

- за полагање поправних испита у августовском испитном року у трајању од 10 часова 

припремне наставе по предмету, 

- за полагање разредних испита. 

НАПОМЕНА : Наведене активности одвијаће се у складу са епидемиолошком ситуацијом 

у школи или онлајн. 

Корективно педагошки рад у време пандемије 
Корективни педагошки рад биће организован за ученике са мањим и већим сметњама у физичком и 

психичком развоју, а реализоваће се у школи, одговарајућим стручним организацијама или онлајн, 

зависно од епидемиолошке ситуације. 

Психолошко педагошка служба школе ће у оквиру свог рада планирати рад са ученицима који имају 

тешкоће у савлађивању наставног градива или им се прилагођава настава (на основу мишљења 

Интерресорне комисије). Ученици са сметњама вида и слуха распоређују се у прве клупе, у 

учионицама, ради лакшег праћења наставе и комуникације у разреду. Идентификација ових ученика 

је стални процес, који ће остваривати наставници, одељењске старешине, психолог, педагог и 

здравствени радници кроз систематске прегледе током читаве године. 

Врста сметње Активности Носиоци активности 

Оштећење вида, слуха, 

телесна оштећења, 

хроничне болести  

сарадња са здравственом службом  

индивидуализација наставе 

одељењски старешина, 

предметни наставници 

Специфичне 

интелектуалне сметње 

индивидуални рад 

допунска настава 

сарадња са родитељимa 

сарадња са дечј. неуропсих. Зрењанин и 

Развојним саветовалиштем 

педагог, 

предметни наставник 

наставник разредне наставе 

психолог 

 

Сметње у 

емоционалном и 

социјалном 

прилагођавању  

индивидуални рад 

рад по групама (непохађ. страх од школe, 

aгресивнo и дeвијатнo пoнaшaњe) 

психолог 

одељенске старешине 

Времe: током годинe 

Деформитет кичменог 

стуба и стопала 

корективне вежбе медицински радници и 

наставник физичког васпитања 
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Додатни образовно-васпитни рад 

Додатни образовно васпитни рад биће организован углавном онлајн за ученике који 

испољавају изразите способности из појединих предмета и области, а у којима постижу изванредне 

резултате из свих предмета почев од четвртог разреда. 

Наставници изводе додатну наставу на основу сопствених планова.у зависности од 

здравственог стања, могуће је извођење и у школи. 

 
Спортске активности 

 

р.б С а д р ж а ј Време Начин извођења 

1. Јесењи крос/ крос РТС-а   

 

2. Пролећни крос   

 

3. Спортски дан – Дан школе   

    

4. Зимовање   

 
 НАПОМЕНА:Такмичења ученика ће бити у складу са епидемиолошкоим стањем у 

држави. 
 

 На нивоу школе одржаће се школска такмичења из свих наставних предмета или слободних 

актиности које организује Министарство просвете (узраст ученика III-VIII разреда). 

 На основу резултата сходно пропозицијама, школа ће учествовати и на вишим нивоима 

такмичења. 

 Бициклистички савез Војводине сваке године организује бициклистичке трке које су у оквиру 

саобраћајне секције.Ученици који се у нашој општини високо пласирају учествују у Новом саду на 

покрајинском нивоу. 

 

ПРОГРАМ И ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ И ОСТАЛИХ 

АКТИВНОСТИ 
 

1. Слободне активности ученика (секције, дружине и сл.)  

2. Екскурзије, излети, посете, школа у природи 

3. Студијска посета археолошком парку –Лимес парк – Виминациум Адвентуре 

4. Студијска посета научно – образовно- културном центру „ Вук Караџић“ у Тршићу 

5. Заједнице ученика и рад одељењског старешине 

6. Друштвене организације 

7. Производни и други друштвено користан рад 

8. Професионална оријентација 

9. Сарадња са родитељима, културне и друге активности 
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Слободне активности ученика ће се организовати ако за то буде могућности, 

односно, ако се поправи епидемиолошко стање.   
 

 Организовање слободних активности врши се по принципу слободног опредељивања 

ученика према афинитету у складу са Школским развојним планом и по Правилнику 

Министарста. Слободне активности организују наставници најчешће у оквиру предмета који 

предају, а такође и према афинитету, као и један број спољних сарадника ( шах ). 

  Путем слободних активности и целокупних активности и рада дечјих организација 

оствариће се задаци свих васпитних подручја. У организационом, садржајном погледу у 

односу на методе рада флексибилне слободне активности значајно доприносе формирању 

морално-вредносних компоненти, свих младих, у условима живљења у вишенационалној 

заједници уз ефиксно изналажење путева за међусобно упознавање и зближавања. 

Слободне активности поред веза са наставним садржајима и активностима повезане се 

у још и са културним производним животом средине у којој се школа налази. 

При избору садржине слободних, организационих облика и методе рада у слободним 

активностима ученици и инструктори треба да полазе од: 

- оквирног програма образовно-васпитног рада, нарочито од постављених васпитних 

задатака, 

- програма дечјих организација 

- програма ђачких организација. 

 

Деца су углавном заинтересована за учествовање у раду секција које организује 

школа. Мањи број њих, су чланови локалних спортских клубова, због слабих финансијских 

могућности родитеља. Школа је узела у обзир реалне околности:-опасности (и поред тога  

што кроз Нови Бечеј протиче река Тиса, има веома високи проценат деце непливача што је у 

скорашње време довело до већег броја утапања, повећан је број саобраћајних несрећа у 

којима страдају ученици наше школе, забележен је пораст броја зависних од дроге и 

алкохола), али и могућности (различите културне манифестације које се одржавају у Н. 

Бечеју). Школа је уочила потребу и могућност да се више ангажује и да другачије организује 

ваннаставне активности, како би обогатила живот деце, тако да ће се ваннаставне активности 

од ове године организовати на школском нивоу и биће у оквиру једне секције ангажован 

већи број наставника. У школи је оформљена међупредметна секција са фокусом на СТЕАМ 

области под називом „Душа науке“ (енгл. Soul of Science – SOS) у којој са ученицима ради више 

наставника. Ради се и на пројекту Еразмус+ програма ЕУ и на еТвининг пројектима. 
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Ре

д. 

бр

ој 

Ваннаставне  

активности, 

подела по 

областима 

Назив слободне активности Циљ и задаци 

1. 

Језик и 

комуникација 

 

Драмска секција (Весна 

Марковић, Зора Ракић,Саша 

Мошорински) 

 

- продубљивање и проширивање знања- 

подстицање ученика на читање додатне 

литературе 

 

- оспособљавање и усавршавање ученика 

за вербалну и писмену комуникацију 

 

- подстицање ученика на литерарно 

изражавање 

 

- оспособљавање ученика за правилан рад 

на тексту 

 

- подстицање ученика на коришћење 

речника и енциклопедија 

 

- развијање опште културе код ученика 

 

- развијање креативности у корелацији 

више предмета/области 

 

- развијање медијске писмености 

 

- развијање дигиталних компетенција 

коришћењем ИКТ-а 

Читалачки клуб- Дубравка 

Дреновац,  

Сајт школе (Тања Стакић, 

Давор Драгић) 

Лингвистичка секција (Гизела 

Б. Бордаш) 

Литерарна (Александра Попов) 

Енглески клуб -  (Ема Ленкеш) 

Филмски клуб -  (Едит Вујовић) 

 

Мали Енглези:( Силвија Сакач 

Мадарас) 

Секција немачког језика 

Deutsch club – Бојана Лаковић 

Аниматорска секција – (Полак 

Фехер) 

Снежана Вребалов (језичке 

игре) 

2. Природне науке 

Математичка секција (Татјана 

Ковачев,  

Мања Бугарски) 

- развијање логичког мишљења код 

ученика 

- подстицање ученика да примењују 

стечена знања у пракси 

- коришћење литературе 

- препознавање и гледање поучних ТV 

емисија 

- развијање еколошке свести код ученика 

- уочавање узрочно-последичних веза 

- продубљивање сазнања о своме телу... 

Млади физичари (Рудолф 

Хорват) 

Биолошка секција (Златка 

Тошић, Ержебет Фехер) 

Секција хемије (Чила Капор)  

 

 

 

3. Техничке науке и 

вештине 
Саобраћајна секција (Наталија 

Гојков) 

 

- овладавање грубљим техничким 

вештинама, руковање разним алаткама 

и прибором 

- овладавање прецизнијим радњама 

- развијање тачности и педантности  

развијање позитивног такмичарског 

духа... 

Ручни рад (Олга Мирков) 

4. Друштвене науке Историјска секција (Зорица - оспособљавање ученика за самосталан 
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Гарчев) истраживачки рад 

- оријентација у простору и времену- 

повезивање временске и просторне 

димензије 

- развијање хуманих особина код 

ученика 

- оспособљавање за самостално 

коришћење атласа и разне друге 

литературе 

- развијање критичког мишљења 

Географска секција (Олга 

Богданов, Ливиа Ромода)  

Ученички парламент(Олга 

Богданов  

Дечји савез (Стакић Тања, 

Мунћан Игњатовић Јелена 

5. Уметност Ликовна секција (Илдико Хорват, 

Ђорђе Мирков) 

- гајење и усавршавање већ постојећих 

способности и вештина код ученика 

- откривање и неговање нових талената 

међу ученицима Хор (Софија Гурјанов Јегдић) 

 

6.  СТЕАМ области 

- „Душа науке“ (SOS – Soul of 

Science) мултидисциплинарна 

секција 

- еТвининг пројекти 

Еразмус+ пројекат 

- развијање интегрисаног приступа 

природним наукама, технологији, 

инжењерству, уметности и 

математици  

- развијање медијске, дигиталне и 

језичке писмености 

- развијање међународне димензије 

школе кроз размену знања са 

школама у Европи и региону 

- развијање склоности ка 

целоживотном учењу 

- промовисање социјалних, 

грађанских и интеркултуралних 

компетенција 
 

На иницијативу и у сарадњи са Издавачком кућом “КЛЕТТ” , као члан главног наставничког 

жиријау акцији – ЧИТАЛАЧКИ МАРАТОН – радимо на формирању ЧИТАЛАЧКОГ КЛУБА 

у нашој школи ове школске године. 

О активностима на формирању Читалачког клуба “КЛЕТТ” ће нас обавеститидо краја 

септембра. 

Одржавају се РАДИОНИЦЕ на којима се анализирају дечији романи, деца их оцењују и 

резултате достављамо Издавачкој кући. Најбољи роман се штампа и по један примерак 

добијају сви чланови Читалачког клуба. 

Хор и оркестар 

Циљ и задаци хора и оркестра су неговање смисла за заједничко музицирање, 

колективан рад, и припрема програма за културне и јавне активности школе. Програм рада 

обухвата развијање дечијег гласа за лепо певање, технику певања, обликовање тонова и 

изговор текста по певању. Хор броји велики број ученика који већ годинама уназад освајају 

прва места на такмичењима. 
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Културне и друштвене активности ученика 

Сарадња школе са друштвеном средином засновна је на усмерености васпитања и 

интерес је свих грађана и омогућује остваривање циља васпитања и слободан и свестран 

развој ученика. 

Циљ културне и јавне делатности школе као саставни део образовно-васпитног рада 

јесте успостављање односа ради бржег и квалитетнијег реализовања основних функција 

школе и прогресивног мењања и унапређивања друштвене средине. Своју културну 

функцију школа ће остварити: 

1. ангажовањем запослених и ученика за школске свечаности 

2. активностима ученика и наставника у културном животу уже и шире друштвене 

средине. 

Школа ће сарађивати на културном и ширем плану са: установама културе, 

родитељима ученика, месном заједницом, центром за социјални рад, општином, културно-

уметничким друштвима, а организоваће сусрете са писцима и другим истакнутим 

личностима, организоваће такмичења и сарадњу са другим школама, са локалним радиом и 

телевизијом, дечјим листовима и другим медијима, невладиним организацијама и др. 

Сарађујемо и са невладином организацијом „Плава шкољка“ из Београда, која је 

везана за децу са посебним потребама и наши ученици, који спадају у ту групу деце 

одазивају се свим њиховим активностима од спортских такмичења до креативних радионица 

и изложби дечијих радова у Београду. 

Један од важних фактора учешћа наших ученика у културним и друштвеним 

активностима је и сарадња наше школе са братском школом из Књажевца, ОШ“Димитрије 

Тодоровић-Каплар“.  

Постоји могућност и размене ученика са Мезетуром, братским градом општине Нови 

Бечеј из Мађарске , што ћемо и урадити ако нас Локална самоуправа финасијски подржи. 

Према пројекту „Душа науке“ из Еразмус+ програма ЕУ планиране су 3 мобилности 

по 5 ученика у Италију, Шпанију и Велику Британију ако се стекну услови услед пандемије 

КОВИД 19.  

 

Неке од свечаностису: 

● прозивка и упознавање ђака првака са својим учитељицама 

● прослава Нове Године 

● прослава школске славе Светог Саве 

● свечаности поводом завршетка наставне године (ученици 4.разреда) 

● свечани испраћај ученика осмог разреда 

 

У циљу развијања друштвено-забавног живота ученика школа ће организовати 

следеће активности: 

● гостовање луткарских позоришта 

● посећивање позоришних представа 

● изложбе радова ученика 

● литерарно поподне 
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● реализација посебних (специјалних) пројека 

 

У току школске 2020/2021. године планиране су екскурзије, чије ће реализација зависити од 

могућности родитеља ученика да обезбеде потребна средства или ангажовања спонзора, а у 

зависности од епидемиолошке ситуације. 

 

 

 

Програм здравствене заштите 

Социјална и здравствена заштита ученика је дуг и континуиран процес 

оспособљавања ученика за активну бригу о властитом социјалном и здравственом развоју. У 

том процесу учествују родитељи, наставници, педагози, психолози, здравствени и социјални 

радници. Задатак школе је да ученицима пружи основна знања о физичком и психичком 

развоју, о ризицима који их могу угрозитии о заштити од тих ризика Такође је задатак и 

формирање позитивног става према властитом здрављу, здрављу заједнице, о дужностима и 

правима ученика које имају у вези са тим. Посебан задатак школе је формирање позитивног 

става према здравственој струци и навике да користе услуге здравствене заштите. Ови задаци 

ће се у школи реализовати током школске године кроз предавања, разговоре на часовима, 

секцијама. И то на : 

■ часовима редовне наставе кроз садржаје који се односе на социјално здравствену заштиту 

ученика. 

■ часовима слободних активности – спортских секција, еколошке секције итд.  

■ часовима одељенских заједница обрадом тема које се односе на ову област , у чијој 

реализацији ће учествовати поред разредних старешина и психолошко - педагошка служба 

школе.  

Програм здравствене заштите реализоваће се кроз програм здравственог васпитања, али и у 

сарадњи са Домом здравља. 

  

Исхрана - врсте хранљивих материја (3 часа) 

Подела, особине, улога масти, беланчевина, витамина, угљених хидрата, минерала, воде. 

Болести које се преносе путем хране. Опасности од неконтролисане примене дијета. 

Наставна област/предмет:  

-биологија  

-Физичко васпитање 

-Час одељењског старешине 

Садржај: 

- Правилна исхрана 

- Болести неправилне исхране 

- Недеља здраве исхране 

- Врсте хранљивих материја 

- Васпитавање за правилну исхрану 

- Анорексија, булимија, гојазност 

- Контаминација хране. 

 Циљеви и задаци: 

Проширивање знања о врстама хранљивих материја и болестима које се преносе путем хране 
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- проширивање знања о опасностима неконтролисане дијете 

-стицање и проширивање знања о анорексији и булимији 

- усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за 

очување здравља 

- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља 

- стицање основних медицинских знања и њихово повезивање ради развијања психички и 

физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу. 

Начин реализације: 

-разговор 

-дискусија 

-предавање 

-презентације 

Време реализације: 

Током године 

 

Значај рекреације и спорта (3 часа) 

Зашто се бавимо спортом? Врсте и значај рекреације и појединих спортова. Правилна 

рекреација - надзор, исхрана, хидратација. 

Наставна област/предмет: 

-Физичко васпитање 

- Час одељењског старешине 

Садржај: 

- Један мој дан 

- Организација дана 

- Како препознати умор и замор. 

Циљеви и задаци: 

-Проширивање занања о значају правилне рекреације за здравље 

-развијање код ученика жеље за рекреацијом 

-оспособљавање ученика за правилан распоред времена за рад и одмор 

- упознавање најосновнијих елемената здравог начина живота, 

- упознавање протективних фактора за здравље, као што су: физичка активност и боравак у 

природи 

- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља. 

Начин реализације: 

-разговор 

-дискусија 

-предавање. 

Време реализације: 

Током године 

 

Пубертет (6 часова) 

Анатомске и физиолошке промене у пубертету. Акне у пубертету. Односи међу половима, са 

освртом на значај продужетка врсте и здравог потомства. Болести ендокриног система. 

Наставна област/предмет: 

-биологија  

-Физичко васпитање 
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-Час одељењског старешине. 

Садржај: 

-Квалитативне промене у току биолошког сазревања 

- Ментална хигијена 

- Односи међу половима 

- Примарне и секундарне полне карактеристике 

- Хигијена спорта. 

Циљеви и задаци: 

-стицање нових сазнања о рађању, репродукцији и полним разликама 

- развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости 

и отворене комуникације 

- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима. 

Начин реализације: 

-разговор 

-дискусија 

-предавање 

-презентације. 

Време реализације: 

Током године 

Болести дечјег доба (8 часова) 

Извор инфекције, путеви ширења и улазно место инфекције. Зоонозе - хигијена и нега у дому 

са кућним љубимцима. Однос деце у сеоским срединама према домаћим животињама - 

угроженост од болести које се преносе са животиња на људе. 

Болести респираторног тракта - прехлада, грип, бронхитис. 

Болести дигестивног тракта - орална хигијена, болести зуба, алиментарне инфекције, 

паразити, значај редовног узимања хране. 

Болести локомоторног система - деформитети кичменог стуба, спуштена стопала. 

Дечје заразне болести. Замке и опасности од тетоваже и пирсинга. 

Наставна област/предмет: 

-биологија  

-Час одељењског старешине 

Садржај: 

-Извор инфекција и путеви ширења. 

Циљеви и задаци: 

-стицање знања о заразним болестима чији су преносиоци кућни љубимци и домаће 

животиње 

-одржавање личне хигијене после контакта са животињамаа 

- укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота, 

-развијање одговорног односа према себи и другима. 

Начин реализације: 

-разговор 

-дискусија 

-предавање 

-презентације. 

Време реализације: 

Током године 
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ПРВА ПОМОЋ (6 часова) 

Прва помоћ код крварења, сунчанице, колапса. 

Прва помоћ код тровања, алкохолизма, повраћања. 

Стрес - последице стреса и превенција у циљу подизања психичке кондиције и спречавања 

настанка болести. 

Наставна област/предмет: 

-биологија 

-Физичко васпитање 

-Час одељењског старешине. 

Садржај: 

- Болести респираторног и дигестивног тракта 

- Деформитети кичменог стуба 

- Тетоважа, пирсинг 

- Прва помоћ код крварења, сунчанице , колапса, тровања, алкохолизма, повраћања 

- Стрес. 

Циљеви и задаци: 

- стицање основних медицинских знања и њихово повезивање ради развијања психички и 

физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу. 

Начин реализације: 

-разговор 

-дискусија 

-предавање 

-презентације 

-практичан рад. 

Време реализације: 

Током године 

БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ (10 часова) 

Пушење, алкохолизам, наркоманија - знања усвојена у трећем разреду основног образовања 

допунити и проширити у складу са могућностима ученика четвртог разреда. У реализацији 

програмских садржаја свих предмета наћи могућности да ученици схвате штетно дејство 

алкохола, никотина и психоактивних супстанци. 

Наставна област/предмет: 

-биологија  

-Час одељењског старешине. 

Садржај: 

-Особине алкохола и никотина 

-Од радозналости до зависности 

-Основни појмови о дрогама 

-Шта је ХИВ инфекција 

-Превенција алкохолизма и наркоманије 

-Ризично понашање у дечијем узрасту. 

Циљеви и задаци: 

-усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за 

очување здравља, 

-Оспособљавање ученика за схватање штетности 

- развијање одговорног односа према себи и другима 

- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља 
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- стицање основних медицинских знања и њихово повезивање ради развијања психички и 

физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу. 

Начин реализације: 

-разговор 

-дискусија 

-предавање 

-презентације. 

Време реализације: 

Током године 

 

Предавања здравствених радника. 

Сарадња са Центром за социјални рад и МУП-ом. 

 

Заштита и унапређење животне средине 
Здрава животна средина је интерес читавог човечанства. Имајући у виду улогу школе у 

еколошком - естетском образовању, развијању еколошке свести и формирању позитивних ставова 

према природи и животној средини а поводом међународног дана заштите животне средине и 

упустава Министарства просвете Школа планира различите активности којима ће се ученици упутити 

у област еколошког - естетског - здравственог васпитања. Остваривање овог програма планира се 

кроз следеће активности: 

■ акције уређења учионица, школе, школског дворишта и околине. 

■ учешће на конкурсу ликовних и литерарних радова на тему екологије 

■ дечији радови на тему екологије 

■ укључивање у акцију дрво генерације 

■ укључивање у акције које се организују на нивоу града и шире. 

■ укључивање у рад градских еколошких организација 

Овај програм на треба да се остварује само у оквиру једног предмета или одређене области 

ваннаставног рада , већ треба да буде заступљен у свим областима и свим предметима.  

 

Заједница ученика и рад одељењског старешине 

 
Рад одељењских старешина подразумева следеће: 

1. Одржавање родитељских састанака 

● упознавање са родитељима 

● упознавање родитеља осмих разреда са мрежом средњих школа 

● упознавање родитеља са планом и програмом школе 

● анализа успеха ученика по периодима 

● реализација планираних тема 

● остали договори са Саветом родитеља 

● вођење записника са родитељских састанака 

2.  Идивидуални разговори са родитељима (у току године) 

3. Сарадња са другим наставницима (у току године) 

● рад у стручним активима 

● стручно усавршавање 

● решавање организационих питања 

4. Сређивање целокупне документције (у току године) 

● дневник рада 
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● матична књига 

● досије ученика 

● сведочанство ученика 

● ђачке књижице 

● све остале административне послове 

5. Вођење ученика на разне културне, јавне и спортске манифестације 

 

6. Вођење одељења на друштвено користан рад (према календару) 

● сарадња са предузећима 

● професионална оријентација ученика 7. и 8. разреда 

7. Припрема и организација планираних излета и екскурзија (у току године према календару 

школе) обилазак градова и културно историјских места 

8. Сарадња са предшколском установом 

9. Сарадња са Центром за социјални рад 

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА 
ТЕМЕ 

▪ Упознавање са Кућним редом школе 

▪ Упућивање ученике у понашање током пандемије 

▪ Акција “Уредимо своју учионицу” 

▪ Однос према болести и болесном другу 

▪ Здрава вода- извор здравог живота 

▪ Култура очувања здравља 

▪ Здрави зуби – здрав осмех  

▪ Учимо заједно 

▪ Употреба и злоупотреба алкохола и осталих дрога 

▪ Осећања, ставови, понашање у односу на   сексуалност 

▪ Емоције и здравље 

▪ Заштита животне средине 

▪ У чему се разликује школа и вртић 

▪ Мој радни дан 

▪ Какав сам ја пријатељ 

▪ Вредновање сопственог рада 

▪ Енигме, загонетке, логичке игре 

▪ Дечија недеља- шта су моја права и обавезе 

▪ Злостављање и занемаривање 

▪ Учење и памћење 

▪ Методе и технике учења 

▪ Како успорити заборављање наученог 

▪ Мој патент (развој маште) 

▪ Учимо да решавамо проблеме 

▪ Моја права и обавезе 

▪ Одмор, врсте одмора, када нам је потребан одмор 

▪ Успех који смо постигли 

▪ Суочавање са неуспехом, развој и јачање личне контроле и истрајности 

▪ Интернет , његове могућности и опасности 

▪ Креативност – особина која се развија 

▪ Прве симпатије  

▪ Чланови породице, односи међу њима и указивање пажње 
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▪ Другарство између дечака и девојчица 

▪ Равноправно прихватање обавеза 

▪ Радне обавезе деце у породици без обзира на пол 

▪ Решавање конфликата и туђих нерасположења 

▪ Општа и лична хигијена  

▪ Другарство, пријатељство и љубав 

▪ Развој самоконтроле 

▪ Значај љубави, поверења и пажљивог односа родитеља према деци и деце према родитељима 

▪ Промене у пубертету, (дечаци и девојчице – разлике и сличности) 

▪ Неговање поштовања достојанства личности другог пола 

▪ Изграђивање поверења-пријатне и непријатне емоције 

▪ Прва љубав 

▪ Последице прераних полних односа на развој младих 

▪ Шта радим у слободно време 

▪ Ментално здравље 

▪ Занимања која познајем 

▪ Шта ћу да будем кад одрастем 

▪ Како помажемо укућанима 

▪ Улога и важност рада за појединца 

▪ Класификација занимања 

▪ Интелектуални и мануелни рад 

▪ Најчешће грешке при избору занимања 

▪ Припреме за упис у средњу школу 

▪ Који су услови (здравствени, психолошки) за бављење одређеним пословима? 

▪ Ненасилна комуникација 

▪ Разумемо и прихватамо различитости 

▪ Лепа реч и гвоздена врата отвара 

▪ Понашање на улици и јавним местима 

▪ Култура становања у приватним кућама 

▪ Шта је насиље, како настаје и како се борити против њега 

▪ Како се понашам у саобраћају 

▪ Дани саобраћаја 

▪ Емпатија и пружање помоћи другоме 
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Годишњи план рада школског парламента    
 

За ученике седмог и осмог разреда школа ће организовати ученички парламент сагласно 

Закону о основама система образовања и васпитања – члан 98. Циљ рада је: 

Давање мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља, 

директору школе о правилима понашања у школи, годишњем програму рада. школском развојном 

плану, слободним и ваннаставним активностима. учешће на спортским  и другим такмичењима и 

организацији свих осталих манифестација у школи и ван ње. 

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда. Бирају се сваке године 

и  од тих представника бирају свог председника 

 

1. Избор представника одељења седмог и осмог 

разреда 

2. Конституисање Ученичког парламента 

3. Избор руководства Ученичког парламента 

Септембар 

1. Упознавање чланова Парламента са 

законским оквиром деловања парламента, са 

правима и дужностима чланова; упознавање са 

нормативним актима школе (Статут; Програм 

рада школе); Законом о основама система (део 

који се односи на ученике); Правилником о 

понашању ученика; Пословником о раду 

парламента и сл. 

2. Израда и усвајање Програма рада Ученичког 

парламента у овој школској години 

Октобар 

1. Проблеми у школском животу и дискусија на 

тему побољшања услова школског живота и 

промоције учтивог понашања 

2. Промовисање добрих примера из школског 

живота 

Oктобар 

1. Класификациони период  

2. Хуманитарне акције, предлози, спровођење 

3. Међународни дан толеранције -16.11 

4. Светски дан деце -20.11 

5. Дан Конвенције о правима детета 

Новембар 

1. Болести зависности - Дан борбе против сиде –

 трибина -1.12. 

2. 12.12.2020. - 110-та годишњица школе 

3. Новогодишња журка 

4. Класификациони период  

Децембар 

1. Прослава дана Светог Саве Јануар 

1. Дан заљубљених – обележавање - 14.02. Фебруар 
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1. Обележавање Светског дана воде -22.03. 

2. Класификациони период  
Март-април 

1. Светски дан здравља – обележавање -7.04. 

2. Професионална оријентација - представљање 

средњих школа 

Април 

1. Прослава Дана школе  

2. Матурско вече за осми разред 

3. Професионална оријентација – трибина 

4. Класификациони период  

Мај 

1. Дискусија о завршном испиту 

2. Анализа рада Ученичког парламента - 

Извештај о раду 

Јун 

- Сарадња са Домом културе, Црвеним крстом, 

локалном самоуправом, Удружењем 

„ЕДУФОНС“ и другим организацијама из Новог 

Бечеја 

- Чланови Парламента као вршњачки едукатори 

- преношење искустава у своје одељење; 

покретање акција на нивоу одељења 

- Културно - забавни живот ученика - 

осмишљавање активности 

- Сарадња са управом школе 

- Предлози за осавремењивањ наставе 

Током године 
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Ученички парламент у току школске 2020/2021.године може мењати план рада. 

 

Чланови Ученичког парламента за школску 2020/21. 

1. Драгић Ивана  8-1 

2. Јованов Ивана 8-1 

3. Суботић Јана 8-2 

4. Кашиковић Ђурђина 8-2 

5. Деа Хорват 8-3 

6. Лена Колар 8-3 

7.  Ања Ћопић 7-1 

8. Симона Лукић 7-1 

9. Мајински Јована 7-2 

10. Шкеро Софија 7-2 

11. Милински Аурел 7-3 

12. Имброњев Виктор 7-3 

 

 

Основи безбедности деце 
 

Министарство унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

потписали су Протокол о сарадњи на програму  Основи безбедности деце, који ће се 

реализовати током шк. 2020/21.године. 

Због епидемиолошке ситуације још нисмо добили теме које ће се током школске године 

реализовати, уколико епидемиолошка ситуација дозволи.  
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ПЛАН  СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

за школску 2020/2021. годину 
Чланови актива: сви учитељи, наставници, који предају у нижим одељењима,наставница која ради у 

одељењу за ученике са посебним потребама  и стручна служба. 

Стручно веће наставника разредне наставе ће током школске године одржати 10 седница и 

реализоваће следећи програм рада : 

Месец Теме 

Септембар 1. Избор председника Стручног већа наставника разредне наставе 

2. Усвајање Годишњег плана рада Стручног већа наставника разредне наставе 

3. Формирање разредних  већа и избор председника сваког већа 

4. Планирање наставе-усвајање годишњих планова рада наставника, усклађивањеа са 

ШРП 

5. Планирање стручног усавршавања наставника  

6. Идентификација учениказа инклузију  

7. Разно   

Октобар 1. Усвајање записника са предходне седнице  

2. Договор о активностима за време Дечје недеље 

3. Стручно усавршавање  

Новембар 1. Утврђивање и анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. квартала 

2. Усклађивање критеријума вредновања-оцењивања 

3. Практично предавање – реализатори: 4. разред 

       4.ИОП настава 

Децембар  

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1.  полугодишта  

2. Прослава Нове године 

3.  Договор о прослави Светог Саве 

Јануар 1. Стручно усавршавање 

2. Прослава Светог Саве 

3.  

Фебруар 1. Договор о припреми и терминима такмичења 

2. Практично предавање – реализатори: 2. разред 

Март 1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 3. квартала и предлог мера  

2. Сарадња са вртићем 

3. Мала прослава за ученике који су освојили пласман на такмичењима 

4. Договор о активностима за Васкрс 

Април 1. Посета изложбама 

2. Посета позоришту 

Мај 1. Договор и припрема за извођење екскурзије 

2. Анализа рада секција 

3. Припреме за пријем будућих првака (4. разред) 

4. Организовање спортских сусрета, кроса 

5. Разно  ( списак уџбеника за наредну школску годину) 

Јун 1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне године и предлог мера  

2. Анализа реализације планова рада и предлог мера за будући рад  

3. Анализа реализације Годишњег плана рада Стручног већа наставника разредне 

наставе, предлог мера и избор руководиоца Стручног већа  за наредну школску 

годину  

4. Усвајање извештаја рада  Стручног већа наставника разредне наставеу 

2020/21.школској години 
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Професионална оријентација 

 

Основни циљ професионалне оријентације, као и процеса пружања помоћи појединцу, 

биће да ученик добије целокупну и реалну слику о себи и да сагледа своју улогу у свету рада, 

планира и остварује свој професионални развој. Овом активношћу биће обухваћени ученици 

од I-VIII разреда, с тим што ће професионална оријентација бити примерена узрасту и 

спроводиће се кроз часове одељењске заједнице. 

Професионална оријентација ће се спроводити кроз различита предавања стручне службе и 

радионице везане за ову област, индивидуални  и групни саветодавни рад са ученицима 8. 

разреда, организовање посета стручним школама различитих профила и кроз презентације 

средњих школа у нашој школи. Као један од водећих ресурса ће нам бити родитељи, остали 

чланови породице, пријатељи ученика који се баве одређеним занимањима, како би се 

ученици упознали са захтевима различитих занимања и њиховим предностима и 

недостацима. 

Програм професионалне оријентације у школи обухвата следеће: професионално 

информисање ученика, саветодавни рад са ученицима и  попуњавање анкета и тестова из 

области професионалне оријентације. За спровођење плана задужене су старешине осмих 

разреда, педагог и психолог школе.  

ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА 

1. Графикон интересовања 

2. У светлу врлина и вредности 

3. Самоспознаја – то сам ја 

4. Какав сам на први поглед 

5. Моја очекивања 

6. Образовни профили у средњим школама 

7. Захтеви занимања- одговарајуће способности и контраиндикације 

8. Критеријуми за избор школе 

9. Избори занимања и приходи 

10. Припрема за реалне сусрете 

11. Учење путем реалних сусрета 

12. Рефлексија о учењу  у оквиру реалних сусрета 

13. Моја одлука о школи и занимању  

 

 

Начин реализације зависи од епидемиолошке ситуације. 
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
Индивидуална сарадња са родитељима 

Овај вид сарадње са родитељима реализоваће наставници, разредне старешине, 

педагог, психолог, директор,онлајн или директно у школи зависно од епидемиолошке 

ситуације. 

Уводимо „Дан отворених врата“ последњег наставног дана у месецу. Потребна је 

претходна најава родитеља одељенском старешини. 

  Иницијатори сарадње могу бити како радници школе тако и родитељи. Школа ће иницирати 

овај вид сарадње са родитељима чија деца имају тешкоће у савладавању наставног плана и 

програма, у учењу, социјалном, интелектуалном или емотивном развоју, у понашању и 

дисциплини, као и са родитељима даровитих ученика у циљу упућивања родитеља и 

усмеравања ученика у напредовању у складу са њиховим способностима. Посебан значај 

придаваће се разговору са  родитељима ученика који полазе у први разред. Одељењске 

старешине планирају један термин седмично за индивидуалне разговоре са родитељима. 

Табеларни преглед ових термина је доступан родитељима на огласној табли за родитеље у 

школи и на сајту школе.Сарадња са родитељима је веома важна компонента у реализацији 

планираног образовно-васпитног рада ученика.Ради укључивања родитеља у систематски 

васпитни рад школе, као и праћења и подстицање развоја њихове деце и усклађивања 

педагошког деловања породице и наставника, школа планира следеће активности: 

Oблик рада С а д р ж ај Време Носиоци 

1.Међусобна 

информисања 

родитеља и 

наставника 

Индивидуални разговори са родитељима о проблемима 

ученика у раду, понашању, социјалној адаптацији 

Информисање родитеља о инклузивној настави 

Информисање наставника о условима живота у породици и 

евентуалним специфичностима које отежавају рад ученика, 

Родитељски састанци 

Aнализa резултата учења и понашања ученика  

Разговор о оптерећености ученика 

Непосредно упознавање са социо-економским условима 

живота деце путем кућних посета 

током 

године 

 

одељењски 

старешина 

психолог 

педагог 

предметни 

наставници 

2. Oбразовање 

родитеља 

Саветодавни рад са родитељима 

1. Васпитна улога породице 

2. Информисањe родитељa o профeсионалној оријентацији 

3. Проблеми учења и рада 

4. Слободно време ученика 

5. Болести зависности 

6. Како уочити код свог детета да је почело конзумирати 

неку од дрога 

7. Информатичке радионице за родитеље 

током 

године 

родит. 

састан. 

Током 

године 

род.сас. 

трибине 

(полиција) 

психолог 

педагог 

одељ.стареш. 

 

одељ.стареш. 

лекар 

одељ.стареш. 

лекар 

полиција 

3. Сарадња са 

родитељима у 

реализацији 

неких задатака из 

програма школе 

1. Учешће у уређењу школе и околине и осталим 

активностима у  

2. Присуство родитеља разних занимања ЧОС-у  

3. Учешће у организовању екскурзија, излета, посета 

4. Посета родитеља јавним часовима 

током 

годинe 

 

Oдељенске 

старешине; 

Савет 

родитељa 

4. Укључивање 

родитеља у 

обезбеђивање 

услова за 

успешнији рад 

школе 

Праћење резултатa образовно васпитног рада  

Aнализa и рeшaвaњe тeкућих проблемa школe (ужина, 

грејањe) 

седнице 

Савета 

родитеља 

савет 

родитељa 

школски одбор 
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ПЛАН ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 
 

 Чланови Инклузивног тима: Jелена Игњатовић Мунћан-психолог, Весна Пецарски – учитељ у 

специјалној настави, Далиборка Дујин – дефектолог у специјалном одељењу, Катица Давидовић – 

учитељ ,Олга Мирков - учитељ, Катица Давидовић - учитељ, Олга Богданов - наставник географије, 

Татјана Стакић- наставник српског језика, Ема Ленкеш- наставник енглеског језика, Ђорђе Мирков– 

наставник ликовне културе, Секе Ото - наставник физичке културе , Бојана Лаковић- наставник 

немачког језика, Милица Радоњић -педагог, Биљана Бањац – директор, Силвиа Варга – учитељ, Саша 

Мошорински – учитељ, Снежана Вребалов – учитељ, Агота Полак Фехер, Александра Попов - 

учитељ 

Председник Тима је Милица Радоњић. 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ОДГОВОРНА ОСОБА ВРЕМЕ 

1.Формирање стручног тима Одељенске старешине и 

СС 

Директорка и СС Септембар месец 

3. Идентификација и 

евиденција ученика 

Учитељи, наставници, 

одељењске старешине и 

стручна служба 

Одељењске старешине 

координатор тима 

Октобар за прваке, а 

септембар за ученике 

од другог до осмог 

разреда 

3. Формирање тима за 

подршку за сваког ученика у 

инклузији 

Учитељи, наставници, 

одељењске старешине и 

стручна служба 

Одељењске старешине, 

СС 

Октобар за прваке, а 

септембар за ученике 

од другог до осмог 

разреда 

5. Формирање тима за 

израду ИОП-а (за конкретне 

ученике) 

Родитељи ,стручна 

служба , одељенски 

старешина , предметни 

наставник 

Одељенски 

старешина,СС 

Октобар 

6. Израда ИОП-а и 

верификација од стране 

Педагошког колегијума 

Родитељи, стручна 

служба,  одељенски 

старешина , предметни 

наставник 

Одељенски старешина, 

СС, Педагошки 

колегијум 

Током године 

7. Реализација плана Сви наставници који 

реализују наставу и 

стручна служба 

Сви наставници који 

реализују наставу и 

стручна служба 

Од новембра месеца до 

јуна 

8. Евалуација и евентуална 

корекција  

Родитељи, наставници и 

стручна служба 

Чланови Тима Крај првог и крај 

другог  полугодишта 

 

9.Израдити план транзиције 

за ученике четвртог и осмог 

разреда 

Тим за подршку ученику Одељенски старешина и 

координатор тима 

јун или септембар 
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АКЦИОНИ  ПЛАН  ИЗ САМОВРЕДНОВАЊА 
 

На основу извештаја о самовредновању за претходну шк. годину, мишљења представника Тима за вредновања квалитета рада установе и 

анализе претходне школске године Тим  за самовредновање је донео одлуку да ће вредновати 6. Област квалитета: Организација рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсима. 

Чланови тима су: Бојана Лаковић, Мања Бугарски, Мики Лукач, Катица Давидовић, Милица Радоњић, Марица Стојшин, Весна Марковић, 

Јелена Игњатовић Мунћан и Тимеа Чајка- родитељ. 

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА 

(инструменти и 

технике) 

ВРЕМЕ ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

 

 

 

6.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

1.Руковођење 

директора је у 

функцији 

унапређивања рада 

школе 

 

 

2. Праћење глобалних, 

оперативних планова 

наставника и праћење 

наставе 

 

 

3.Формирање Тимова 

у складу са потребама  

школе и 

компетенцијама 

запослених 

Тим за 

самовредновање 

 

 

 

 

Директор и стручни 

сарадници 

 

 

 

Директор, стручни 

сарадници 

 

 

Анкета 

 

 

 

 

1. Увидом у 

документавију и 

праћењем наставе 

(Гугл учионица), чек 

листа за праћење 

наставе 

 

Увидом у 

документацију 

 

 

Октобар 

 

 

 

 

 

Током школске године 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

Запосленима је јасна 

подела одговорности и 

задужења. Омогућено 

је да сви учествују у 

складу са својим 

компетенцијама. 

 

 

Документи урађени у 

складу са прописима, 

остварени индикатори 

успешне наставе 

 

Формирани тимови 

одговарају потребама 

школе и остварују 

постављене планове 
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4.Обезбеђивање 

активног учешћа 

запослених, УП и С. 

родитеља у доношењу 

одлука за унапређење 

рада школе 

 

 

5.Унапређивање 

дигиталне зрелости 

запослених 

 

 

 

6.Подстицање 

професионалног 

развоја запослених у 

складу са 

могућностима 

 

7.Развијање 

међународне сарадње 

и реализовање 

пројеката усмерених 

на развој кључних 

компетенција за 

целоживтно учење 

ученика и наставника 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор, Тим за 

стручно усавршавање 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Тим за израду 

пројеката, директор 

 

 

Увидом у записнике са 

састанака УП, С. 

родитеља, НВ... 

 

 

 

 

Извештаји са стручног 

усавршавања, примена 

наученог 

 

 

 

Извештаји са стручних 

усавршавања 

Анкета 

 

 

Извештаји о 

реализацији пројеката, 

фотографије 

 

 

Током школске године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

јун 

 

 

 

Током школске године 

 

 

Све интересне групе 

су редовно 

укључиване  и 

мишљење им је 

уважавано приликом 

доношења одлука 

везаних  за 

унапређење рада 

школе.  

Сви запослени су у 

већој мери 

оспособљени за рад у 

онлајн настави.  

 

 

 

Већина запослених је 

завршила жељене 

семинаре. 

 

 

Реализовани су 

планирани пројекти. 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ РАДА ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 

OШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“ЗА 2020/21. ГОДИНУ 
 

АКТИВНОСТ 

Ц
И

Љ
 

А
К

Т
И

В
Н

О
С

Т
И

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

М
Е

С
Т

О
 

О
Д

Р
Ж

А
В

А
Њ

А
 

МЕСЕЦ И ГОДИНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(ОД АВГУСТА 2020. ДО АВГУСТА 2021.) 

А
в

г
. 

С
еп

т
. 

О
к

т
. 

Н
о

в
. 

Д
ец

. 

Ј
а

н
. 

Ф
еб

р
. 

М
а

р
т

 

А
п

р
. 

М
а

ј 

Ј
у

н
 

Ј
у

л
 

А
в

г
. 

Израда плана и програма Дечјег 

савеза за школску 2020/2021.  

- предати написмено план 

изведбе планираних 

активности Дечјег савеза 

распоређених по месецима; 

- избор руководства у сваком 

одељењу. 

 

П
о

б
о

љ
ш
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ањ

е о
п

ш
ти

х
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о
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к
о
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р
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у
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у
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д

н
о

са. 
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о
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о
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ш
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о
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у
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и
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ц

и
је н
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ел
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и
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ч
ен
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н
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н
и

к
 –

 р
о

д
и

те
љ

. 

Чланови тима за 

Дечји савеза 

Просторија 

школе 

 + 

           

Организација предстојеће Дечје 

недеље 

- распоређивање одговорности 

за организацију Дечје недеље; 

- подела задужења међу 

наставницима и учитељицама 

како би свако од нас могао да 

преузме одређене припреме за 

активности које нам предстоје. 

Чланови тима за 

Дечји савез + 

Актив учитеља 

 

 

+
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Обележавање Дечје недеље 

- Обележавање Дечје 

недеље и Светског дана 

детета – нижа одељења: 

1. дан – цртање на кеју 

или у учионици у 

зависности од 

времена; 

2. дан – саобраћај; 

3. дан – у организацији 

Дечјег савеза и 

Црвеног крста дан 

посвећен бакама и 

декама; 

4. дан – карневал на 

тему јесени; 

5. дан – пријем првака у 

Дечји савез. И виша 

одељења: 

1. дан – бирање ђачког 

директора, замена 

задужења; 

2. дан –Замена 

задужења; 

3. дан – иновације, 

проналасци; 

4. дан – такмичење у 

плесу; 

5. дан – спортски дан. 

*(Промена АКТИВНОСТИ је 

могућа)  
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о
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Ученици нижих и 

виших одељења 

одељења 

Просторије 

школе, 

школско 

двориште, 

кеј 

  

П
р

в
а н

ед
е
љ

а о
к
то

б
р

а
 

          

Прослава Нове године 

- полугодишња свечаност 

поводом Нове године. 

 

Ученици виших и 

нижих одељења 

Трпезарија 

школе 

    

 +
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Прослава Светог Саве – 

школске славе 

- обележавање Дана светог 

Саве – школске славе 

прогодном приредбом 
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о
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Ученици виших 

одељења 

Дом 

културе 

     

2
7

.1
.2

0
2
0

. 

       

Прослава 8. марта 

- обележавања Дана жена, 

- израда поклона мајкама и 

могућа изложба 

најлепших поклона 

Ученици нижих 

одељења, Актив 

учитеља 

Школске 

учионице 

       

8
.3

.2
0

2
0

. 

     

Прослава Дана школе 

- организовање пригодне 

приредбе поводом дана 

школе у мају. 

 

 

Ученици виших и 

нижих одељења 

 

 

Дом 

културе 

 

  

 

      

1
8

. м
ај 2

0
2
1

. 

   

 2
. 

п
о

л
о

в
и

н

а м
аја 

Организовање завршне 

приредбе – пријем првака у 

Дечји савез 

- пријем нових првака; 

- организовање приредбе; 

         посете вртићу. 

Ученици  нижих 

одељења, Актив 

учитеља 

Трпезарија 

школе 
 

   

 

     

к
р

ај ју
н

а
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- У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОНУДЕ ТОКОМ МЕСЕЦА И ЕПИДЕМИОЛОШКОГ СТАЊА,ДЕЦА ПОСЕЋУЈУ ПРЕДСТАВЕ, ОРГАНИЗОВАНЕ И НА СРПСКОМ И НА 

МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ. ПОНУДА МОГУЋЕГ РЕПЕРТОАРА НИЈЕ НАМ УНАПРЕД ПОЗНАТ, СТОГА ПРЕДСТАВЕ РАСПОРЕЂУЈЕМО ТОКОМ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ И УКЛАПАМО ИХ У ВЕЋ ПРЕДВИЂЕН РАСПОРЕД. 

 

Чланови тима за Дечји савез су: 

1. Татјана Стакић, наставник српског језика и књижевности 

2. Јелена Игњатовић - Мунћан, психолог 

3. Актив учитеља 

 

  

Израда плана и програма 

Дечјег савеза за школску 

2020/2021. 

- предати написмено план 

изведбе планираних 

активности Дечјег савеза 

распоређених по 

месецима; 

- избор руководства у 

сваком одељењу. 

 

Чланови тима за 

Дечји савеза 

Просториј

а школе 

            

к
р

а
ј а

вгу
ста
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АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

      
КЉУЧНА ОБЛАСТ :    НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

      

1. Развојни циљ: Унапређивање наставе применом савремених наставних метода,  облика наставног рада и наставних средстава 

      

1.1 Задатак: Увидети значај континуираног планирања и припремања на годишњем и месечном нивоу. Увидети значај иновирања наставе 

Редни 

број Активност 

Носиоци 

активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

1.1.1. 

Глобалним планом 

испланирати унутар 

предметну и 

међупредметну 

корелацију 

Стручни 

сарадници, 

стручни активи, 

стручна већа и 

школски тимови 

Август и септембар 

2020. 

Успостављене су 

све могуће 

корелације унутар 

једног предмета и 

између предмета 

Годишњи планови рада наставника, 

записници стручних актива, стручних 

већа и школских тимова 

1.2. Задатак: Демонстрација иновативних часова применом савремених наставних метода, облика наставног рада и наставних средстава 

Редни 

број Активност 

Носиоци 

активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

1.2.1. 

Утврдити план 

одржавања 

иновативних часова у 

оквиру савременог 

концепта наставе 

Педагог, стручна 

већа 
Октобар 2020. 

Утврђен план 

реализације на 

годишњем нивоу 

Индивидуални месечни планови 

наставника, планови стручних већа 

      

Редни 

број Активност 

Носиоци 

активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 



55 
 

1.2.2. 

Одржавање 

иновативних  

(угледних и огледних) 

часова 

Наставници 

Континуирано 

током школске 

године 

Сваки наставник је 

реализовао један 

или више часова у 

години 

Писана припрема наставника, 

Дневник рада, Протокол праћења часа 

      

Редни 

број Активност 

Носиоци 

активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

1.2.3. 
Анализа одржаног 

иновативног часа 

Стручни 

сарадници, 

директор школе, 

руководиоци 

стручних већа, 

наставници који су 

пратили час 

Континуирано 

током школске 

године 

Осавремењен 

наставни процес 

Документација директора и стручних 

сарадника школе 

1.3. Задатак: Усагласити критеријуме оцењивања уз уважавање прописаних стандарда 

Редни 

број Активност 

Носиоци 

активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

1.3.1. 

Заједнничка израда  

тестова знања, ради 

усаглашавања 

критеријума 

оцењивања 

Стручна већа Новембар 2020. 

Сви наставници су 

учествовали у 

усаглашавању 

критеријума 

оцењивања и 

примењују их у 

свом раду 

Педагошка документација, записници 

са седница стручних већа 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

      

2. Развојни циљ: Побољшање постигнућа ученика у складу са његовим узрасним и индивидуалним карактеристикама 
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2.1. Задатак: оспособити ученике за самообразовање и самоучење 

Редни 

број Активност 

Носиоци 

активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

2.1.1. 

Посвећивање посебне 

пажње ученицима 

слабијег успеха, кроз 

индивидуализацију 

наставе 

Наставници 

Континуирано 

током школске 

године 

90 % ученика 

слабијег успеха 

ипак заврши нашу 

школу 

Матичне књиге 
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КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

      

4. Развојни циљ: Сензибилисање ученика и свих запослених за стварање мотивационе климе у школи 

 
 
      

3.1. Задатак: Школа нуди  избор  ваннаставних активности 

Редни 

број Активност 

Носиоци 

активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

3.1.1. 
Школа утврђује 

интересовања ученика 

Тим за 

самовредновање 
Септембар 2020. 

Остварене 

ваннаставне 

активности по 

афинитетима 

ученика 

Анкетни листићи за ученике по 

избору ваннаставне активности 

      
Редни 

број Активност 

Носиоци 

активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

3.1.2. 

Организовање 

забавних активности 

за ученике 

Дечји савез, 

учитељи и 

наставници, ђачки 

парламент 

Дечја недеља и 

током целе године 

Ученици су 

задовољни 

организованим 

активностима 

Сајт школе 

      
Редни 

број Активност 

Носиоци 

активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

3.1.3. 
Спровођење и 

уважавање 

иницијатива Ђачког 

Директор, 

наставници, 

стручни сарадници 

Октобар 2020. 

Ученици су узели 

максимално учешће 

у животу школе 

Фејсбук профил школе 



58 
 

парламента 

 

 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Стратешки циљ тима: 

        Подизање квалитета рада установе кроз активности и мерe, које омогућавају  

⮚ очување постојећих квалитета и  

⮚ повећање квалитета на подручјима са слабијим резултатима. 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

o стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада установе; 
o прати остваривање школског програма; 
o стара се о остваривању циљева и стандарда постигућа, развоја компетенција; 
o вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника; 
o прати и утврђује резултате рада ученика. 

 

План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

⮚ Овим планом се предвиђају активности и мере за све области обезбеђења квалитета, субјекти који треба да спроведу 
поступке и мере и оквирни рокови за њихово спровођење. 
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1. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

На обезбеђењу квалитета 

треба предузети следеће 

поступке и мере: 

Субјекти: Рок: 

1.1 Учешће у доношењу 

Школског програма и 

Годишњег  плана рада школе, 

постављање приоритета и 

задатака за нову школску 

годину  

Координатори тимова 

Тим за обезбеђење квалитета 

Заинтересоване колеге  

стручни сарадници,  

директор 

септембар 

1.2 Анализа планова рада 

органа, тела и тимова –да ли 

су усклађени са ШРП и ГПРШ  

Председници стручних органа,  

координатори тимова  

Тим за обезбеђење квалитета 

стручни сарадници,  

директор 

септембар, децембар 

1.3 Учешће у доношењу 

Школског развојног  плана 

школе, постављање 

приоритета и задатака за 

нови циклус  

Тим за ШРП 

 Тим за обезбеђење квалитета 

Заинтересоване колеге  

стручни сарадници,  

директор 

октобар, новембар 
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1.4 Анализа остварености 

плана рада школе -анализа 

полугодишњег извештаја 

Тимова и стручних органа,( да 

ли је је у функцији ефективног и 

ефикасног рада школе и да ли су 

усклађени са ШРП) 

Председници стручних органа,  

координатори тимова  

Тим за обезбеђење квалитета 

јануар 

1.5 Анализа планова рада 

органа, тела и тимова –да ли 

је је у функцији ефективног и 

ефикасног рада школе  

Председници стручних органа,  

координатори тимова  

Тим за обезбеђење квалитета  

стручни сарадници,  

директор 

јануар 

1.6 Упознати појединачно 

органе, тела и тимове са 

проценом квалитета планова 

Председници стручних органа,  

координатори тимова  

Тим за самовредновање 

Тим за обезбеђење квалитета,  

стручни сарадници,  

директор 

1.половина фебруара 

 

1.7 У зависности од оцене које 

се односе на поједине аспекте 

квалитета планова предузети 

превентивне мере (разговор) 

или предузети корективне 

стручни сарадници,  

директор 

2. половина .фебруара 
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мере 

1.8 Анализа планова рада и рад 

наставника- да ли је план 

образовно-васпитног рада и 

рад наставника  усмерен је на 

развој и остваривање циљева 

образовања и васпитања, 

стандарда постигнућа/исхода у 

наставним предметима и 

општих међупредметих и 

предметних компетенција и да 

ли је у складу са ШРП 

стручни сарадници,  

Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

директор 

септембар, јануар 

1.9 Упознати појединачно 

наставнике и сараднике са 

проценом квалитета планова 

стручни сарадници,   

директор 

 

Крај септембра,1.фебруар 

 

 

1.10 У зависности од оцене које 

се односе на поједине аспекте 

квалитета планова предузети 

превентивне мере (разговор 

појединачно са наставницима о 

квалитету планова) или 

предузети корективне мере. 

стручни сарадници,  

директор 

 

2. половина фебруара 

 

2. СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

На обезбеђењу квалитета 

треба предузети следеће 

поступке и мере: 

Субјекти: Рок: 
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2.1 Сваке школске године 

утврђивати школски календар 

директор (организује израду календара),  

Наставничко веће (разматра и усваја календар) 

15. септембар 

2.2 Сваког полугодишта 

утврдити функционални 

распоред часова  

директор (организује израду распореда),  

Наставничко веће (разматра распоред) 

15. септембар; 1. фебруар 

2.3 Спровођење полугодишње 

анонимне анкете ученика свих 

разреда, родитеља, која 

садржи и питања која се односе 

на СТАНДАРДE  KВАЛИТЕТА 

РАДА ШКОЛЕ (квалитет 

Настава и учење) 

 

Савет родитеља (предочава родитељима значај 

анкетирања за побољшљње квалитета рада и 

надгледа начин спровођења анкете),  

Ученички парламент (предочава ученицима значај 

анкетирања за побољшљње квалитета наставе и 

надгледа начин спровођења анкете),  

Наставничко веће (предочава наставницима значај 

анкетирања за побољшљње квалитета наставе и 

надгледа начин спровођења анкете),  

Ученици, родитељи (испуњавају анкету 

електронским  путем или у папирном облику уз 

обезбеђење анонимности података),  

Тим за самовредновање и Обезбеђење квалитета 

(кординира организацију спровођења анкете),  

директор (обезбеђује ваннаставну подршку за 

спровођење анкете). 

До краја јануара 

 

2.4 Обезбедити обраду свих 

података произашлих из 

анкете укључујући и оне који се 

Директор (организује обраду података) 

 

До краја јануара 
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односе на квалитет наставе. 

2.5 Обрада свих података 

произашлих из анкете  

Тим за самовредновање 

Тим за обезбеђење квалитета  

Стручни сарадници 

Директор 

До 15. фебруара 

2.6 Упознати Наставничко 

веће, Савет родитеља и 

Ученички парламент са 

општим карактеристикама 

резултата анкете укључивши 

и оне које се односе на 

квалитет Настава и учење  

Тим за самовредновање и Тим за обезбеђење 

квалитета (организује анализу резултата )  

Наставници (учествују у раду Наставничког већа),  

Наставничко веће, (разматра резултате)  

директор,  

Ученички  парламент (разматра резултате). 

Савет родитеља (разматра резултате). 

До 25. фебруара 

2.7 Упознати појединачно 

наставнике и сараднике са 

проценом квалитета наставе 

Стручна служба 

директор 

 

До краја  фебруара 

2.8  Ако су просечне оцене које 

се односе на поједине аспекте 

квалитета наставе испод 3,5 

предузети превентивне мере 

(разговор појединачно са 

наставницима и сарадницима о 

квалитету наставе), а ако су 

директор 

 

1. половина марта 
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просечне оцене ниже од 3,00 

предузети корективне мере. 

2.9 Наставници после 

наставног циклуса 

(полугодишта  ) на основу 

непосредног искуства и 

резултата спроведене 

самоевалуације иновирају и 

унапређују наставу, 

Наставници јануар, јун 

3. СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

На обезбеђењу квалитета 

треба предузети следеће 

поступке и мере: 

Субјекти: Рок: 

3.1 Анализа резултата 

ученика на завршном испиту – 

да ли показују оствареност 

стандарда постигнућа 

наставних предмета, да ли су 

школске оцене у складу са 

резултатима на завршном 

испиту 

Тим за обезбеђење квалитета (кординира 

организацију анализу резултата),  

Тим за статистичку обраду података 

Наставничко веће, (разматра резултате)  

директор,  

Ученички  парламент (разматра резултате). 

Савет родитеља (разматра резултате). 

јун 

3.2 Упознати појединачно 

наставнике са проценом 

квалитета образовних 

постигнућа ученика из свог 

Стручна служба 

директор 

 

перманентно 
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предмета 

3.3 Анализа рада допунске, 

додатне и припремне наставе- 

да ли школа континуирано 

доприноси бољим образовним 

постигнућима ученика 

Тим за обезбеђење квалитета (кординира 

организацију анализу резултата),  

Тим за статистичку обраду података 

Наставничко веће, (разматра резултате)  

директор,  

Ученички  парламент (разматра резултате). 

Савет родитеља (разматра резултате). 

Јануар-фебруар 

3.4 Упознати појединачно 

наставнике са проценом 

квалитета образовних 

постигнућа ученика 

Стручна служба 

директор 

 

фебруар 

3.5 У зависности од оцене које 

се односе на поједине аспекте 

квалитета рада предузети 

превентивне мере (разговор 

појединачно са наставницима о 

квалитету рада) или 

предузети корективне мере. 

стручни сарадници,  

директор 

 

1.половина фебруара 

 

4. СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

На обезбеђењу квалитета 

треба предузети следеће 

поступке и мере: 

Субјекти: Рок: 
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4.1 У зависности од резултата 

добијених из анете и извештаја 

рада Тимова предузети 

одговарајуће мере у даљем 

раду за подршку ученицима 

Тим за обезбеђење квалитета 

стручни сарадници,  

директор 

 

до краја фебруара 

4.2 Стручни сарадници, Тим за 

самовредновање, Тим за 

обезбеђење квалитета, Савет 

родитеља, Ученички 

парламент и Наставничко веће  

редовно разматрају квалитет 

ненаставне подршке и 

предлажу мере директору. 

Стручни сарадници,  

Тим за самовредновање,  

Тим за обезбеђење квалитета 

 Наставничко веће 

Ученички парламент  

Савет родитеља 

Перманентно  

4.3 Директор, на основу 

резултата анкете, сугестуја и 

сопствених сазнања предузима 

превентивне и корективне 

мере. 

Директор  Перманентно  

5. СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ: ЕТОС 

На обезбеђењу квалитета 

треба предузети следеће 

поступке и мере: 

Субјекти: Рок: 

5.1 У зависности од резултата 

добијених из анкете и 

извештаја рада Тимова који се 

односе на Етос предузети 

Тим за самовредновање 

Тим за ШРП  

до краја фебруара 

јун 



67 
 

одговарајуће мере у даљем 

раду 

Тим за обезбеђење квалитета 

Стручни сарадници,  

Директор 

6. СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

На обезбеђењу квалитета 

треба предузети следеће 

поступке и мере: 

Субјекти: Рок: 

6.1 Анализа техничких и 

материјалних ресурса. 

Наставничко веће (анализира мишљења наставника 

о материјалним и техничким ресурсима школе и 

преноси комисији за самовредновање и обезбеђење 

квалитета)  

Тим за самовредновање и обезбеђење квалитета 

(резимира наставничка опажања, резултазе анкете 

и предочава их директору)  

Наставничком веће предлаже директору мере за 

побољшање техничких и материјалних ресурса.  

Директор  у оквиру докумената које доноси о 

материјалном пословању школе планира средства за 

побољшање техничких и материјалних ресурса, 

доноси одлуку о набаци нових техничких средстава и 

коришћење материјалних ресурса. 

Перманентно 

6.2 Спровести анкету 

наставника која садржи  

питања која се односе на 

Тим за самовредновање и обезбеђење квалитета 

(кординира организацију спровођења анкете),  

Наставничко веће (предочава наставницима значај 

У јануару  

и до краја наставе у јуну 
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потребе техничких и 

материјалних ресурса Школе 

анкетирања за побољшљње квалитета наставе),  

директор  

перманентно 

6.3 Спровести анонимну 

анкету ученика, родитеља и 

запослених које садрже и 

питања која се односе и на рад 

школе и процес управљања. 

ученици, родитељи, наставници, запослени (слободно 

испуњавају анкету) 

До краја школске године 

 

6.4 Наставничко веће, Ученички 

парламент и Школски одбор 

разматрају резултате анкете 

и предлажу мере 

Наставничко веће,  

Ученички парламент  

Савет родитеља 

 Школски одбор 

До краја школске године 

 

 

• План је засниван на основу Правилника о стандардима квалитета рада установе (Правилник је објављен у "Службеном гласнику 
РС - Просветни гласник", бр. 14/2018 од 2.8.2018. године, а ступио је на снагу 10.8.2018.) , извештаја о самовредновању школе и 
екстерне евалуације школе 

АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

АКТИВНОСТ 

  

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

МЕСЕЦ И ГОДИНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

( од августа 2020. до августа 2021.) 

А С О Н Д Ј Ф М А М Ј Ј А 
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1.1 Учешће у доношењу Школског 

програма и Годишњег  плана рада 

школе, постављање приоритета и 

задатака за нову школску годину  

Координатори 

тимова 

Тим за обезбеђење 

квалитета 

Заинтересоване 

колеге  

стручни сарадници,  

директор 

 С            

1.2 Анализа планова рада органа, 

тела и тимова –да ли су усклађени 

са ШРП и ГПРШ  

Председници 

стручних органа,  

координатори 

тимова  

Тим за обезбеђење 

квалитета 

стручни сарадници,  

директор 

 

С   Д         

1.8 Анализа планова рада и рад 

наставника- да ли је план образовно-

васпитног рада и рад наставника  

усмерен је на развој и остваривање 

циљева образовања и васпитања, 

стандарда постигнућа/исхода у 

наставним предметима и општих 

стручни сарадници,  

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

 С    Ј        
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међупредметих и предметних 

компетенција и да ли је у складу са 

ШРП 

директор 

1.9 Упознати појединачно 

наставнике и сараднике са проценом 

квалитета планова 

стручни сарадници,   

директор 

 

 С     Ф       

2.1 Сваке школске године 

утврђивати школски календар 

директор 

(организује израду 

календара),  

Наставничко веће 

(разматра и усваја 

календар) 

 
15. 

С 
           

2.2 Сваког полугодишта утврдити 

функционални распоред часова  

директор 

(организује израду 

распореда),  

Наставничко веће 

(разматра 

распоред) 

 
15. 

С 
    1.Ф       

3.2 Упознати појединачно 

наставнике са проценом квалитета 

образовних постигнућа ученика из 

свог предмета 

Стручна служба 

директор 

 

А С О Н Д Ј Ф М А М Ј Ј А 
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4.2 Стручни сарадници, Тим за 

самовредновање, Тим за обезбеђење 

квалитета, Савет родитеља, 

Ученички парламент и Наставничко 

веће  редовно разматрају квалитет 

ненаставне подршке и предлажу 

мере директору. 

Стручни сарадници,  

Тим за 

самовредновање,  

Тим за обезбеђење 

квалитета 

 Наставничко веће 

Ученички 

парламент  

Савет родитеља 

А С О Н Д Ј Ф М А М Ј Ј А 

4.3 Директор, на основу резултата 

анкете, сугестуја и сопствених 

сазнања предузима превентивне и 

корективне мере. 

Директор  А С О Н Д Ј Ф М А М Ј Ј А 

6.1 Анализа техничких и 

материјалних ресурса. 

Наставничко веће 

(анализира 

мишљења 

наставника о 

материјалним и 

техничким 

ресурсима школе и 

преноси комисији за 

самовредновање и 

обезбеђење 

квалитета)  

А С О Н Д Ј Ф М А М Ј Ј А 
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Тим за 

самовредновање и 

обезбеђење 

квалитета 

(резимира 

наставничка 

опажања, 

резултазе анкете и 

предочава их 

директору)  

Наставничком веће 

предлаже 

директору мере за 

побољшање 

техничких и 

материјалних 

ресурса.  

Директор  у оквиру 

докумената које 

доноси о 

материјалном 

пословању школе 

планира средства 

за побољшање 

техничких и 

материјалних 

ресурса, доноси 

одлуку о набаци 
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нових техничких 

средстава и 

коришћење 

материјалних 

ресурса. 

6.2 Спровести анкету наставника 

која садржи  питања која се односе 

на потребе техничких и 

материјалних ресурса Школе 

Тим за 

самовредновање и 

обезбеђење 

квалитета 

(кординира 

организацију 

спровођења 

анкете),  

Наставничко веће 

(предочава 

наставницима 

значај анкетирања 

за побољшљње 

квалитета 

наставе),  

директор  

А С О Н Д Ј Ф М А М Ј Ј А 

1.3 Учешће у доношењу Школског 

развојног  плана школе, постављање 

приоритета и задатака за нови 

циклус  

Тим за ШРП 

 Тим за обезбеђење 

квалитета 

Заинтересоване 

  

О Н 
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колеге  

стручни сарадници,  

директор 

1.4 Анализа остварености плана 

рада школе -анализа полугодишњег 

извештаја Тимова и стручних 

органа,( да ли је је у функцији 

ефективног и ефикасног рада школе 

и да ли су усклађени са ШРП) 

Председници 

стручних органа,  

координатори 

тимова  

Тим за обезбеђење 

квалитета 

     Ј        

1.5 Анализа планова рада органа, 

тела и тимова –да ли је је у 

функцији ефективног и ефикасног 

рада школе  

Председници 

стручних органа,  

координатори 

тимова  

Тим за обезбеђење 

квалитета  

стручни сарадници,  

директор 

     Ј        

2.3 Спровођење полугодишње 

анонимне анкете ученика свих 

разреда, родитеља, која садржи и 

питања која се односе на СТАНДАРДE  

Савет родитеља 

(предочава 

родитељима значај 

анкетирања за 

     Ј        
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KВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ (квалитет 

Настава и учење) 

 

побољшљње 

квалитета рада и 

надгледа начин 

спровођења 

анкете),  

Ученички 

парламент 

(предочава 

ученицима значај 

анкетирања за 

побољшљње 

квалитета 

наставе и надгледа 

начин спровођења 

анкете),  

Наставничко веће 

(предочава 

наставницима 

значај анкетирања 

за побољшљње 

квалитета 

наставе и надгледа 

начин спровођења 

анкете),  

Ученици, родитељи 

(испуњавају анкету 

електронским  
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путем или у 

папирном облику уз 

обезбеђење 

анонимности 

података),  

Тим за 

самовредновање и 

Обезбеђење 

квалитета 

(кординира 

организацију 

спровођења 

анкете),  

директор 

(обезбеђује 

ваннаставну 

подршку за 

спровођење 

анкете). 

2.4 Обезбедити обраду свих 

података произашлих из анкете 

укључујући и оне који се односе на 

квалитет наставе. 

Директор 

(организује обраду 

података) 

 

     Ј        

2.9 Наставници после наставног 

циклуса (полугодишта  ) на основу 

Наставници      Ј     Ј   



77 
 

непосредног искуства и резултата 

спроведене самоевалуације 

иновирају и унапређују наставу, 

3.3 Анализа рада допунске, додатне 

и припремне наставе- да ли школа 

континуирано доприноси бољим 

образовним постигнућима ученика 

Тим за обезбеђење 

квалитета 

(кординира 

организацију 

анализу 

резултата),  

Тим за 

статистичку 

обраду података 

Наставничко веће, 

(разматра 

резултате)  

директор,  

Ученички  

парламент 

(разматра 

резултате). 

Савет родитеља 

(разматра 

резултате). 

     Ј Ф       

1.6 Упознати појединачно органе, Председници       Ф       
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тела и тимове са проценом 

квалитета планова 

стручних органа,  

координатори 

тимова  

Тим за 

самовредновање 

Тим за обезбеђење 

квалитета,  

стручни сарадници,  

директор 

1.7 У зависности од оцене које се 

односе на поједине аспекте 

квалитета планова предузети 

превентивне мере (разговор) или 

предузети корективне мере 

стручни сарадници,  

директор 
      Ф       

1.10 У зависности од оцене које се 

односе на поједине аспекте 

квалитета планова предузети 

превентивне мере (разговор 

појединачно са наставницима о 

квалитету планова) или предузети 

корективне мере. 

стручни сарадници,  

директор 

       Ф       

2.5 Обрада свих података Тим за       Ф       
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произашлих из анкете  самовредновање 

Тим за обезбеђење 

квалитета  

Стручни сарадници 

Директор 

2.6 Упознати Наставничко веће, 

Савет родитеља и Ученички 

парламент са општим 

карактеристикама резултата 

анкете укључивши и оне које се 

односе на квалитет Настава и 

учење  

Тим за 

самовредновање и 

Тим за обезбеђење 

квалитета 

(организује анализу 

резултата )  

Наставници 

(учествују у раду 

Наставничког 

већа),  

Наставничко веће, 

(разматра 

резултате)  

директор,  

Ученички  

парламент 

(разматра 

резултате). 

Савет родитеља 

      Ф       
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(разматра 

резултате). 

2.7 Упознати појединачно 

наставнике и сараднике са проценом 

квалитета наставе 

Стручна служба 

директор 

 

      Ф       

3.4 Упознати појединачно 

наставнике са проценом квалитета 

образовних постигнућа ученика 

Стручна служба 

директор 

 

      Ф       

3.5 У зависности од оцене које се 

односе на поједине аспекте 

квалитета рада предузети 

превентивне мере (разговор 

појединачно са наставницима о 

квалитету рада) или предузети 

корективне мере. 

стручни сарадници,  

директор 

       Ф       

4.1 У зависности од резултата 

добијених из анете и извештаја рада 

Тимова предузети одговарајуће 

мере у даљем раду за подршку 

ученицима 

Тим за обезбеђење 

квалитета 

стручни сарадници,  

директор 

 

      Ф       
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5.1 У зависности од резултата 

добијених из анкете и извештаја 

рада Тимова који се односе на Етос 

предузети одговарајуће мере у 

даљем раду 

Тим за 

самовредновање 

Тим за ШРП  

Тим за обезбеђење 

квалитета 

Стручни сарадници,  

Директор 

      Ф    Ј   

2.8  Ако су просечне оцене које се 

односе на поједине аспекте 

квалитета наставе испод 3,5 

предузети превентивне мере 

(разговор појединачно са 

наставницима и сарадницима о 

квалитету наставе), а ако су 

просечне оцене ниже од 3,00 

предузети корективне мере. 

директор 

 

       М      

3.1 Анализа резултата ученика на 

завршном испиту – да ли показују 

оствареност стандарда постигнућа 

наставних предмета, да ли су 

школске оцене у складу са 

резултатима на завршном испиту 

Тим за обезбеђење 

квалитета 

(кординира 

организацију 

анализу 

резултата),  

Тим за 

статистичку 

          Ј   
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обраду података 

Наставничко веће, 

(разматра 

резултате)  

директор,  

Ученички  

парламент 

(разматра 

резултате). 

Савет родитеља 

(разматра 

резултате). 

6.3 Спровести анонимну анкету 

ученика, родитеља и запослених које 

садрже и питања која се односе и на 

рад школе и процес управљања. 

ученици, родитељи, 

наставници, 

запослени 

(слободно 

испуњавају анкету) 

         М Ј Ј А 

6.4 Наставничко веће, Ученички 

парламент и Школски одбор 

разматрају резултате анкете и 

предлажу мере 

Наставничко веће,  

Ученички 

парламент  

Савет родитеља 

 Школски одбор 

         М Ј Ј А 
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ПОСЕБАН ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 
Основ за доношење Посебног протокола 

Сви облици насиља, злостављања, злоупотреба и занемаривања деце, којима се угрожава или нарушава физички, психички и морални 

интегритет личности детета, представљају повреду једног од основних права детета: право на живот, опстанак и развој, дефинисано је у 

КонвенцијиУједињених нација о правима детета. Конвенција је послужила као основ за међународне уговоре, документе и стратегије, које је 

потписала и донела и наша држава.  

Документа и закони на којима се заснива израда Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања (у 

даљем тексту Протокола): 

⮚ Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима 

детета(„Службени лист СФРЈ” - додатак: Међународни уговори, број 15/90 и „Службенилист СРЈ” - додатак: Међународни уговори, број 

4/96 и 2/97), према овом Закону и Уговору  држава се обавезала да преузме мере за спречавање насиља у породици, институцијама и широј 

друштвеној 

средини и да обезбеди заштиту детета од: 

▪  физичког и менталног насиља, злоупотребе и занемаривања (члан 19); 

▪  свих облика сексуалног злостављања и искоришћавања (члан 34); 

▪  отмице и трговине децом (члан 35); 

▪ свих других облика искоришћавања (експлоатације) штетних по било који вид 

▪ дететове добробити (члан 36); 

▪  нехуманих и понижавајућих поступака и кажњавања (члан 37);  

▪ да држава обезбеди мере подршке за физички и психички опоравак детета жртве насиља и његову социјалну реинтеграцију (члан 39) 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОТОКОЛА 

▪ oмогућавање услова у школи који деци и ученицима обезбеђују живот и рад  који доприносе њиховом  оптимално максималном 

развоју; 

▪ интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде у школи или који учествују у раду школе; 

▪ обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност детета и ученика; 
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▪ учешће детета/ученика у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и континуирана обавештења на начин који одговара 

њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз могућност да изразе своје мишљење; 

▪ Протокол се односи на сву децу/ученике  у школи без обзира на њихов пол, узраст, породични статус, етничко порекло и било које 

друге социјалне или индивидуалне карактеристике(боју коже, језик, вероисповест, националност, способности и специфичности 

детета;  

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине: 

1. Александра Петрашков Блажин, учитељица 

2. Силвиа Варга, учитељица 

3. Татјана Ковачев, наставница математике 

4. Ема Ленкеш, наставница енглеског језика 

5. Милица Радоњић, педагог  

6. Јелена Игњатовић Мунћан, психолог 

7. Биљана Бањац, директорица 

8. Ото Секе, наставник физичког васпитања 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ 

УЧЕНИКА 
ОД НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА УЧЕНИКА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ 

 

 

Време 

 

           САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

     Начин 

реализације 

Носиоци  

реализаци- 

је 
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С
еп

т
ем

б
а
р

 
1.Формирање тима за заштиту ученика 

од насиља,злостављања и 

занемаривања-избор координатора и 

договор о раду у школској 

2020/2021.год. 

2.Израда плана рада тима за школску 

2020/2021.годину 

 

 

Разговор,анализа, 

договор,избор 

 

 

Чланови тима 

О
о
к

т
о
б
а
р

 

1.Упознавање ,тј.подсећањечланова 

тима са Посебним протоколом за 

заштиту деце и ученика од 

дискриминациј, насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно васпитним 

установама,као и информисање 

родитеља на Савету родитеља и 

родитељским састанцима о постојању 

Тима и о стању безбедности у школи 

,мерама за побољшање и превентивним 

активностима 

2.Анализа стања у школи и увид у 

присутност насиља у школи и 

сагледавање облика насиља 

 

 

Разговор,сарадња,из

лагање 

 

 

Чланови тима 

Н
о

в
ем

б
а

р
 

1.Пружање потребне помоћи 

наставницима и одељенским 

старешинама у примени програма 

превентивних и интервентних 

активности 

2.Упознавање ученичког перламента са 

протоколом о заштити деце и 

програмом тима 

 

Разговор,сарадња,из

лагање 

 

Чланови тима 

Наставници и  

одељенске 

старешине 

Чланови ученичког 

парламента 
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Д
ец

ем
б
а
р

 
 

1.Припрема извештаја о раду тима на 

крају првог полугодишта 

2.Анализа рада тима и договор о 

активностима за наредно полугодиште 

 

 

Разговор,сарадња,из

лагање,анализа 

 

Чланови тима 

Ф
еб

р
у
а
р

 

1.Састанак са ученицима –

медијаторима и анализа рада 

медијаторског клуба 

 

 

 

Разговор,сарадња,из

лагање 

 

Чланови тима 

Ученици медијатори 

М
а
р

т
 

  

1.Организовање и реализовање 

радионица за ученике од првог до 

осмог разреда на тему ненасилног 

решавања сукоба 

 

 

Разговор,договор,из

лагање 

 

Чланови тима 

А
п

р
и

л
 

1.Анкетирање ученика о присутности и 

учесталости и врстама насилничког 

понашања 

2.Наставак едукације путем семинара и 

коришћењем стручне литературе свих 

актера школе у циљу сензибилизације 

на појаву и препознавање насиља 

Разговор,договор,из

лагање 

Чланови тима 
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Т
о
к

о
м

 ц
ел

е 
ш

к
о
л

ск
е
 г

о
д
и

н
е 

1.Пружање помоћи ученицима у 

решавању индивидуалних проблема 

или проблема са другима и 

индивидуално саветодавни рад са 

ученицима који имају проблема у 

понашању 

2. Јачање сарадње  са институцијамаиз 

локалне заједнице у циљу превенције и 

сузбијању насиља(Центар за социјални 

рад,МУП Нови Бечеј,ОШ“Јосиф 

Маринковић“) 

3.Сарадња са фондацијом Тијана 

Јурић(учествовање на њиховим 

семинарима,предавањима,укључивање 

у њихове акције,пројекте...) 

Разговор,договор, 

сарадња 

Чланови тима 
Ј
у
н

 

1. Припрема извештаја о раду тима на 

крају другог полугодишта 

2.Анализа рада тима и предлози за 

следећу школску годину 

Разговор,договор, 

Сарадња,анализа 

Чланови тима 

 

Задаци Тима за заштиту: 

1. Припрема програм заштите; 

2. Информише ученике, запослене и родитеље о планираним 

активностима и могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за 

заштиту; 

3. Учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција 

потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања; 
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4. Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и 

учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у 

случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и 

занемаривања; 

5. Укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

6. Прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје 

одговарајуће предлоге директору; 

7. Сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, 

служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

8. Води и чува документацију; 

9. Извештава стручна тела и органе управљања 

 

 

Програм заштите се односи на: 

 

1.Превентивне активности 

2. Интервентне активности 

3. Информисање запослених 
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Превентивне активности: 

САДРЖАЈ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

1. Упознавање нових   

чланова тима и наставника са 

посебним Протоколом 

Октобар Директор, секретар, стручна 

служба 

2. Информисање запослених, Ш. 

одбора Савета родитеља и 

Ученичког парламента о 

активностима Тима 

Током године Директор, стручна служба, Тим 

за заштиту ученика од насиља 

3. Учешће Тима у свим 

активностима Нансен дијалог 

центра 

Током године Тим за заштиту ученика од 

насиља 

4. Укључивање вршњачког тима-

ученичког тима за медијацију у 

решавање конфликата 

Током године Одељенске старешине, ученици 

5. Снимање стања на крају првог 

полугодишта о појавама насиља 

у школи 

Јануар Одељењске старешине и  

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

6. Подршка ученицима из 

осетљивих група 

Током године Тим за подршку ученицима, Тим 

за заштиту ученика од насиља 

7. Сарадња школе са локалним 

институцијама ( Ц. за социјални 

рад, Д. здравља, Полиција) у 

пружању подршке ученицима у 

циљу заштите деце од 

злостављања и занемаривања 

Током године Директор , стручна служба и 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

8. Обавештавање и укључивање 

родитеља у активности везане за 

Током године Директор , стручна служба и 
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примену Протокола о заштити 

деце од насиља, као и пројекта 

Нансен дијалог центра 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

9. Израда паноа са правилима 

понашања у учионици за свако 

одељење 

У току првог полугодишта Одељенске старешине, ученици 

 

 

Интервентне активности: 

1. Проверавање сумње или откривање насиља у случајевима евидентираним од стране Тима 

2. Прекидање, заустављање насиља 

3. Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција  

4. Консултације у оквиру Тима 

5. Мере и активности , израда плана интервеције за конкретни случај ( 2. и 3. ниво насиља) 

6. Праћење ефеката предузетих мера  

 

Информисање: 

1. Обавештавање Педагошког колегијума о активностима Тима 

2. Обавештавање ученика ради израде правила понашања у учионици 

3. Обавештавање родитеља о предузетим мерама о спречавању насиља у школи (Савет родитеља и родитељски састанци) 

4. Обавештавање локалних медија о пројектима везаним за спречавање насиља у школи 

5. Израда Веб стране школе , посвећена примени Посебног протокола 
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6. Евалуација рада Тима на крају шк. године и обавештавање свих релевантних фактора 

 

Стручно усавршавање ван школе 

Назив семинара Кат. 

бр. 

Комп. бр. Приоритет

и бр. 

Бр. 

поена 

Планир

период 

Облик учешћа 

(слушалац, аутор, 

реализатор) 

Могућност за 

унапређивање сарадње и 

тимског рада у установи 

124 К4 П4 8  слушалац 

Безбедност деце на 

интернету сарадњи са 

породицом 

13 К3 П4 8  слушалац 

Превенција насиља и 

злостављања деце путем 

ИКТ 

137 К4 П4 16  слушалац 

Усавршавање 

комуникацијске 

компетентности: 

комуникација са 

ученицима, колегама  и 

родитељима 

157 К4 П4 8  слушалац 

НАПОМЕНА : Стручно усавршавање ће се одвијати углавном онлајн или у мањим групама у школи.  Запослени ће пратити  ЗУОВ-е понуде 

онлајн семинара и бирати према својим потребама и могућностима. 
 



92 
 

ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА 
 

Програм рада педагога 

Јун, август 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХРЕЗУЛТАТА 

Планирање и програмирање 

 Учешће у изради концепције годишњег програма рада школе 

 Учешће у изради планова и програма: унапређивање образовно-васпитног рада, васпитног рада са: 

ученицима, стручних органа, педагошко-психолошког усавршавања наставника, посебно приправника, 

колективног рада са ученицима који имају проблема у учењу и понашању и развоју, ваннаставних активности 

ученика, рада са даровитим ученицима,  продуженог боравка, сарадње школе и 

породице 

 Усклађивање појединачних програма са полазном концепцијом годишњег програма рада школе 

Током године 

 Сачињавање годишњих и месечних планова и програма рада педагога, сарадње са наставницима у изради 

планова рада редовне, допунске и додатне наставе, одељенских заједница, секција, екскурзија, приредби, 

угледних часова, корективног рада и здравственог васпитања , тимски рад на изради ИОП – а и  учешће у Тиму за ненасилну комуникацију 

Организација педагошког рада школе 

 Примењивање педагошко-психолошких принципа у изради распореда часова и смена, подели 

одељенских старешинстава, организације ваннаставног рада и друго 

Праћење и вредновање рада школе 
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 Праћење и организација васпитно-образовног рада школе (посебно угледних часова) 

 Реализација циљева и задатака појединих наставних предмета и области 

 Ефеката иновативних подухвата (нових садржаја, облика, мотивационих подстицаја и посебних 

васпитних мера) 

 Постигнућа ученика у наставном и ваннаставном раду 

 Усклађеност програмских зхтева са узрасним карактером ученика 

 Поступака и оцењивања 

 Корелације садржаја програма у оквиру једне и више наставних области 

 Организације рада школе и постигнутих резултата 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ИИНСТРУКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Сарадња са наставницима и директором школе 

 Идентификовање, конкретизовање и операционализовање циљева и задатака образовно-васпитног рада 

 Сарадња са наставницима у припремању и планирању непосредног образовно-васпитног рада (избор 

облика, метода, средстава и организација рада) 

 Упознавање стручних актива одељенских већа и наставничког већа са резултатима анализа испитивања 

активности ученика на часовима редовне наставе 

 Утврђивање узрока непостизања успеха и предлагање педатгошких мера 

 Сарадња са наставницима о организацији рада са ученицима који имају посебне образовно-васпитне 

захтеве (који теже напредују и даровите) 

 Сарадња са наставицима и израда критеријума и инструмената за објективно оцењивање 

Август, 
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септембар 

Сарадња са одељенским старешинама 

 Упознавање са ученицима у вођењу одељенске заједнице 

 Откривање узрока васпитних проблема и предузимае педагошких мера 

 Испитивање интересовања ученика за ваннаставне активности 

Ток 

годинеом 

 Праћење и усклађивање оптерећености ученика наставним и ваннаставним активностима (домаћи задаци, тестови, 

контролни задаци, такмичења) 

 Упознавање са педагошко-дидктичким и методичким иновацијама 

 Осмишљавање рада са ученицима који имају проблема у образовно-васпитном раду и даровитим ученицима 

 Рад санаставницима у решавању проблема у односима наставник-ученик 

 Упућивање наставнка на педагошку литературу 

март 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Испитивање зрелости за превремени, редовни и одложени полазак у школу 

 Структурирање одељења првог, апо потреби и других разреда 

 Сад смо већ велики – обавезе и понашање ученика у школи –за ученике у боравку,  

Током године 

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

 Рад са школском заједницом у остваривању образовно-васпитних задатака 
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 Iндивидуални и групни рад са ученицима који имају проблема у понашању и учењу 

 Рад на реализацији програма професионалне оријентације 

 Праћење и проучавање интересовања ученика и сагледавање усклађености са професионалним жељама и опредељењима 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 Испитивања интересовања и могућности родитеља за укључивање у поједине облике рада школе (секције, 

предавања, посете) 

 Пружање помоћи родитељима чија деца имају проблема у развоју, учењу и понашању 

 Iнструктивно-саветодавни рад са родитељима даровитих ученика 

 Iнформисање родитеља о плановима уписа, кадровским потребама, мерилима и критеријумима уписа 

 Оспособљавање родитеља за решавање проблема који се односе на учење и понашање 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ, АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 Истраживање образовно-васпитне праксе и специфичних проблема у школи 

 Резултати упитника професионалног избора ученика 

                        РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

 Унапређивање рада стручних органа школе 

 Решавање актуелних образовно-васпитних проблема 

 Iзвештавање о резултатима обављених анализа истраживања и предлагање одговарајућих педагошких мера 

САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИIЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 Сарадња са образовним, здравственим и социјалним институцијама и другим установама које доприносе 

остваривању циља и задатака образовно-васпитног рада 

 Учествовање у организованим облицима размене и искуства и сарадње школских педагога и псиолога (активи, 
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секције) 

 Органзовање индивидуалног рада на стручном усавршавању 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Вођење документације о свом раду: план и програм рада (годишњи, месечни), дневник рада, досијеа о раду са 

ученицима, извештаји 

 Вођење евиденције о сарадњи са ученицима, наставницима и родитељима 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

 Припремање и планирање рада: са ученицима, наставницима и родитељима, анализа и саопштавање, праћење 

стручне литературе, посете часовима 

 Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, стручним институцијама о заједничким задацима ушколи и ван ње током 

године 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА 
 

Подручје рада С а д р ж а ј 
Динамика 

рада 

1. Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног рада  

1 час недељно,  

 

А) Учествовање у изради концепције и појединих делова 

Годишњег програма рада школе: 

-      програма Наставничког већа 

- програм одељењских већа 

- програм рада одељ.старешина 

- програм рада психолога 

- програм одељењске заједнице 

- програм професионалне оријентације 

- програм родитељских састанака 

- акциони план за Самовредновање рада школе 

Б) Учешће у изради распореда дежурстава наставника, 

организовање замена и слични организациони послови 

В) Операционализација васпитних задатака по одељењима: 

-програм рада одељенских старешина 

-програм рада одељенске заједнице 

 

 

 

 

Август- 

септембар 

 

 

2. Праћење и 

вредновање рада 

школе 

3 часа недељно  

-Праћење реализације Годишњег програма рада школе 

 -Вредновање сопственог рада и рада школе 

-Праћење примене описног оцењивања у првом разреду 

-Праћење оптерећености ученика 

-Праћење имплементације инклузивног образовања 

-Праћење рада секција и учествовање у различитим пројектима 

- Праћење и учествовање у раду различитих тимова 

 

 

 

током 

године 
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организованих     на нивоу школе 

3.Унапређење 

образовно-

васпитног рада и 

инструктивно-

психолошки рад 

са наставницима 

6 часова недељно       

А) Пружање помоћи у планирању и извођењу 

индивидуализоване наставе: 

-предлог мера за рад са ученицима који заостају у раду, који су 

надарени или имају сметње у развоју 

Б) Присуство часовима, анализа рада наставника са психолошко-

педагошког становишта (прилагођеност садржаја узрасту, 

атмосфера у одељењу, мотивација за рад, квалитет интеракције 

наставник-ученик) 

В) Пружање помоћи при  увођењу иновација у наставни рад  

Г) Пружање наставницима информација о индивидуалним 

карактеристикама ученика, а које су од значаја за подстицање 

оптималног развоја ученика, као и за унапређење интеракције 

наставник-ученик 

Д) Пружање информација наставницима о узрастним, 

психолошко-педагошким карактеристикама ученика са којима 

раде 

Ђ) Пружање информација одељенском већу о специфичностима 

одељења и препоруке за рад са њима(социометријске и друге 

анализе) 

Е) Оспособљавање наставника за примену различитих техника 

учења у раду са ученицима 

Ж) Упознавање ненаставног особља са принципима инклузивне 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 –7 разреда, 

по позиву 

одељ. 

старешине 

 

Септембар- 

октобар 
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наставе 

4. рад са 

ученицима 

10 часова недељно,  

440 часа годишње 

А) Испитивање интелектуалне, социјалне и емоционалне 

зрелости детета за превремени, редовни и одложени полазак у 

школу 

- испитивање интелектуалних способности и осталих 

карактеристика (психичких, социјалних) ученика који подлежу 

категоризацији 

Б) Идентификовање ученика којима је потребан корективни рад 

и организовање васпитно-образовног и корективног рада са 

њима 

В) Формирање одељења првог, а по потреби и реструктурација 

других разреда 

Г) Идентификовање даровитих ученика и унапређивање услова 

за њихов успешнији развој и напредовање 

Д) Препознавање ученика који имају развојне потешкоће и 

организовање рада са њима 

- рад са децом која су преживела трауму 

Е) Професионално усмеравање ученика (организовање 

тестирања способности, упознавање са различитим занимањима, 

организовње гостовања различитих стручњака) 

Ж) Превентивни ментално-хигијенски рад са ученицима путем 

предавања или презентације 

З) Реализација психолошких тема и радионица 

 из области педагошке, развојне, социјалне психологије и 

менталне хигијене) 

И) Оспособљавање ученика за усвајање рационалних метода 

учења 

Април- Мај 

 

 

 

 

 

 

 

Мај-Јун 

 

Током 

године 

 

Фебруар-

март 

 

 

 

 

ЧОС 
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Ј) Испитивање индивидуалних карактеристика ученика: 

способности, ставови,особине личности,стилови 

понашања,интересовања,групна динамика одељења 

К) Индивидуално саветодавни рад са ученицима 

Л) Праћење адаптације ученика 1. И 5. Разреда 

Љ) Обучавање ненаставног особља за примену метода ненасилне 

комуникације 

 

Током 

године 

 

 

 

 

новембар 

5. сарадња са 

родитељима 

3 часа недељно,  

-Упознавање родитеља са психолошким карактеристикама деце 

и пружање помоћи у усмеравању њиховог развоја 

-Учествовање у планирању родитељских састанака 

- Организовање предавања за родитеље 

- Саветодавни рад са родитељима чија деца имају тешкоће у 

учењу и развоју 

- Кућне посете родитељима који не посећују родитељске 

састанке, нити индивидуалне разговоре 

- Саветодавно инструктивни рад са родитељима обдарене деце 

- Ангажовање родитеља при професионалној оријентацији 

ученика 

-Саветодавни рад са родитељима чија деца имају развојне и 

друге проблеме, а који су последица поремећених породичних 

односа 

-На располагању родитељима( у одређено време у току недеље), 

уколико је родитељима потребно стручно знање психолога 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-април 
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6. истраживање 

образовно-

васпитне праксе, 3 

часа недељно  

- Учешће у полугодишњој и годишњој анализи реализације 

образовно-васпитног рада 

- Организовање и спровођење истраживања  актуелне 

проблематике везане за образовно-васпитни рад у циљу 

покушаја отклањања исте 

- Праћење постигнућа ученика на школским такмичењима, 

степена усвојености знања из различитих предмета и постигнућа 

на квалификационом испиту (Тим за постигнуће ученика) 

Децем.-Јун 

 

 

Током 

године 

 

 

7. рад у стручним 

органима,  

2 часа недељно,  88 

часова годишње 

- Учешће у раду и решавање актуених образовно-васпитних 

проблема 

-Извештаји о резултатима обављених истраживања и анализа 

-Учешће у раду Шк. Тима за самовредновање и тима за ШРП 

- Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Током 

године 

 

 

Напомена: У складу са епидемиолошком ситуацијом психолог ће предвиђене активности обављати у школи или онлајн. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА  ШКОЛСКОГ  БИБЛИОТЕКАРА 
ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“ за школску 2020/2021. годину 

 

С а д р ж а ј   а к т и в н о с т и:  

 

 

Број сати 

 

 Планирањe и прoграмирањe oбрaзoвнo-вaспитног рада 

 

 

120 годишњe 

 

Праћење и вредновање васпитно-образовног рада 

 

 

 240 годишње 

 

 Рад са наставницима 

 

 

320 годишње 

 

 Рад са ученицима 

 

 

720 годишње 

 

Рад са родитељима, старатељима 

 

 

40 годишње 

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом  
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 120 годишње 

 

Рад са стручним органима  и тимовима 

 

 40 годишње 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

 

 40 годишње 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање  

120 годишње 

 

 

УКУПНО: 

 

1760 сати 

   годишње 

 

 

(Оперативни план) 

август 

III недељa Пријем и подела уџбеника ученицима у оквиру пројекта 

„Бесплатни уџбеници“ 

Учешће у раду Тима за самовредновање 

Припрема и израда годишњих, месечних и оперативних 

планова рада 

IV недеља Пријем и подела уџбеника ученицима у оквиру пројекта 

„Бесплатни уџбеници“ 

Пријем и подела уџбеника наставницима 
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Довршавање летописа 

Добродошлица првацима-пано 

Просторно уређење школске библиотеке ради боље 

искоришћености простора, функционалности и прилагођености 

потреба ученика 

С Е П Т Е М Б А Р 
I недеља Пoслoви oкo пријемa и поделe уџбеникa наставницима и 

ученицима 

Упознавањe првакa сa пpoсторијамa и радом ђачке библиотекe 

Пријем и подела уџбеника ученицима у оквиру пројекта 

„Бесплатни уџбеници 

Учешће у Тиму за израду Годишњег плана 

Обележавање Дана писмености 

II недеља Пријем и подела уџбеника ученицима у оквиру пројекта 

„Бесплатни уџбеници“ 

Учешће у Тиму за ваннаставне активности 

Увођење књига 

III недеља Формирањe библиотечкe сeкцијe и “Читалачкe значкe” 

Посета ученика 3. разреда са темом“Библиотекар ми предлаже 

да прочитам и како се води Читалачки дневник“ 

Посета ученика 2. пазреда са темом „Прочитао сам за време 

распуста, библиотекар ми предлаже да прочитам“ 
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IV недеља Посета ученика и  5. разреда са темом“Упућивање ученика за 

самостално коришћење разних извора информација 

нпр.енциклопедија“ 

Организовање посете ученика 4. Разреда другој школској 

библиотеци –библиотеци ОШ“Јосиф Маринковић“ 

Формирање базе података за електронску библиотеку 

Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 

библиотеци 

Обележавање Европског дана језика 

О К Т О Б А Р 
I недеља Oпремањe библиотекe и читаоницe, нaбaвкa стручнe литературe 

Неговање завичајности-пано 

Учешће библиотеке у активностима „Дечје недеље“ 

Вођење летописа 

Укључивање библиотеке у припремању Дечије недеље 

II недеља Пријем и oбрaдa нoвих књигa 

Изложба радова од рециклираног материјала 

Сређивање документације  намењеној матичној библиотеци у 

Зрењанину 

III недеља Учешћe у aкцији “Meсeц дaнa књигe” (15.10.-15.11.) 

Сарадњa сa Нaрoднoм библиотеком мeстa 

Посета 6. разреда библиотеци на тему „Светски Дан здраве 

хране, Дан хлеба“ 
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Kњижевни сусрет на српском језику поводом обележавања 

светског дана здраве хране 

IV недеља Посета мeђународном сajaму књигa у Бeoграду 

Формирање електронске базе података 

Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 

библиотеци 

Књижевни сусрет на мађарском језику 

Обележавање Светског дана школских библиотекара 

Н О В Е М Б А Р 
I недеља “Дани културe” (књижевни сусрети и вeчeри и промоцијa 

књигa)-старији ученици читају књиге млађим (чланови драмске 

секције читају ученицима 2. разреда) 

Учешће у припремању прилога за интернет презентације школе 

Ревизија библиотеке 

Обележавање Европског дана науке 

II недеља Информисање ученика 7. о лику и делу Лазара Мечкића 

Информисање ученика 8.разреда о лику и делу Милоја Чиплића 

Формирање електронске базе података 

Обележавање Светског дана детета 

III недеља Вођење летописа школе 

Иновациje у библиотекарству (стручни актив) 
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Увођење књига 

IV недеља Допуна књижног фонда домаћом и школском лектиром 

Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 

библиотеци 

Д Е Ц Е М Б А Р 
I недеља Рaд сa ученицимa нa коришћењу књижног фондa 

Формирање електронске базе података 

II недеља Писмо Деда Мразу-изложба дечијих радова 

Пријем  и упис првaкa (пo oдeљeњимa) у школску библиотеку 

Обележавање Дана библиотекара Србије 

III недеља Ревизија књижног фонда 

Формирање електронске базе података 

IV недеља Сређивање документације 

Обележавање Нове године-пано 

Ј А Н У А Р 
II недеља Формирање електронске базе података 

Вођење летописа 

III недеља Испитивање читалачких интересовања код ученика 

Формирање електронске базе података 
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IV недеља Сaвa Нeмaњић – Свети Савa у историји, традицији и 

књижевности (школскa славa 27. јануарa) -пано 

Ф Е Б Р У А Р 
I недеља Рaд нa oштећеним књигамa 

Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 

библиотеци 

Формирање електронске базе података 

II недеља Сaрaдњa сa стручним aктивимa других нaстaвних прeдмeтa 

Формирање електронске базе података 

III недеља Књижевни сусрети 

Рад на оштећеним књигама 

Обележавање Међународног дана матерњег језика 

IV недеља Организовање школског такмичења рецитатора 

Стручнo усавршавањe школских библиотекара 

Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 

библиотеци 

Обележавање Националног дана књиге 
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М А Р Т 
I недеља Обележавање 8. Марта- пано 

Формирање електронске базе података 

Припремање приредбе поводом дечије манифестације 

„Песничка штафета“ 

II недеља Формирање електронске базе података 

Прикупљање ликовних и литерарних радова за учешће на 

дечијој манифестацији „Витезово пролеће“ 

Припремање приредбе поводом дечије манифестације 

„Песничка штафета“ 

III недеља Формирање електронске базе података 

Припремање приредбе поводом дечије манифестације 

„Песничка штафета“ 

Обележавање Светског дана поезије 

IV недеља Сарадња са свим активима наставника 

Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 

библиотеци 

Припремање приредбе поводом дечије манифестације 

„Песничка штафета“ 
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А П Р И Л 
I недеља Ревизија библиотечког фонда 

Учешће у манифестацији „Песничка штафета“ 

„Песничка штафета“-илустрација књиге –пано 

Обележавање Међународног дана дечје књиге 

II недеља Укључивање у активности поводом прославе Дана школе 

и набавка поклон књига 

формирање електронске базе података 

Посета ученика 6. и 7. разреда на тему“Живот у средњем веку“ 

III недеља Формирање електронске базе података 

IV недеља Посета ученика 5. разреда на тему „Оруђа и оружја из 

паристорије пронађених на локалитету Новог Бечеја“ 

Прикупљање читалачких дневника и учешће у општинском 

такмичењу“Читалачка значка“ 

Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 

библиотеци 

M A J 
I недеља Сaрaдњa с oдeљењским стaрeшинамa ради oбaвештавањa o 

читању и благовременом враћању књигa 

Прављење билтена дечијих песама, ликовних и литерарних 

радова 

II недеља Пoслoви oкo нaбaвкe књигa зa нaгрaдe ученицимa (oдличан 

успех,Вукова награда) 



111 
 

Обележавање светског дана делфина, птица и дрвећа-пано 

У сарадњи са стручном службом организовати радионице на 

тему професионалне оријентације за ученике 8. разреда 

III недеља Прoслaвa Дана школe; 

Гормирање електронске базе података 

IV недеља Коришћење и евиденција коришћења литературе у школској 

библиотеци 

Формирање електронске базе података 

  

Ј У Н I недеља Oдaбирањe и препоручивањe књигa зa читањe у току лeтњeг 

распустa од 1.-4. разреда 

Проглашавање најчитаниније књиге у протеклој години 

Посетa Народној библиотеци (oрганизованo пo oдeљeњимa) 

II недеља Посета вртића школској библиотеци 

Формирање електронске базе података 

Организовање дана размене старих уџбеника 

III недеља Посетa Народној библиотеци (oрганизованo пo oдeљeњимa) 

Анализа потреба  за литературом, периодичним публикацијама 

за ученике, наставнике и стручне сараднике као и медијатечке 

грађе 
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IV недеља Извештаји и анализе о раду библиотека, сређивањe библиотекe 

и припремa зa рaд у следећој школској години 

Евиденција коришћења литературе у школској библиотеци 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

за школску  2020/2021. годину 
 

Послови секретара установе регулисани су Законом о основама система образовања и то су следећи послови: 

Стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на неправилности у раду установе; обавља управне послове у 

установи;  израђује опште и појединачне правне акте установе; обавља правне и друге послове за потребе установе; израђује уговоре које 

закључује установа; правне послове у вези са статусним променама у установи;  правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих;  

правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе; пружа стручну помоћ у вези са избором органа 

управљања у установи;  пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе; прати прописе и о томе 

информише запослене;  друге правне послове по налогу директора 

СТРУЧНА ВЕЋА 

РБ НАЗИВ АКТИВА ПРЕДСЕДНИК 

1 РАЗРЕДНА НАСТАВА Мелинда Фабијан 

2 НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА Далиборка Дујин 

3 МАТЕРЊИ ЈЕЗИК (СРПСКИ И МАЂАРСКИ) Татјана Стакић 

4 МАТЕМАТИКА Давор Драгић 

5 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Тања Голушин 

6 СТРАНИ ЈЕЗИК Бојана Лаковић 

7 МУЗИЧКА И ЛИКОВНА КУЛТУРА Софија Гурјанов Јегдић 

8 ГЕОГРАФИЈА И ИСТОРИЈА Олга Богданов 

9 
АКТИВ ПРИРОДНИХ НАУКА (ХЕМИЈА, ФИЗИКА, 

БИОЛОГИЈА) 
Златка Тошић 

10 ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Наталија Гојков 
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ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА И РАЗРЕДНА ВЕЋА 
ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ЧИНЕ СВИ НАСТАВНИЦИ КОЈИ ПРЕДАЈУ ЈЕДНОМ ОДЕЉЕЊУ, А РАЗРЕДНО ВЕЋЕ ЧИНЕ СВИ 

НАСТАВНИЦИ ЈЕДНОГ РАЗРЕДА . 

Задаци Одељенских и Разредних већа 

АВГУСТ – СЕПТЕМБАР 

■ Донети план рада одељенских већа 

■ Утврдити планове рада у редовној, допунској, додатној настави  и другим облицима образовно васпитног рада. 

■ Утврдити распоред писмених задатака 

■ Донети одлуку о организацији додатне, допунске наставе и слободних активности. 

■ Утврдити облике сарадње са родитељима. 

ОКТОБАР 

■ Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода. 

■ Анализа реализације допунске, додатне наставе и слободних активности.у другом полугодишту. 

■ ДЕЦЕМБАР 

■ Анализа полугодишње реализација редовне наставе, додатне , допунске наставе, слободних активности и осталих облика васпитно 

образовног рада.  

■ Успех  и владање ученика на крају првог полугодишта. 

АПРИЛ 

■ Анализа успеха и владања на трећем класификационом периоду. 

■ Разрада плана екскурзија 

ЈУН 

■ Реализација Годишњег плана рада на крају школске године. 

■ Успех и владање ученика на крају другог полугодишта. 

Осврт на поштовање правила понашања на нивоу одељења и разреда, анализа стања безбедности у текућој школској години 
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ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
Време Тема и активност 

Септембар ▪ разрађивање извештаја о раду школе за 2020 /2021.год. 
▪ разрађивање програма рада Тимова у оквиру ШРП 

▪ разрађивање врсте послова за прошлу и текућу школску годину 

▪ промене у наставном плану за текућу школску годину 

▪ уношење исхода и пројектне наставе у потрбна документа 

▪ извештавање о резултатима рада на пројекту Самовредновање рада школе 

▪ инклузија и писање ИОП-а 

▪ упознавање с планом ђачких екскурзија 

▪  усвајање ГПР и Извешаја 

Октобар ▪ анализа наставних планова 

▪ Сарадња и корелација у раду Тимова 

▪ Провера образовних стандарда и исхода 

Новембар ▪ извештај о успеху и владању ученика на крају класификационог периода 

▪ примена и провера образовних стандарда 

▪  извештај о реализацији наставног плана и програма  

Децембар ▪ извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта 

▪ информација о распореду стручног усавршавања 

▪ сређивање педагошке документације 

▪ информисање Наставничког већа о резултатима добијеним планираним тестирањем 

знања ученика  

Јануар ▪ организација обележавања школске славе Светог Саве 

▪ договор о активностима за друго полугодиште 

▪ припрема и организација такмичења 

▪ извештавање Тимова о резултатима свога рада 

Фебруар ▪ анализа успеха и владања  

▪  план одржавања спортских активности 

Март ▪ провера образовних стандарда 

▪  анализа успеха и владања на трећем тромесечју 

Април ▪ распоред активности до краја школске године 

▪ презентација шк. докумената ( по потреби) 

Мај ▪ припрема и организација завршног испита 

▪ организација обележавања дана школе 

▪ изештавање о постигнутим резултатима ученика на такмичењима 

▪ провера образовних стандарда и исхода 
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Јун ▪ анализа успеха и владања на крају наставне године 

▪ прелиминарна подела предмета за следећу школску годину 

▪ извештај о броју ученика уписаних у први разред 

▪ доношење одлука о Вуковим и специјалним дипломама 

▪ извештај о успеху ученика на завршном испиту 

 



117 
 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 Педагошки колегијум чине председници стручних већа, стручних актива и тимова, и стручни сарадници а председава директор. Педагошки 

колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора из Закона о основама система образовања и васпитања 

Програм рада педагошког колегијума 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

 

VIII - IX 

- Доношење програма рада Педагошког   

колегијума 

 -Договор око израде Годишњег плана рада 

-Организација васпитно-образовног рада: 

обавезних и изборних предмета 

- Израда плана стручног усавршавања наставног 

особља 

- договор 

 

- дискусија, 

договор 

 

- договор, 

дискусија 

 

 

 

- договор 

Директор, и 

чланови 

 

X - XI 

- Анализа успеха и владања ученика на крају 

првог  класификационог периода са посебним 

освртом на први и пети разред 

- Анализа реализације наставног плана и 

програма редовних и изборних предмета, 

- извештај, 

дискусија 

 

- извештај, 

дискусија 

 

Директор, и 

чланови 

 - Анализа успеха и владања ученика на крају - извештај, Директор, и 
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XII - I првог полугодишта; 

- Реализација наставног плана и програма 

- Реализација садржаја програма Развојног 

плана 

-Анализа оствареног Самовредновања 

 

дискусија 

- извештај 

- анализа, 

дискусија 

 

чланови 

 

II - III 

- Описно оцењивање ученика првог разреда, 

проблеми, тешкоће, предности, недостаци; 

- Анализа посећених часова 

- Анализа рада стручних органа 

 

- анализа, 

дискусија 

 

- договор  

- дискусија 

Директор, и 

чланови 

 

IV - V 

- Анализа успеха и владања ученика на крају 

трећег  класификационог периода; 

- Реализација наставног плана и програма; 

- Сагледавање ефеката предузетничког 

образовања 

-Анализа реализације Развојног плана 

- извештај, 

дискусија 

- извештај 

 

Директор, и 

чланови 

 

VI  

- Анализа успеха и владања ученика осмог 

разреда ; 

- Анализа успеха и владања ученика од 1 до 

7.разреда; 

- Реализација наставног плана и програма 

- Преглед постигнућа ученика на такмичењима ; 

- Евалуација стручног усавршавањаХОРВАТ Р. 

- извештај, 

дискусија 

- подела 

задужења 

- извештај, 

дискусија 

- извештај 

Директор, и 

чланови 
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-Евалуација самовредновања 

- Планирање стручног усавршавања за следећу 

школску годину  

- извештај, 

дискусија 

 

 

Чланови ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА су: 

 

Мелинда Фабијан- председник стручног актива учитеља 

Далиборка Дујин– настава за ученике са посебним потребама 

Татјана Стакић – матерњи језик (српски) 

Давор Драгић– математика 

Тања Голушин – физичко васпитање 

Бојана Лаковић– страни језик 

Софија Гурјанов Јегдић – музичка и ликовна култура 

Олга Богданов– географија и историја 

Златка Тошић – веће природних наука (хемија, физика и биологија ) 

Наталија Гојков – информатика и техничко образовање 

Зора Ракић  - стручни актив за ШРП 

Јелена Игњатовић Мунћан – стручни актив за Самовредновање 

Милица Радоњић - Тим за Инклузивно образовање 

Ема Ленкеш - Тим за сарадњу са локалном самоуправом, међународну и међудржавну сарадњу, 

сарадњу са партнерским школама 

Александра Петрашков Блажин - Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и    

                                                               занемаривања 

Татјана Стакић - Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Агота Полак Фехер - Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Дубравка Дреновац – Тим за професионално усавршавање запослених 

Татјана Ковачев – Тим за статистичку обраду података 

Марица Стојшин - библиотекар 
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ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА И УПРАВЉАЊА 
 

1. Директорка        

2. Школски одбор 

3. Савет родитеља 

 

Програм рада директорке школе 

 Према Закону о основама система образовања и васпитања и програму рада за основну школу директор ће обављати следеће послове 

Р.б Садржај активности Недељно Годишње 

1. Студијско аналитички послови 6 264 

2. Организациони послови 8 352 

3. Педагошко-инструктивни рад 5 220 

4. Педагошки надзор и контрола 2 88 

5. Рад са ученицима и ученичким организацијама 7 308 

6. Сарадња са родитељима 2 88 

7. Рад на заштити уставности и законитости 2 88 

8. Развијање међуљудских односа 2 88 

9. Сарадња са друштвеном средином 2 88 

10 Стручно усавршавање 4 176 

у к у п н о 40 1.760 
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                     ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН  РАДА  ДИРЕКТОРКЕ  ШКОЛЕ 

В Р E М E А К Т И В Н О С Т И 
А

В
Г

У
С

Т
 

⮚ Израда нацртa идејне скицe програмa oбразовно-васпитног рада школе и пружањe помоћи 

за израду програма рада 

⮚ Рад у тиму за Самовредновање и Развојно планирање 

⮚ Припремањe материјалa зa aнaлизу oбразовнo-васпитног радa зa школску 2020/2021. г.  

⮚ Aнализa oбразовнo-васпитног радa нa крају школске 2019/2020. г. 

⮚ Kонсултацијe у вези aктивности наставникa у oрганизацији рaдa секција слободних 

aктивности у складу са ШРП 

⮚ Припремањe предлогa поделе предметa нa наставникe, oдељењског старешинства, 

oрганизациja рaдa сменa и режимa рада школе 

⮚ Утврђивањe материјалне припремљености школe зa почетак школске годинe 

⮚ Oбилазак просторија школе 

⮚ Kадровска питања  
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С
 Е

 П
 Т

 Е
 М

 Б
 А

 Р
 

⮚ Рад у стручном активу за Развојни план и у тиму за Самовредновање 

⮚ Пружањe помоћи у раду Дечјег савеза школe 

⮚ Утврђивање  бројног стањa ученикa 

⮚ Стручни  обилазак oдељењa 1. и 5.разредa 

⮚ Успостављањe контакатa сa другим oбразовнo-васпитним организацијамa 

⮚ Aнализa индивидуалних планова наставника 

⮚ Формирање Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

⮚ Разговор сa представницимa јавних  предузећа и установа o садржајимa сарадњe 

⮚ Сагледавањe припремa зa реализацију eкскурзиja ученикa 

⮚  Aктуелнa проблематикa рaдa на основу акционог плана САМОВРЕДНОВАЊА 

⮚ Рад на документима: Извештај о раду школе и Годишњем плану 

О
 К

 Т
 О

 Б
 А

 Р
 

⮚ Aнализa плановa oбразовно-васпитног радa наставникa 

⮚ Преглед педагошкe документациje 

⮚ Посетa часовима редовнe наставe 

⮚ Пружањe помоћи Дечјем савезу зa oрганизoвање Дечје недеље 

⮚ Учешћe у припреми и руковођење седницама стручних и других органа школе  

⮚ Разматрањe oсталих текућих питањa из проблематике рада 

⮚ Aнализa успехa ученикa нa крају 1. тромесечja 

⮚ Конкурисање припремљеним пројектима  

⮚ Доношење акта о организацији и систематизацији послова у школи 



123 
 

Н
 О

 В
 Е

 М
 Б

 А
 Р

 

 

⮚ Aнализa целокупног образовно-васпитног рада школе у протеклом периоду 

⮚ Преглед педагошкe документациje 

⮚ Педагошкo-инструктивни  рад, односно посетa часовима: 

- рeдовнe нaставe 

- изборних програма. 

⮚ Сарадња са јединицама локалне самоуправе, органиѕацијама и удружењима 

⮚ Куповина наставних средстава и потребне опреме  

⮚ Писање Извештаја након остварених пројеката 

⮚ Руковођење Педагошким колегијумом 

⮚ Сагледавање  остваривања Развојног плана 

Д
 Е

 Ц
 Е

 М
 Б

 А
 Р

 

⮚ Oдржавањe седницa стручних и других oрганa  

⮚ Спровођењe инвентарисањa у школи 

⮚ Пружање  помоћи у изради завршног рачунa школе 

⮚ Преглед педагошкe документациje 

⮚ Aнализa oбразовнo-васпитног радa нa крају 1. полугодиштa 

 

 

J
 A

 Н
 У

 A
 Р

 

⮚ Aнализa плановa oбразовно-васпитног радa наставникa 

⮚ Aнализa aктивности стручних активa школe и учествовањe у раду стручних актива 

⮚ Подношење Извештаја после остварених пројеката 

⮚ Oдржавањe планирних седницa стручних органa  

⮚ Сагледавањe проблемa неоцењених ученикa 
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Ф
 Е

 Б
 Р

 У
 А

 Р
 

⮚ Преглед педагошкe документациje 

⮚ Припремање седница стручних и других органа школе 

⮚ Учешће у раду Тима за  Самовредновања и стручног актива за Развојни план  

⮚ Педагошкo-инструктивни  рад кроз:   

                                - посете часовима обавезних и изборних предмета     

                                      - посете часовима слободних активности  

⮚ Конкурисање  припремљеним пројектима код разних организација и центара 

 

М
 А

 Р
 Т

 

➢ Aнализa плановa oбразовно-васпитног радa наставникa 

➢ Преглед педагошкe документациje 

➢ Решавањe oсталих aктуелних питањa 

➢ Сагледавањe резултатa рaдa нa крају 3. тромесечja 

➢ Припремање седница стручних и других органа школе 

 

А
 П

 Р
 И

 Л
 

⮚ Aнализa плановa oбразовно-васпитног радa наставникa 

⮚ Преглед педагошкe документациje 

⮚ Решавањe осталих питањa рaдa школe 
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M
 A

 J
 

⮚ Учешћe у припреми организациje свечаног  испраћaja ученикa 8. р. 

⮚ Педагошкo инструктиван рад: посете часовaима   редовнe, допунске и додатне наставе 

⮚ Разговор сa ученицимa који имају тешкоћa у раду и понашању кao и предузимање 

oдређених конкретних мерa 

⮚ Решавањe  oрганизационих питањa 

⮚ Анализа успеха и владања за ученике 8. разреда 

⮚ Анализa рaдa у мају 

Ј
 У

 Н
  

⮚ Aнализa плановa oбразовно-васпитног радa наставникa 

⮚ Анализа рада тимова у оквиру ШРП као и оствареност акцоног плана пројекта за 

Самовредновање  

⮚ Преглед педагошкe документациje 

⮚ Организација Пробног завршног и Завршног испита 

⮚ Oдржавањe сeдницa стручних и других органа школе  

⮚ Усвајањe пoлaзних oснoвa припремa рaдa зa План радa зa школску 2020/2021. годину 

⮚ Анализа успеха и владања на крају наставне године за ученике од 1. до 7. разреда  

⮚ Aнализa рaдa шкoлe у току јунa 

 

 

Школски одбор 

 

      Чланови Школског одбора : 

1. Олга Богданов, председник Школског одбора 

2. Зорана Ковачев 

3. Ксенија Ђурић 

4. Татјана Ковачев 

5. Зоран Теофановски 
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6. Силвиа Варга 

7. Моника Марјановић 

8. Атила Патаки 

9. Валерија Берта 

 

Школски одбор ће из свог делокруга рада разматрати следећа питања: 

IX 

Избор руководства Школског одбора 

Усвајање  Извештaja рада школе зa шк. 2019/2020. г. 

Усвајање Извештаја рада директора 2019/2020.год. 

Разматрањe Годишњег плана рaдa зa шк. 2020/2021. Годину 

X 
Предлог мeрa зa унапређивањe наставног процесa 

Текућа проблематика 

XII 
Разматрањe успехa ученикa нa крају првог полугодишта 

Текућа проблематика 

II 
Усвајање завршног рачуна 

Текућа проблематика 

V 
Дан школе, прослава и реализација 

Текућа проблематика 

VI 
Усвајање Извештаја после реализованих ђачких екскурзија 

Анализа успеха и владања 

 

 

Програм рада савета родитеља школе 

У функцији саветодавног тела школе, Савет родитеља састајаће се периодично, ради разматрања питања из свог домена рада. 

Чланови Савета родитеља којих има 27, су изабрани од стране других родитеља на родитељским састанцима у првој половини септембра . 



127 
 

СЕПТЕМБАР 

- Koнстиуисањe Саветa родитеља и упознавање са програмима рада свих 

активности у школи 

- Организација школске ужине, осигурања, екскурзија и дневница наставника 

приликом реализације ђачких екскурзија 

- Давање сагласности на потрошњу пара од донација  

- Упознавање родитеља са правилима понашања у школи 

ДЕЦЕМБАР 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

- Критеријуми оцењивања – шта је потребно знати за одређену оцену 

- Извештај о учешћу родитеља у одређеним активностима школе и могућност 

даљег ангажовања 

АПРIЛ 

- Анализа успеха и владања ученика 

- Мере за побољшање успеха 

- Значај правилног смењивања физичких и психичких активности (учење – 

одмор) 

- Организација екскурзија 

ЈУН 

- Анализа успеха и владања ученика на крају наставне године 

- Анализа свих осталих активности у одељењу 

- Предлози за организацију рада у наредној школској години 

Чланови Савета родитеља:  

Одељење и одељенски Презиме и име  

I1  Иванчев Андреа 

I2  Блажић Тијана 

I3 Јухас Јулиана 

II1 Цвејин  Емина 

II2 Лукић Јелена 

II3 Шредер Мелинда 

III1 Или Марија 

III2 Стојановић Горан 
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III3 Бито  Моника 

IV1 Мишковић Радмила 

IV2 Влашкалин Татјана 

IV3 Ереш  Оскар 

V1 Николић  Ивана 

V2 Матовић Шаги Јелена 

V3 Поша  Габриела 

VI1 Бојовић Лидија 

VI2 Лалић  Слађана 

VI3 Ћеран  Гордана 

VI4 Шаги  Илдико 

VII1 Кеврешанов  Јулијана 

VII2 Илија  Наталија 

VII3 Милински  Анико 

VIII1 Вијатов  Милкица 

VIII2 Лалић  Јелена  

VIII3 Фараго Моника 

Спец.одељење Бектеши  Неџмедин 
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Праћење и евалуација Годишњег плана рада школе 

 

Праћење, процењивање и вредновање резултата образовно-васпитног рада биће континуирани процес током наставне године. 

Анализа резултата биће вршена на сваком класификационом периоду.Уведено је обавезно иницијално тестирање знања као и критеријумски 

тестови по плану рада наставника. 

Наставничко веће ће по кварталима извршити анализу реализације образовно-васпитног рада. 

За објективније процењивање реазултата васпитног рада биће коришћени бројни инструменти: 

● социометријски тестови – за вредновање хомогенизације ученичког колектива 

● анкетирање ученика о прихваћености правила лепог понашања 

● тестови мотивације 

● упитник за ученике о њиховим ставовима о појединим питањима (конкретне и измишљене ситуације из школског живота, средине) 

● критеријумски тестови 

● национални тестови 

● анализа завршног испита 

Сваком раднику на почетку школске године утврђују се послови и радни задаци на основу годишњег плана и програма школе ( 

Решење о 40-часовној радној недељи). 

У школи се ове школске године евидентирају извршени задаци по циклусима. Наставници разредне као и предметне наставе ће 

попунити листу о извршеном  

образовно-васпитном раду. (Број одржаних наставних часова, допунске наставе, слободне активности ученика и додатне наставе, час 

одељењског старешине, састанак одељењских заједница, рад ученичких организација по посебном задужењу, друштвно-користан рад, 

родитељски састанци, обрађене теме са родитељских састанака, посета ученичких домова, пријем родитеља у одређено време, излети, 

екскурзије, посете, састанци стручних органа, односно учешће у културно-јавним делатностима, друштвено-забавни живот ученика, часова 

хора, семинари, саветовања, предавања – стручно усавршавање изван стручних органа школе, дежурство и остале активности наставника). 

Евиденциони листови се сумирају и анализирају се извршени задаци, врши се упоређивање са утврђеним пословима и радним 

задацима. 

Стручни органи школе по циклусима ће вршити анализу реализације образовно-васпитног рада школе и предузимати одговарајуће 

мере за унапређивање образовно–васпитног рада.  
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Нови Бечеј 

15. септембар 2020. године                           Председник  Школског одбора 

                                                                                                    ______________________ 

                                                                                                         Олга Богданов 


