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1. У В О Д 

 
1. 1.  Полазне основе 

На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник 

РС", бр.88/2017 и 27/2018. ), Закона о основном образовању  и васпитању ("Сл. гласник РС", 

бр. 55/13, 101/2017.) и  члана 24. став 1 тачка 2 , члана 54. Статута Основне школе  “Јожеф 

Атила” у Новом Саду, Школски одбор је на седници одржаној дана 13.09.2019. усвојио 

Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину. 

 

Полазне основе за израду Годишњег плана ОШ „Јожеф Атила“ осим наведених закона 

чинили су: 

 1. Правилник о општим основама школског програма („Сл. гласник-Просветни 

гласник РС“ бр.5/04); 

 2. Развојни план школе 2018-2021.године 

 3. Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања  

(„Сл.гласник РС- Просветни гласник РС“бр. 10/2017 и 12/2018) 

 4. Правилник о наставном плану  и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања  („Сл.гласник РС- Просветни гласник РС“бр. 6/2017 и 12/2018) 

 5. Правилник о наставном плану  и програму за први, други, трећи и четврти разред 

основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи  разред основног 

образовања и васпитања  („Сл.гласник РС- Просветни гласник РС“бр. 11/2016 и 12/2018); 

6. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања („ Просветни гласник РС“бр. 7/2017 и 12/2018.); 

7. Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („ 

Просветни гласник РС“бр. 9/2017 и 12/2018); 

8. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и 

васпитања („ Просветни гласник РС“бр. 3/2018 и 12/2018); 

 9. Правилник о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и 

васпитања („ Просветни гласник РС“бр. 11/2016 и 12/2018); 

10. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и 

васпитања („ Просветни гласник РС“бр. 7/2017 и 12/2018.); 

11. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 81/2017.); 

12. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи („ Просветни гласник РС“бр.10/2016,11/2016 и2/2017); 

13. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника и стручних 

сарадника и васпитача у основној школи („ Просветни гласник РС“бр. 2/92 и 2/2000); 

14. Правилник о дозволи за рад наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“ 

бр.22/2005,51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016);  

15. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања(„Сл. гласник РС“ бр. 73/2016 и 45/2018);  

16. Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у 

основној школи („ Просветни гласник РС“бр. 4/1990);  
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17. Протокол о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно- васпитним установама; Правилник о протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље. Злостављање и занемаривање „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010);  

18. Статут Основне школе „Јожеф Атила'';  

19. Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика за време 

оствривања васпитно-образовног рада и других активности које организује Основна школа 

''Јожеф Атила'';  

20. Правила понашања у Основној школи ''Јожеф Атила'' „Нови Сад;  

21. Пословник о раду Савета родитеља;  

22. Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у Основној школи 

„Јожеф Атила'' „Нови Сад 

23. Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање („Сл. гласник РС“ 76/2010);  

24. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику („Сл. гласник РС“ 63/10).  

25. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („ 

Просветни гласник РС“бр. 2/2018.).  

26. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл. 

гласник РС“ бр.67/2013) 

27. Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа („Сл. 

гласник РС“ 7/2011 и 68/2012).  

29. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС- 

Просветни гласник“,бр.5/2012.)  

30. Правилник о стручно-педагошком надзору („Сл. гласник РС“, бр.34/2012.)  

31. Правилник о вредновању квалитета рада установа („Сл. гласник РС“, бр.72/2009 и 

52/2011)  

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

2018/2019. годину, "Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/2016 од 23.6.2016.  

33. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања („Пр. 

гласник“ бр. 117/2013);  

34. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 

основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 52/06, 51/07, 67/08, 39/11 и 8/2013);  

35. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно 

васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Просветни гласник“ бр. 11/2012, 

15/2013,10/2016,11/2016 и 2/2017);  

36. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог 

боравка (Сл.гласник бр.77/2014.)  

37. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања 

за предмете: српски језик, математика и природа и друштво (Сл.гласник - Просветни гласник 

РС - 5/2011.)  

38. . Правилник о стандардима компетенција директора установе образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, бр.38/2013.)  

 39. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја („Сл. гласник РС“, Просветни гласник РС бр.5/2011) 

40.Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе 

образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.63/2018) 

41. Правилник о обављању друштвено- корисног рада, односно хуманитарног рада 

(''Сл.гласник РС'', бр. 68/2018) 

42.Правилник о каленару образовно-васпитног рада  основне школе за  
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школску 2019/20 годину. 

43.Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 

(Сл.гласник,број 34/2019) 

44.Правилник о ближим условима за почетак  рада и обављање делатности школе 

(Сл.гласник-Просветни гласник бр.5 од 27.5.2019) 

45.Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају,начину вођења 

евиденције и издавању јавних исправа у школи 

 (Службени гласник,бр.55/13,101/17,27/18,10/19) 

46.Правилник остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи 

(Сл.гласник,број 30 од 25.04.2019.) 

47.Правилник о начину обављања организованог превоза деце 

(Службени гласник РС,бр.52 од 22.јула 2019,61 од 29.августа 2019) 

 

 

1. 2. Представљање школе 

 

Основна школа „Јожеф Атила“ основана је 1929. године на тадашњој периферији 

града у насељу званом „Телеп“. Одлуком Скупштине општине Нови Сад и решењем бр. 9994 

од 22.08.1950. утврђено је да школа испуњава све услове за рад. Од 1980. године школа 

почиње са радом на новој локацији у Шарпланинској 28. где је изграђена модерна 

једноспратница са преко 7000 м2 затвореног простора, мултимедијалним и специјализованим 

учионицама, библиотеком, кухињом са трпезаријом, спортском салом, спортским теренима, 

стоматолошком амбулантом, просторијама за продужени боравак, великим ограђеним 

двориштем и опремљена модерним наставним средствима. 

Током деценија рада у њој су стицале знања многе генерације, а бивши ученици данас 

су успешни универзитетски професори, лекари, адвокати, уметници, а њихова деца данас су 

наши ученици. Ученици наше школе годинама постижу запажене резултате на градским, 

општинским, покрајинским и републичким такмичењима и смотрама. Медаље, пехари и 

дипломе су доказ  рада што значајно доприниси угледу школе, на шта смо посебно поносни. 

Значајна карактеристика наше школе је специфична структура деце и родитеља, са 

скоро једном трећином деце који су из социјално - економски осетљивих група. Та 

карактеристика условљава да се у нашој школи пажљиво прилази раду са ученицима којима 

је потребна подршка у учењу и напредовању. Подршку остварујемо у свакодневној 

комуникацији, кроз часове за подршку у учењу и раду, применом уинклузије у настави, 

индувидуализација рада и остале активности наставног рада, које олакшавају развој 

личности детета у складу са њиховим индувидуалним могућностима. 

Ми смо велика, модерна, градска, двојезична, вишенационална, мултикултурална, 

домаћинска школа у којој се прихватају промене, уважава личност ученика, сарађује са 

родитељима и локалном заједницом, тимски ради, унапређују се компетенције наставника. 

Настава се изводи двојезично на српском и мађарском језику, изучавају се два страна 

језика у оквиру редовне наставе (енглески и немачки језик) као и мађарски, словачки, 

русински и ромски језик као Неговање матерњег језика са елементима националне културе у 

одељењима где се настава изводи на српском језику. 

Наша школа у протеклим годинама је уложила велики труд на инвестиционом 

одржавању зграде, модернизацији наставе и подизању нивоа безбедности ученика. 

Учествујемо у пројектима заједно са Градским структурама (Завод за изградњу града, Месне 

заједнице на Телепу), и са стручним агенцијама на ауторским пројектима“, „Безбедна школа 

– Школска патрола“). 
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1. 3. Примарни циљеви и задаци 

На основу циљева утврђених развојним планом школе у наредном периоду желимо да  

унапредимо комуникацију и сарадњу наставника, ученика, родитеља и локалне самоуправе, 

унапредимо и осавременимо наставни процес уз подршку свим ученицима, повећамо ниво 

безбедности ученика и запослених, успоставимо међународну сарадњу са образовно – 

васпитним установама, покренемо низ еколошких акција у циљу укључивања у токове 

Стратегије одрживог развоја Републике Србије. 

На основу анализе резултата самовредновања, извештаја о раду школе за протеклу 

школску годину, потреба ученика и актуелних токова у образовању одлучили смо се за 

следеће задатке: 

1. Унапредити комуникацију и сарадњу наставника, ученика, родитеља и локалне 

самоуправе организујући: 

• Едукације (унапређење компетенција за тимски рад) 

• Заједничке радне акције 

• Организација прослава  и манифестација у просторијама школе (обележавање 

школске славе „Свети Сава“, Дана школе, Еколошки дани ) 

• Пројекат Школска патрола (едукације за ученике, наставнике и родитеље) 

2. Повећати ниво безбедности ученика и запослених 

• Пројекат „ Школска патрола“  

• Превентивне активности за  дигитално насиље и осталих облика насиља 

• Едукације - даље подизање компетенција за ненасилно решавање проблемских 

ситуација 

3. Унапредити и осавременити наставни процес (иновативне методе) 

• Унапредити планирање  

• Акценат на хоризонталној сарадњи и преношењу знања 

• Подршка ученицима (акценат на вршњачкој едукацији) 

• Побољшање просторних и техничких услова (опремљеност наставним средствима) 

• Опремање библиотеке са рачунарима – употреба дигиталне библиотеке 

4.  Покренути међународну сарадњу - аплицирање за пројекте ЕУ 

5. Покретање низа еколошких акција у циљу укључивања у токове Стратегије одрживог 

развоја Републике Србије 

6.Дигитализација и модернизација настеве употребом дигиталних уџбеника и 

програмских софтвера 

1.4. Материјално - технички и просторни услови рада 

Укупна површина школског земљишта (темељи зграде + двориште) износи 20.904 или 

30.90 м2 по ученику у смени.  

Површина темеља школске зграде износи 3.694 м2, а укупна површина школске зграде 

износи 6.866,57 м2 или 5.09 м2 по ученику, односно 9.97 м2 по ученику у смени. Укупна 

површина школског дворишта (уређених спортских терена и простора за одмор и рекреацију 

) износи 17.210 м2 односно 25.19 м2 по ученику. 

Корисна површина школске зграде износи 7.011 м2, а отворени простор у школском 

дворишту је 11.339 м2. 

У току јула и августа месеца 2014. су реновирани атлетски терени у дворишту зграде, 

почетком 2015. године су реновиране свлачионице при спортској сали. 
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 У току јула и августа 2019.године окречене су све учионице у школи. У продуженом 

боравку су  такође окречене учионице  и   сви су паркети прелакирани, портали нови су 

постављени. 

 

1.4.1. Спецификација просторија 

Школа је пројектована за 800 ученика, а тренутно школу похађа више од 1200 

ученика, те је неминовно проширивање школског простора (минимално четири учионице, 

просторија за дружење ученика, већа читаоница, свечана сала и фискултурна сала за ученике 

нижих разреда). 

Школски развојни план школе предвиђа аплицирање на пројектима за изградњу и 

опремање потребних просторија у школи. У плану је формирање школског парка, игралишта 

и простора за реализацију наставних часова у природи. 

 

 

Р.б. Назив просторије Број просторија Површина у м2 

1.  Учионице за наставу 31 1333  

2.  Специјализоване учионице - Информатички 

кабинет 

1 64,13  

3.  Припремне просторије за наставнике 15 330  

4.  Просторија за продужени боравак 5 118.00  

5.  Зборница 1 150.00  

6.  Библиотека 1 51.80  

7.  Медијатека 1 30  

8.  Мултимедијална учионица 1 50.00  

9.  Фискултурна сала 1 1085.00  

10.  Справарница 1 60.00  

11.  Разгласна станица 1 8.50  

12.  Спомен соба Јожефа Атиле 1 17.94  

13.  Кухиња са пратећим просторијама 1 219.30  

14.  Трпезарија 1 117.30  

15.  Ђачка кантина 1 76.30  

16.  Санитарни простор 9   

17.  Степеништа 3 30,00  

18.  Пословни простор 8 136.9  

19.  Фотокопирница  1 8  

20.  Чајна кухиња 1 12  

21.  Амбуланта / стоматолошка /  1 20.26  

22.  Котларница 1 100  

23.  Радионица 1 40  

 

1.4.2. Опремљеност школе наставним и другим средствима 

 

Опремљеност школе је неопходно осавремењивати са новим наставним средствима уз 

бригу о очувању традиционалних вредности образовања у Србији. Школски развојни план 

предвиђа опремање учионица рачунарима, пројекторима – односно смарт таблама, опремање 
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библиотеке рачунарима за рад у дигиталним библиотекама. У плану је формирање музеја 

наставних средстава. Поред набројаних општих наставних средстава, у школи постоји 

велики број посебних наставних средстава за поједине предмете. 

 

Р.б. Опис наставних  средства Број комада 

1.  Акустична гитара 1 

2.  Апликација за страни језик 12 

3.  Бубањ 1 

4.  Централни разглас - ЕИ Ниш 1 

5.  Дигитрона  - ручних 5 

6.  ДВД-плејер 5 

7.  Дијапројектор 7 

8.  Елемент филмови 135 наслова 

9.  Епископа 3 

10.  Фотоапарат са опремом 1 

11.  Камера „Самсунг“ 1 

12.  Прибор и опрема 596 

13.  Спортски реквизити и опрема 371 

14.  Бициклови 1 

15.  Филмови - супер 8 мм 167 наслова 

16.  Фотоапарат (дигитални) 3 

17.  Фото слајдови 300 наслова 

18.  Графофолија 48 наслова 

19.  Графоскопа 5 

20.  Грамофона 1 

21.  Грамофонске плоче 140 

22.  Касета за касетофон 72 

23.  Касетофон – плејер 3 

24.  Касетофона-ЦД плејер 31 

25.  Керамичка пећ 2 

26.  Кино камера 1 

27.  Магнетофона 1 

28.  Мерни апарати 11 

29.  Ласерски штампач 10 

30.  Микрофона  8 

31.  Микроскопа 20 

32.  Модела 102 

33.  Монитор у боји  34 

34.  Компјутер – кућиште  34 

35.  Пијанино 1 

36.  Прибор за дисекцију – комплет  10 

37.  Микропрепарати (комплет) 3 

38.  Радио апарата 3 (за музеј) 

39.  Разни музички инструменти 38 

40.  Интерактивне табле – Смарт боард 7 

41.  ТВ антена – собна 2 

42.  ТВ пријемник – цолор-стандардни 30 
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43.  Видео касета 328 

44.  Видео плејер 3 

45.  Пројекционо платно 12 

46.  Зидне слике 1014 

47.  Речници, приручници, енциклопедије 750 + библиотека 

48.  Зидне карте (географске, историјске) 131 

49.  Видео бим 2 

50.  ДВД – ЦД касете  112 

46. Аудио ЦД 257 

47. Сталак за карте, слике и платна 6 

48. Мини линије (МП3, УСБ) 5 

49.  Синтисајзер – ЦАСИО ЦТК 230 4 

50.  Преса – ликовно 1 

51. Апарат за елемент филм – пројектори 2 (за музеј) 

52. Пројектори – дигитални БЕНQ – ДЛП – МП 

511 

6 

53. Машина за резање дрвета 2 

54. Стона бушилица  1 

55. Лаптоп 8 

56. Скенер 3 

57. Беле табле - магнетне 10 

58. Флип цхарт (универзална табла са троношцем) 3 

59. Слушалице за компјутер са микрофоном 10 

60. Орфов инструметариј (комплети) 6 

61. Разглас – комплетна опрема 1 

62. Магнетна табла са постољем 1 

63. Звучници за компјутер  3 
 

Потребе за школску 2019/20.годину 

-За унапређење наставе потребно је обезбедити:  

Аудио визуелна средства: пројекторе  

лаптопове,  

телевизоре,  

ЦД- плејери ,  

- дидактичка средства    за успешнији рад за ученике са посебним потребама (материјал ''ОКТА'') 

- едукативни образовни садржаји у дигиталној форми – који подржава широк спектар наставних 

садржаја 

- меријал за извођење еколошких експеримената  

 

1.5. Кадровски услови рада 

1.5.1. Управа школе 

р. Презиме и име 
Стручна  

спрема 

Завршена 

школа 
Стаж 

Проценат 

рада% 
Послови Напомена 

1.  Утржан Драган  Висока ПМФ 19 100 директор  

2.  
Варга Лазар 

Валерија 
Висока ПМФ 17 40 

помоћник 

дирекора 

настава 

биологија 
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3.  Попов Гордана Висока ПМФ 8 30 
помоћник 

директора 

настава 

биологије 

4.  Габријела Зеремски Висока ФФК 25 20 
помоћник 

директора 

настава 

физичког 

васпитања 

5.  Радуловић Смиљка Висока ТФ 18 10 
помоћник 

директора  

настава 

информатике 

и 

рачунарства 

1.5.2. Стручна служба 

 
Презиме и 

име 

стручн а 

спрема 

Завршена 

школа 
стаж 

% 

рада 
послови напомена 

1.  
Ђуровски 

Гордана 
Висока ФФ 33 100 педагог  

2.  Петрович Ана  Висока ФФ 8 100 
психолог 

 
 

3.  
Михајловић 

Зита 
Висока ФФ 11 20 психолог допуњује 

4.  Носовић  Неда Висока ФФ 5 35,56 
психолог/ 

библиотекар/медијатекар 
 

5.  Берат Наталија Висока ФФ 12 

 

50 

 

психолог допуњује 

6.  

Милованов 

Даница 

 

Висока УФ 20 56,66 
Библиотекар/ 

медијатекар 
допуњује 

7.  
Пеце Андерла 

Марија 
Висока ФФ 17 10 библиотекар 

неговање 
мађ. језика 

8.  
Марић - Биреш 

Јасмина 
Висока ФФ 16 77,78 библиотекар 

наставник 

српског 

језика 

 

1.5.3. Наставно особље 

 

Р.б 
Презиме и име 

наставника 

Стручна 

спрема 

Завршен

а школа 
Стаж % рада Наставни п редмет Напомена 

1.  
Адам Марија 

 
Виша БФ 31 40 вероучитељ одређено 

2.  
Анђелић Ержебет 

 
Виша АУ 38 75 музичка култура  

3.  
Анђелић Јованка 

 
Висока УФ 2 100 ПРН одређено 

4.  
Арежина Тања 

 
Висока ФФ 20 77,78 немачки језик  

5.  Арежина Драгана Висока УФ 17 100 ПРН  
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6.  
Бајагић Миливој 

 
Висока ПМФ 22 100 Физика/ТИТ  

7.  Бакош Роберт Висока-1 ПМФ 16 100 
хемија/ 

домаћинство 
 

8.  
Бакша Беата 

 
Висока УФ 20 100 ПРН  

9.  Балог Даниел Висока 

 

ПМФ 

 

2 88,89 
Математика/инфор

матика 
одређено 

10.  

Богићевић 

Далиборка 

 

Висока ПМФ 7 75 
Биологија/ 

домаћинство 
одређено 

11.  Божић Јелена Висока ПМФ 16 100 
Математика/Иноф

мратика 
 

12.  
Варга Л. Валерија 

 
Висока ПМФ 17 60 биологија пом.дир. 

13.  
Вајс Тамара 

 
Висока ЛА 6 65 Ликовно/ЦСВ одређено 

14.  

Вјештица 

Владимир 

 

Висока ЛА 14 15 Ликовно допуњује 

15.  
Гараи Корнелија 

 
Виша АУ 28 100 ликовно  

16.  
Гатарић Душица 

 
Висока УФ 30 100 ПРН  

17.  
Главинић В.Ева 

 
Висока ФФ 10 72,22 мађарски језик допуњује 

18.  

Гобор Золтан 

 

 

Висока ТФ 16 50 
Информатика 

/ТИО 
допуњује 

19.  

Глигоријевић 

Карахода Драгана 

 

 

Висока ФФК 16 15 

Физичко 

васпитање-

изабрани 

допуњује 

20.  

Добоши Ерика 

 

 

Висока ПМФ 29 65 географија допуњује 

21.  
Достан Арпад  

 
Висока ПМФ 11 30 физика допуњује 

22.  
Драча Снежана 

 
Висока УФ 24 100 ПРН  

23.  
Дувњак Сунчица 

 
Висока УФ 31 100 ПРН  

24.  
Ђекић Александра 

 
Висока ФФ 22 100 српски језик  

25.  
Ђуришић Ерика 

 
Висока УФ 30 100 ПРН  
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26.  
Ђуришић Саша 

 
Висока УФ 28 100 ПРН  

27.  Ђорђевић Данијела Висока АУ 6 31,11 Ромски језик одређено 

28.  
Жарковић Борис 

 
Висока ФФК 1 100 физичко  васп.  

29.  
Живковић Јована 

 
Висока ФФ 7 96,66 

српски 

језик/грађанско 
 

30.  
Живковић Милана 

 
Висока  ТФ 4 100 ТИО   

31.  
Зеремски Габриела 

 
Висока ФФК 25 80 физичко  васп. помоћ.дир. 

32.  
Зиљкић Мухамед 

 
Виша БФ 12 60 вероучитељ одређено 

33.  
Илић Драгица 

 
Висока ФФ 16 100 Верска настава одређено   

34.  
Јаковљев Оља 

 
Висока ФФ 17 11,11 Русински језик допуњује 

35.  
Јекић Данијела 

 
Висока ФФ 19 100 ПРН  

36.  
Јефтић Бобана 

 
Висока УФ 7 100 ПРН одређено 

37.  
Јухас Валерија 

 
Виша ПА 29 100 ПРН  

38.  
Јокић Данијела 

 
Висока ФФ 12 20 историја допуњује 

39.  
Кадрија Силвана 

 
Висока ФФ 27 100 енглески језик  

40.  
Каран Лила 

 
Виша ПА 24 100 ПРН  

41.  
Кочичка Фехер 

Рожа 
Висока УФ 31 100 ПРН  

42.  
Косановић 

Славица 
Висока УФ 35 100 ПРН  

43.  
Косић Јелена 

 
Висока УФ 11 100 ПРН одређено 

44.  

Купрешанин 

Милица 

 

Висока ФФ 36 100 српски језик  

45.  

 

Лазић Јована 

 

Висока ФФ 13 80 
 

енглески језик 
библиотека 

46.  
Лацковић Јована 

 
Висока УФ 2 100 Боравак одређено 

47.  
Маћко Чила 

 
Висока ФФ 7 84,44 енглески јез.  

48.  
Малешевић 

Слађана 
Висока ПМФ 19 100 математика  

49.  Маљковић Илић Висока ПМФ 24 40 Хемија допуњује 
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Биљана 

50.  
Марић Биреш 

Јасмина 
Висока ФФ 17 72,22 српски језик библиотека 

51.  
Марић Сузана 

 
Висока ФФ 23 100 немачки језик  

52.  
Матић Светлана 

 
Висока УФ 27 100 ПРН  

53.  
Михајловић 

Никола 
Висока ФФ 23 100 српски језик  

54.  
Миленковић 

Снежана 
Висока УФ 28 100 ПРН  

55.  
Милићевић 

Јасмина 
Висока ПМФ 19 100 биологија  

56.  Милинковић  Сања Висока ТФ 5 10 Информатика  одређено 

57.  
Милутиновић 

Јелена 
Висока ФФ 18 100 енглески јез.  

58.  

Милутиновић 

Мирјана 

 

Висока ФФ 29 100 српски језик  

59.  

Мудринић 

Светлана 

 

Висока ФФ 19 100 енглески језик  

60.  Мушицки Весна 

 

Висока 

 

 

УФ 24 100 ПРН  

61.  
Мутин Надица 

 
Виша АУ 19 95 

Музичко/слободне 

активности  

(хор и орк.) 

 

62.  
Новаковић Ангела 

 
Висока УФ 21 100 ПРН  

63.  Пантовић Наталија Висока УФ 24 100 ПРН  

64.  
Парошки Благоје 

 
Висока ФФ 29 100 историја  

65.  
Пеце Андерла 

Марија 
Висока ФФ 19 74.44 

Мађарски 

језик/библиотека 
допуњује 

66.  

Пекар Кристина 

 

 

Висока ФФ 18 100 
српки језик 

нематерњи  
 

67.  
Петровић Ивана 

 
Висока ПМФ 22 70 физика допуњује 

68.  
Пишталовић 

Душица 
Висока ПМФ 11 35 географија одређено 

69.  
Пиштињат  

Маријана 
Висока УФ 16 100 ПРН  

70.  
Пилиповић Бранка 

Тадић 
Висока УФ    одређено 

71.  Поповић Висока ПА 25 100 ПРН  
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Слободанка 

 

72.  Попић Дијана Висока ПМФ 1 96,66 
Математика, 

информатика  
одређено 

73.  
Попов Гордана 

 
Висока ПМФ 8 20 биологија помоћ.дир. 

74.  
Рачић Оливера 

 
Виша ПА 28 100 ПРН  

75.  
Радојчић Габриела 

 
Висока ПА 30 100 ПРН  

76.  
Радосављевић 

Бернардица 
Висока УФ 24 100 ПРН  

77.  Радуловић Смиљка Висока ТФ 18 90 
Информатика и 

рачунарство 
помоћ.дир. 

78.  Рафаи Анико 
ССС, 
апсолвент 

ФФ 3 100 Боравак одређено 

79.  Рибић Александар   Висока Ф 1 5 
Физичко-изабрани 

 
одређено 

80.  Сабо Терез   Висока УФ 14 100 
ПРН.мађ. боравак 

 
 

81.  Собослаи Марта Висока ФФ 26 100 
немачки језик 

 
 

82.  

Станојчић 

Александра 

 

Висока ПМФ 22 100 математика  

83.  
Станојковић 

Милена 
Висока ТФ 18 100 ТИТ  

84.  

Стефановић 

Сенада 

 

Висока ФФ 15 100 вероучитељ одређено 

85.  
Суботић Гордана 

 
Висока ФФ 15 100 енгески језик  

86.  
Шарковић Наташа 

 
Висока УФ 22 100 ПРН  

87.  
Талоши Естер 

 
Висока ФФК 34 100 физичко васп.  

88.  
Тадић Пилиповић 

Бранка 
Висока ФФ  100 Боравак одређено 

89.  
Тидилов Милинков 

Гордана 
Висока ФФК 31 100 физичко  васп.  

90.  
Тохољ Недјељка 

 
Висока ПМФ 32 100 математика  

91.  
Угарковић Верица 

 
Висока УФ 26 100 ПРН  

92.  
Федел Вјера 

 
Висока ФФ 26 21,11 словачки јез.  

93.  
Француски Сања 

 
Висока УФ 24 100 ПРН  
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94.  

Харди Иршаи 

Ангела 

 

Висока ФФ 28 100 историја  

95.  

Чеканац Јаковљев 

Мира 

 

Висока ПМФ 18 40 географија одређено 

96.  
Чолић Љиљана 

 
Висока ПМФ 18 100 географија  

97.  
Чобић Лана 

 
Висока УФ 11 100 ПРН-боравак  

98.  
Червењак Анета 

 
Висока ССС 1 72,22 мађарски језик одређено 

 

 

1.5.4. Радници на породиљском одсуству 

 

Р.б. Презиме и ме 
Стручна 

спрема 

Завршена 

школа 
Стаж % рада Наставни п редмет 

1.  

 

Стојичић Драгана 

 

Висока ЛА 11 65 Ликовна култура 

2.  Бајић Милица Висока УФ 14 100 
ПРН 

 

3.  
Бобојчов Тарко 

Валерија 
Висока УФ 17 100 ПРН 

4.  
Клебечко Боршош 

Елвира 
Висока ПМФ 8 99 

Математика 

информатика 

5.  
Нинковић Цветковић 

Ивана 
Висока ПМФ 11 99 

Математика 

информатика 

 

 

1.5.5. Административно финансијски радници 

 

Р.б. Презиме и ме 
Стручна 

спрема 

Завршена 

школа 
Стаж % рада Послови  

1.  
Јаковљевић Зита 

 
Висока ПФ 16 100 секретар 

2.  Дошеновић Марина  Виша ЕВШ 32 100 
шеф 

рачуноводства 

3.  

 

Хошек Јелена 

 

ССС грађевинска 21 50 благајник 

4.  Маринковић Тања ССС економска 6 100 
административни 

радник 
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1.5.6. Остале службе 

 

Р.б. Презиме и ме 
Стручна 

спрема 

Завршена 

школа 
Стаж 

% 

рада 
Послови  

напомена 

1.  Бургић Петар 

 

ССС економска 34 100 Домар-мајстор  

2.  Брезовац 

Соња 

ССС гимназија 3 69 Спремачица 

 

одређено 

3.  Ћурувија 

Никола 

 

ССС грађевинска 19 100 Домар-мајстор  

4.  Ћурувија  

Драгана 

НКВ осн.шк. 19 100 Спремачица  

5.  Илибашић 

Славица 

НКВ осн.шк. 30 100 Спремачица  

6.  Илић Зорица висока економ. 21 100 Спремачица-вртлар  

7.  Петров 

Марица  

НКВ основна  33 100 Спремачица Одређено 

 

8.  Марковић 

Љубица 

НКВ основна 29 100 Спремаћица курир  

9.  Ранков 

Смиља 

НКВ осн.шк. 35 100 Спремачица 

 

 

10.  Вукотић 

Габријела 

ССС техничар 27 100 Спремачица  

11.  Чолак Зденка НКВ осн.шк. 17 100 Спремачица 

 

 

12.  Копања Роса ССС правн. техн. 32 100 Спремачица 

 

 

13.  Тодоровић 

Весна 

НКВ основна 13 100 Спремачица  

14.  Зец Јагода 

 

КВ дрвопрерађ. 23 100 Куварица  

15.  Вуковић 

Милан 

КВ посластичар 15 100 Кувар  

16.  Соради 

Ружица 

ССС хем. техн. 

 

35 100 Куварица  

17.  Чивчић 

Зорица 

КВ текст. радн. 

 

29 100 Сервирка  

18.  Чолак Зденка НКВ осн.шк. 

 

17 100 Спремачица  

19.  Суботић 

Вукица 

НКВ осн.шк 6 100 Спремачица одређено 

20.  Јелић 

Ковинка 

 

НКВ осн.шк. 5 100 Спремачица 

 

одређено 

21.  Топрек 

Слободанка 

НКВ осн.шк. 1 100 Спремачица-курир одређено 



 

Годишњи план рада за школску 2019/20.годину  

 

 

ОШ ''Јожеф Атила'' Нови Сад 

15 

22.  Радмиловић 

Бранка 

НКВ осн.шк. 0 100 Спремачица одређено 

23.  Петрић Мита ССС маш.тех. 12  Спремач  Одређено 

 

 

 

 

 

1.5.7. Стажисти – стручна пракса 

 

Р.б. Презиме и ме 
Стручна 

спрема 

Завршена 

школа 
Послови 

1. Даница  Зокић  висока ФФ психолог 

2. Калмар Лаура висока ФФ педагог 

 

 

 

1.5.8. Општи подаци о радницима школе 

 

 опис број 

1.  Укупан број радника школе 130 

2.  Број радника на неодређено време 99 

3.  Број радника на одређено време 16 

4.  Број радника са пуним радним временом 67 

5.  Број радника са мањим од пуног радног времена 32 

6.  Број радника који допуњује у другим школама 16 

1.5.9. Распоред радника у настави 

 опис број 

1.  број радника у настави 97 

2.  у предметној настави 64 

3.  у разредној настави 32 

1.5.10. Распоред осталих радника школе 

Р.б. Опис Број 

1.  Број радника у управи школе 2 

2.  Број радника у стручној служби 4,5 

3.  Број радника у администрацији 2,5 

4.  Број радника у школској кухињи 4 

5.  Број радника у  П Т С 19 

 СВЕГА  32 
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1.5.11. Структура стручне спреме радника 

Р.б. Школска спрема У настави Ван наставе Укупно 

1.  Висока 94 2 96 

2.  Виша 11  11 

3.  Апсолвенти - - - 

4.  ССС 1 8 8 

5.  ВКВ - - - 

6.  КВ - 3 3 

7.  НКВ - 12 12 

 СВЕГА  105 25 130 

 

 

1.5.12. Организационе јединице у школи 

Организациона јединица Опис послова Број извршилаца 

1 

Руководство школе 

директор школе 1 

помоћник директора 1 

2 

Наставно особље 

разредна настава 27 

предметна настава 65 

боравак 5 

3 

Стручна служба 

педагог 1 

психолог 2 

библиотекар 1,5 

4 

Административна служба 

секретар школе 1 

рачуновођа 1 

благајник 0.5 

административни радник 1 

5 

Помоћно техничка служба 

спремачица 16 

мајстор   2 

6 

Школска кухиња 

кувар 3 

сервирке 1 

 СВЕГА: 130 
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1.6. Услови друштвене средине у којој школа ради 

У циљу побољшања квалитета рада Школе и ради чвршћег непосредног повезивања 

са друштвеном средином у којој делује, Школа је отворена за многобројне утицаје чинилаца 

на васпитање младих. Са друге стране, разноликим активностима Школа ће утицати на 

културни и друштвени живот средине и сарађивати са: 

• месним заједницама са Телепа, Градском управом за образовање, Заводом за изградњу 

града Новог Сада и осталим органима града Новог Сада, 

• предшколским установама, 

• Домом здравља  (остварује се редован систематски преглед ученика и организује се 

предавање лекара ученицима) 

• здравственим установама у циљу подизања свести ученика о здравом начину живота, 

• стоматолошком службом,  

• појединим радним организацијама остварује се сарадња у реализацији изборних 

предмета, у реализацији плана професионалне оријентације, у коришћењу школског 

простора за разне друштвене потребе, 

• органима реда Републике Србије: МУП, Ватрогасна служба, Војска Србије, Сектор за 

ванредне ситуације, 

• другим основним школама у нашој земљи и у иностранству, 

• образовним установама: Педагошка акедемија, Филозофски факултет, Природно – 

математички факултет, Факултет физичке културе и други,  

• удружењима педагошке оријентације: Друштво учитеља Новог Сад, Друштво учитеља 

Војводине, стручна друштва наставних предмета,  

• спортским организацијама,  

• позориштима (Српско народно позориште, Новосадско позориште, Позориште младих 

и други...), 

• музејима и галеријама: Историјски музеј, Музеј града, Спомен-збирка Павла Бељанског, 

Музеј Војводине, 

• библиотекама,  

• културно – уметничким друштвима: КУД „Соња Маринковић, КУД „Петефи Шандор“, 

КУД „Светозар Марковић – Тоза“ и други,  

• издавачким кућама и редакцијама дечијих часописа, 

• Центром за социјални рад, са Црвеним крстом, 

• хуманитарним организацијама ради побољшања социо – економског и образовно – 

васпитног стандарда ученика и породица: НСХЦ, Ромски центар ЕХО и други, 

• еколошким центрима и друштвима: Покрет горана, рециклажни центри.  
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

2.1. Бројно стање ученика, одељења, одељенске старешине 

2.1.1. Нижи разреди 

 

Разред/ 

Одељење 
Презиме и име  наставника  Број дечака 

Број 

девојчица 

Укупан 

број ученика 

I а Драча Снежана 16 14 30 

I б Ђуришић Ерика 5 7 12 

I ц Дувњак Сунчица 14 16 30 

I д Матић Светлана 17 13 30 

I е Угариновић Верица 13 17 30 

I ф Поповић Слободанка 13 17 30 

   78 84 162 

II а Koсановић Славица 15 12 27 

II б Бакша Беата 9 1 10 

II ц Радојчић Габриела 14 12 26 

II д Јекић Даниела 14 14 27 

II е Гатарић Душица 15 12 28 

II ф Каран Лила 13 11 24 

II г Новаковић Ангела 12 14 26 

   92 76 168 

III а Пиштињат Маријана 13 11+ИОП2 24 

III б Јухас  Валерија 3 3 6 

III ц Пантовић Наталија 13 13+ИОП2 26 

III д Мушицки Весна 14+ИОП2 12 26 

III е Јефтић Бобана  13 14 27 

III ф Радосављевић Бернардица 13+ИОП2 10 23 

III г Косић Јелена 15 15 30 

   84+2ИОП2 78+2ИОП2 162 

IV а Арежина Драгана 10 17 27 

IV б Кочичка Фехер Рожа 0 7 7 

IV ц Миленковић Снежана 13 14 27 

IV д Ђуришић Саша 11 12 23 

IV е Француски Сања 10 13 23 

IV ф Шарковић Наташа 13 11 24 

IV г Aнђелић Јованка 11 12 23 

   68 86 154 

Разред Број дечака Број девојчица Број ученика 

I-IV 335 311 646 
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Ученици првих и других разреда имају могућност коришћења услуге продуженог боравка, 

додатног рада са ученицима. Школа је увидела потребе модерних породица, немогућност 

усклађивања професионалног и породичног живота и укључила се у решавање овог 

проблема.  

 Наставници разредне наставе  у продуженом боравку са ученицима израђују домаће 

задатке, кроз друштвене активности и едукативне радионице их васпитавају и поучавају, 

раде на изградњи културних и хигијенских навика, помажући породице из уже друштвене 

средине, нарочито породице маргиналних друштвених група и социјално угрожене 

породице.  

 У раду продуженог боравка на српском наставном језику учествује 96 ученика првог 

разреда, 45 ученика другог разреда Ученици из одељења у којима се настава изводи на 

мађарском наставном језику укључују се у мешовити боравак првог и другог разреда(14 

ученика) и захваљујући ангажовању Националног савета Мађара и у боравак трећег и 

четвртог разреда( 14 ученика).    

Разред  Група Број ученика Наставник разредне наставе 

Први Боравак 1 37 Оливера Рачић  

Боравак 2 38 Бранка Тадић Пилиповић 

Боравак 3 36 Лацковић Јована 

Други  Боравак                   39 Лана Ћобић 

Први  Боравак 1 12 Тереза Сабо 

Други 10 

Трећи Боравак 2 6 Анико Рафаи 

Четврти 7 
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2.1.2. Виши разреди 

Разред/ 

Одељење 
Презиме и име  наставника  Број дечака 

Број 

девојчица 

Укупан 

број 

ученика 

V а Станојковић Милена 13 17 30 

V б Пекар Кристина 4 6 10 

V ц Илић Драгица 13 16 29 

V д Кадрија Силвана 13 16 29 

V е   Марић Биреш Јасмина  14 15 29 

V ф Богићевић Далиборка 13 16 29 

   70 86 156 

VI а Чолић Љиљана 11 14 25 

VI б Харди Иршан Ангела 4 2 6 

VI ц Милићевић Јасмина 14 13 27 

VI д Милутиновић Јелена 12 15+ИОП2 27 

VI е Станојчић Александра 15 13 28 

VI ф Попић Диана 10 12 22 

   66 69+1ИОП2 135 

VII а Бајагић Миливој 12 13 25 

VII б Добоши Ерика 5 3 8 

VII ц Стефановић Сенада 11 16+ИОП2 27 

VII д Купрешанин Милица 13 11 24 

VII ф Мудринић Светлана 18 8 26 

VII г Ђекић Александра 12 14+ИОП2 27 

   71 66+2ИОП2 137 

VIII а Малешевић Слађана 10 13+ИОП2 23 

VIII б Џигурски Мачко Чила 2 4 6 

VII ц Михајловић Никола 11+2ИОП2 8 19 

VIII д Живковић Милана 12 9+ИОП2 21 

VIII е Парошки Благоје 12 14 26 

VIII ф Тохољ Недељка 11 12+ИОП2 23 

VIII г Милутиновић Мирјана 10 13 23 

   68+2ИОП2 73+3ИОП2 141 

 

 

Разред Број дечака Број девојчица Број ученика 

V-VIII 275 294 569 
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2.1.3. Укупан  број ученика  

Разред Дечака Девојчица Укупно ученика 

        I-IV 335 311 646 

V- VIII 275 294 569 

Свега 610 605 1215 

 

2.1.4. Број ученика по наставним и страним језицима 

ННаассттаавваа  уу  шшккооллии  ссее  ииззввооддии  ннаа  ддвваа  ннаассттааввннаа  јјееззииккаа  ннаа  ссррппссккоомм  ии  ммаађђааррссккоомм  јјееззииккуу.. 

   Наставни језик 

Разр.  Број  Српски  Мађарски  

 одељења  ученика  одељења  ученика  одељења  ученика  

        I-IV 27 646 23 611 4 35 

V- VIII 25 569 21 539 4 30 

VIII 52 1215 44 1150 8 65 

2.1.5. Заступљеност страних језика у одељењима 

 Ученици наше школе од првог до осмог разреда изучавају обавезни наставни предмет 

Енглески језик, а од петог  до осмог разреда обавезни изборни језик Немачки.  

 

 Обавезни –  Енглески језик  Обавезно –изборни –Немачки језик 

Разред  Одељења  Ученика  Одељења  ученика   

I-VIII 52 1215 25 569  

 

2.1.6. Изучавање матерњег језика са елементима националне културе 

  

Наша школе је мултинационална школа у којој се негује толерантност и уважавање 

националне и верске разноликости. Ученици и наставници припадају у више од десет нација 

и верских заједница, те се у могућностима школа организује наставу језика националне 

мањине са елементима националне културе за мађарски, словачки, русински и ромски језик.  

 

 Мађарски језик Словачки језик Ромски језик Русински 

Разред ученика ученика ученика ученика  

I-IV 80 11 20 -  

V-VIII 24 5 15 5  

I-VIII 86 24 10 7  
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             2.2. Ритам радног дана школе, наставне смене и календар рада школе 

2.2.1 Наставне смене 

Настава се изводи у две смене од 7:30 у преподневној смени и од 13:30 у поподневној смени. 

Настава у поподневној смени траје до 18:35.  

Продужени боравак за ученике првог, односно другог разреда су организовани од 7:00 

до 16:00. Настава за ученике првог и другог  разреда у поподневној смени почиње у 11:50, за  

ученике 7е настава почиње од 10:10( међусмена).  

 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

плава смена црвена смена 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ 

I а, б, ц, д, е, ф,  I  

II б,ц,д II а, е, ф,г 

III б,ц,д,е,ф III а,г 

IV  IV а, б,ц, д, е, ф,г 

V ц, д, е V  а, б, ф 

VI ц,  д,   ф VI а,б, е 

VII а,ц,д VII б, ф,г  

VIII д,е,ф,г VIII а,б,ц 

Укупно одељења  27 Укупно одељења  25 

 

Смене се мењају недељно. Почетак школске године почиње у понедељак  

02.септембра 2019.године. 

2.2.2. Распоред звоњења 

Одлуком управе школе у сарадњи са педагошко – психолошком службом и Тимом 

против насиља, злостављања и занемаривања ученика од 05.12.2012. уведен је нови распоред 

звоњења у циљу ефикаснијег рада школе и повећања безбедности ученика.  

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

Звоно Час Трајање часа Одмор Звоно Час Трајање часа Одмор 

 

1 Позивно звоно    7.20 1 Позивно звоно   13.20 

  

2 1. 7. 30 – 8. 15 
1. одмор 5 

мин 
2 1. 13. 30 – 14. 15 

1.  одмор 5 

мин 

3 2. 8. 20 – 9. 05 
2. одмор  

15 мин 
3 2. 14. 20 – 15. 05 

2. одмор  

15 мин 

4 3. 9. 20 – 10. 05 
3. одмор  

5 мин 
4 3. 15. 20 – 16. 05 

3. одмор  

5 мин 

5 4. 10. 10 – 11.55 
4. одмор  

5 мин 
5 4. 16. 10 – 16. 55 

4. одмор  

5 мин 

6 5. 11. 00 – 11. 45 
5. одмор   

5 мин 
6 5. 17.00 –  17. 45 5. одмор 5 мин 

7 6. 11. 50 – 12. 35  7 6. 17. 50 – 18. 35  
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2.2.3. Календар рада школе 

 

 На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017 и 27/2018) и  члана 15. и 16. 

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

управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/16), a на основу 

Решења  покрајинског секретара  за образовање, прописе, управу и националне мањине-

националне заједнице  број: 128-031-214/2016 пд 19.07.2016. године, заменик покрајинског 

секретара  д о н о с и: 

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

школске 2019/2020. године и време и трајање школског распуста ученика у основним 

школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине. 

Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпитног рада предвиђени 

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

 

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

току два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у 

петак, 23. децембра 2020. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана. 

Друго полугодиште почиње у  уторак, 15. јануара 2019. године и завршава се:  

- у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда  и има 100 

наставних дана, 

- у уторак  02.јуна 2020. године,  за ученике осмог разреда и има 90 наставних  дана. 

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 

петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. 

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

наставне недеље, односно 170 наставних дана. 

Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији 

Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину, који се налази у прилогу 

овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално. 

Први квартал има 40, други 40, трећи 51 наставних дана. 

Четврти квартал има 49 наставна данa за ученике од првог до седмог разреда, а  39 

наставна дана за ученике осмог разреда.  

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

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

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише 

четири наставне суботе и то у случају ако се: 

- у наставни дан обележава дан школе, или 

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

друге активности  

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

манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске  манифестације, 

или  

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

празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне 

мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.  

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

налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.  
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У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да 

поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017 и 27/2018). 

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

Зимски распуст почиње у  уторак 23. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 14. 

јануара 2020. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 10 априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 

20. априла 2020. године.  

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. 

године, а завршава се у петак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда летњи 

распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2020. 

године.  

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и 

диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим 

планом рада.  

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и 

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

У школи се обележава: 

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак 21. 

октобра 2019. године, нерадни је и ненаставни дан  

- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак 11. новембра 2019. 

године нерадни и ненаставни дан. 

- Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2020. године и 

ненаставни дан 

- Сретење - Дан државности, који пада   суботу и недељу, 15. и 16. фебруара 2020. 

године, обележава се у понедељак 17.фебруара као нерадни су и ненаставни дан. 

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату, који пада у среду , 22. априла 2020. године, радни је и наставни дан 

- Празник рада, који пада у петак и суботу 1. и 2. маја 2020. године, нерадни су и 

ненаставни дани. 

- Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2020. године, као радни и наставни  дан,  

и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у недељу, 28. јуна 2020. године и 

нерадни је дан. 

У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 

2019. године, радни је и наставни дан. 

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

дане верских празника: 

- православци - на први дан крсне славе 

- припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 

односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев 

од Великог петка закључно са другим даном празника 

- припадници Исламске заједнице – петак, 31 јул 2020. године, на први дан Курбанског 

Бајрама и недеља, 24. маја 2020. године, на први дан Рамазанског Бајрама  

- припадници Јеврејске заједнице – среда, 09. октобар 2019 године, на први дан Јом Кипура и 

четвртак,09. Априла 2020. године на Пасху или Песах 

 

Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи  национални 

празници националних мањина: 

- за мађарску националну заједницу: 
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                   *15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49 

                   * 20. август - Дан Светог Стевана и 

                   * 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године 

- за бошњачку националну заједницу: 

                  * 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе 

                  *  први дан Рамазанског бајрама 

                  * први дан Курбанског бајрама и 

                  * 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а 

- за буњевачку националну заједницу: 

                  *  2. фебруар - Дан великог прела 

                  * 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета 

                  * 15. август - Дан Дужијанце и 

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

скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена 

- за  хрватску националну заједницу: 

                 *  19. март - благдан Светог Јосипа 

                 * 15. август  - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића 

                 * 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и 

                 * 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа 

- за румунску националну заједницу: 

                * 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа 

                * 4. септембар - празник Велике госпојине 

                * 1. децембар - Национални празник Румуније и 

                 * 7. децембар - Дан националног савета. 

- за русинску националну заједницу: 

                 * 17. јануар - Дан Русина 

- за украјинску националну заједницу: 

                 * 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и 

                 * 14. октобар - Дан украјинских хероја 

- за македонску националну заједницу: 

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

                 * 8. септембар - Дан државности Републике Македоније 

                 * 11. октобар - Дан борца и 

                 * 16. децембар – Дан Националног савета  

- за немачку националну заједницу: 

                 * 15. децембар - Дан оснивања националног савета. 

- за ромску националну заједницу: 

                 * 14. јануар -Василица 

                 * 3. петак у марту - Бибија 

                 * 8. април - Међународни дан Рома и 

                 * 6. мај -Ђурђевдан  

- за бугарску  националну заједницу: 

 *3. март –Дан ослобођења од турског ропства 

 *24. мај – Дан Кирила и Методија и 

 *1. новембар – Дан народних будитеља 

- за чешку  националну заједницу: 

 *4. фебруар – Дан чешке књижевности 

 *28. март – Дан образовања 

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

 *4. октобар – Дан чешког језика 

-за словачку националну заједницу 

             *први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности. 

 

На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту, 

школа је у обавези да у року од осам дана од дана завршетка квартала, писмено обавести 

родитеље или старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (оцене, број 

изостанака са наставе и изречене васпитно-дисциплинске мере). Обавештење се доставља 

лично, на родитељском састанку, или препорученом пошиљком. 

 

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног рада са 

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

заостају у савладавању наставног градива. 

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

ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор. 

 Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27.03.2020. године и 

у суботу, 28.03.2020. године, а завршни испит у среду, 17.06.2020. године, уторак, 18.06.2020. 

године и среду, 19.06.2020. године. 

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

школске године (субота 14. 2019. године у првом полугодишту и субота  30. мај 2020. године 

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

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

активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, 

као на пример:  

- одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови,  

- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,  

- обилазак етно кућа, историјских налазишта, 

- одлазак у национални парк, природне резервате,  

- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,  

- активности у локалној заједници,  

- спортски сусрети, 

- сусрети школа,  

- организован одлазак на едукативне и креативне радионице, 

- организовање мини истраживачких пројеката,  

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

  слично. 

 

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

међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду. Уколико се ова активност 

реализује у наставни дан, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-

васпитног рада до краја полугодишта у којем је организована посета.   
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА 

за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине 

за школску 2019/2020. год 
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35. 18 19 20 21 22 23 24* 
36. 25 26 27 28 29 30 31 

  
  

Ј у н
 37. 1 21 3 4 5 6 7 1

2 

 
почетак и завршетак наставне године 

1 завршетак наставне године за ученике осмог разреда основне школе 

2 завршетак наставне године за ученике од првог до седмог разреда 

ученички распуст 

* верски празник 

** државни празник 

државни празници који се обележавају радно (наставни дани) 

Радни дан (Свети Сава) 

пробни завршни и завршни испит 

завршетак квартала 

2.2.4. Додатак званичном календару рада у ОШ „Јожеф Атила“ 

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог 

полугодишта је 28.12.2019. године, подела сведочанстава и диплома по завршетку другог 

полугодишта је 28.06.2020. године.Радна субота у првом полугодишту као спортски дан 

биће 14.09.2019.У другом полугодишту биће 30.маја 2020.године као акција озелењавања и 

уређења школског дворишта. 
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Посета међународном сајму образовања „Путокази“ у Новом Саду, за ученике 

осмих разреда је предвиђен у суботњем термину у време одржавања ове манифестације.  

 У другом полугодишту су предвиђени за организовање и реализацију активности из 

области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др,), ваннаставних 

активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, 

културно-уметничке активности, (одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови, - 

манастири Фрушке Горе, одлазак у национални парк Фрушка Гора, организовање акција 

озелењавања и уређења школе и околине, активности у локалној заједници, спортски 

сусрети, организован одлазак на едукативне и креативне радионице). 

2.2.5. Дежурство у школи 

У школи је организовано дежурство наставника за сваки наставни дан. 

Сви наставници су упознати са начином и обавезама дежурног наставника, као и 

Протоколом о поступању у ситуацијама насиља. 

У школи осим дежурства запослених у установи о безбедности деце брину и школски 

полицајац, као и радници обезбеђења агенције, која је изабрана у сарадњи родитеља и школе. 

 

Дежурство наставника преподне – плава смена 

 
Место дежурства  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Хол код главног 

улаза 

Бајагић 

Миливој 

Станојковић 

Милена 

Живковић  

Милана 

Милутиновић 

Мирјана 

Тидилов 

Милинков 

Гордана 

Ходник према 

кабинету 

биологије 

Марић 

Сузана 

Марић Биреш 

Јасмина 

Јакшић Јелена 

Миличевић 

Јасмина 

Чеканац 

Јаковљев Мира 

Мутин Надица 

Хол испред 

зборнице 

Маљковић 

Биљана 

Богићевић 

Далиборка 

Тохољ Недељка Тамара Вајс Живковић 

Јована 

Парошки 

Благоје 

Хол према 

кабинету 

енглеског 

Чолић Љиљана 

Пишталовић 

Душица 

Божић Јелена Арежина Тања Попић Дијана Кадрија 

Силвана 

Кухиња и 

ходник према 

сали 

Купрешанин 

Милица 

Жарковић 

Борис 

Живковић 

Милана 

Јокић Данијела Милутиновић 

Јелена 

Ходник на спрату 

код нижих 

разреда  

Анђелић 

Јованка, 

Миленковић 

Снежана, 

Шарковић 

Наташа 

Анђелић 

Јованка, 

Миленковић 

Снежана, 

Шарковић 

Наташа 

 

Анђелић 

Јованка, 

Миленковић 

Снежана, 

Шарковић 

Наташа 

 

Анђелић 

Јованка, 

Миленковић 

Снежана, 

Шарковић 

Наташа 

 

Анђелић 

Јованка, 

Миленковић 

Снежана, 

Шарковић 

Наташа 

 

 

 

Дежурство  наставника  поподне – црвена смена 

 
Место дежурства  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Хол код главног 

улаза 

Петровић Ивана Гобор Золтан Гобор Золтан Илић Драгица Добоши Ерика 

Ходник према 

кабинету 

биологије 

Бакош Роберт Богићевић 

Далиборка 

Достан Арпад 

Собослаи Марта Адам Марија Бакош Роберт 

Хол према Мудринић Малешевић Балог даниел Червењак Анета Пекар Кристина 
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кабинету 

енглеског 

Светлна Слађана 

Кухиња и 

ходник према 

сали 

Зеремски 

Габријела 

Џигурски 

Мачко Чила 

Радуловић 

Смиљка 

Пишталовић 

Душица 

Чолић Љиљана 

Талоши Естер 

Ходник на спрат 

код нижих 

разреда 

Наталија 

Пантовић,Весна 

Мушицки, 

Наталија 

Пантовић,Весна 

Мушицки 

Наталија 

Пантовић,Весна 

Мушицки 

Наталија 

Пантовић,Весна 

Мушицки 

Наталија 

Пантовић,Весна 

Мушицки 

 

 

2.3. Фонд наставних часова по предметима и разредима  

 1 РАЗРЕД 2 РАЗРЕД 3 РАЗРЕД 4 РАЗРЕД 

Наставни 

предмет 

нор

ма 

час 

бр. 
Одељ ∑ 

норм

а час 

бр. 
Одељ ∑ 

норм

а час 

бр. 
Одељ ∑ 

норм

а час 

бр. 
Одељ ∑ 

             

Српски језик 180 6 108

0 

180 6 1080 180 6 108

0 

180 5 900 

Српски језик 

нематерњи 

72 1 72 72 1 72 108 1 108 108 1 108 

Мађарски 

језик 

180 1 180 180 1 180 180 1 180 180 1 180 

Ликовна 

култура 

36 7 252 72 7 514 72 6 432 72 6 432 

Музичка 

култура 

36 7 252 72 7 514 72 7 514 72 6 432 

Свет око нас 72 7 504 72 7 504       

Природа и 

друштво 

      72 7 504 72 6 432 

Математика 180 7 126

0 

180 7 1260 180 7 126

0 

180 6 1080 

Физичко 

васпитање 

108 6 648 108 6 648 108 6 756 108 6 756 

Енглески језик 72 7 504 72 7 504 72 7 504 72 6 432 

Пројектна 

настава 

36 7 252 36 7 252       

Верска  настава 36 6 216 36 6 216 36 6 216 36 5 216 

Грађанско 

васпитање 

36 1 36 36 1 36 36 1 36 36 1 36 

Лепо писање              

Народна 

традиција 

         36 6 216 

Чувари природе 36 7 252 36 7 252 36 7 252    
Мађарски језик са 

елем.ентима 

националне  културе 

 2 72 2 36 72  2 72  2 72 

Словачки језик   са 

елем.ентима  

          2 72 
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националне  културе  
Ромски језик са 

елем.ентима  

националне  културе 

          2 72 

Русински језик са 

елементима 

националне културе 

          2 72 

Разредна настава  

 

 

2.3.1. Фонд наставних часова –предметна настава  

 

 V РАЗРЕД 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Наставни 

предмет 

недељни број 

часова  

годишњи 

број часова 

број 

одељ 

Укупно  

часова 

     

Српски језик 5 180 6 1080 

Српски језик као -нематерњи  3 108 1 108 

Мађарски језик 5 180 1 180 

Енглески језик 2 72 7 504 

Ликовна култура 2 72 7 504 

Музичка култура 2 72 7 504 

Историја 1 36 7 252 

Географија 1 36 7 252 

Математика 4 144 7 1008 

Биологија 2 72 7 504 

Техника и технологија 2 72 7 504 

Информатика и рачунарство 1 36 7 252 

Физичко и здраствено 

васпитање  

2 72 7 504 

Б.  ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

Верска настава/ 

Грађанско васпитање  

1 

1 

36 

36 

6 

1 

216 

36 

Немачки језик  2 72 7 504 

Матерњи језик са елементима 

националне културе  

*Мађарски језик са елем.ентима националне  

културе  
*Словачки језик   са елем.ентима националне  

културе 
*Ромски језик са елем.ентима националне  

културе 

2 72 6 432 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА 

Редовна настава 27-30* 972-1080*   

Допунска настава  1 36   

Додатни рад 1 36   

ОСТАЛИ  ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО -ВАСПИТНОГ  РАДА 
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1.Обавезне ваннаставне активности 

    Час одељењског старешине  

 

1 

 

36 

  

    Физичке активности  1,5 54   

    Хор/оркестар* 1-2 36-72   

2. Слободне активности      

   Друштвене , техничке , хуманитарне, 

спортске и културне  

1-2 36-72   

    Екскурзија  до 2 дана    

 

 VI РАЗРЕД 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Наставни 

предмет 

недељни број 

часова  

годишњи 

број часова 

број 

одељ 

Укупно  

часова 

     

Српски језик 5 180 6 1080 

Српски језик као -нематерњи  3 108 1 108 

Мађарски језик 5 180 1 180 

Енглески језик 2 72 7 504 

Ликовна култура 2 72 7 504 

Музичка култура 2 72 7 504 

Историја 1 36 7 252 

Географија 1 36 7 252 

Математика 4 144 7 1008 

Физика 2 72 7 504 

Биологија 2 72 7 504 

Техника и технологија 2 72 7 504 

Информатика и рачунарство 1 36 7 252 

Физичко и здраствено 

васпитање  

2 72 7 504 

Б.  ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

Верска настава/ 

Грађанско васпитање  

1 

1 

36 

36 

6 

1 

216 

36 

Немачки језик  2 72 7 504 

Матерњи језик са елементима 

националне културе  

*Мађарски језик са елем.ентима националне  

културе  
*Словачки језик   са елем.ентима националне  

културе 
*Ромски језик са елем.ентима националне  

културе 

2 72 6 432 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА 

Редовна настава 27-30* 972-1080*   

Допунска настава  1 36   

Додатни рад 1 36   

ОСТАЛИ  ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО -ВАСПИТНОГ  РАДА 
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1.Обавезне ваннаставне активности 

    Час одељењског старешине  

1 36   

    Физичке активности  1,5 54   

    Хор/оркестар* 1-2 36-72   

2. Слободне активности      

   Друштвене , техничке , хуманитарне, 

спортске и културне  

1-2 36-72   

    Екскурзија  до 2 дана    

 

 

 VII РАЗРЕДИ VIII РАЗРЕДИ 

Наставни 

предмет 

норма 

час 

бр. 

одељ 

укупн

о 

 

норма час бр. 

одељ 

укупно 

 

       

Српски језик 144 6 864 136 6 816 

Српски-нематерњи  108 1 108 68 1 68 

Мађарски језик 144 1 144 136 1 136 

Енглески јеик 72 7 504 68 7 476 

Немачки језик 72 7 504 68 7 476 

Ликовна култура 36 7 252 34 7 238 

Музичка култура 36 7 252 34 7 238 

Историја 72 7 504 68 7 476 

Географија 72 7 504 68 7 476 

Физика 72 7 504 68 7 476 

Математика 144 7 1008 136 7 952 

Биологија 72 7 504 68 7 476 

Хемија 72 7 504 68 7 476 

Техника  и 

технологија 

72 7 504 68 7 476 

Физичко и 

здравствено  

васпитање  

108 7 504 68 7 476 

Информатика и 

рачунарство 

36 3 108 34 2 68 

Цртање, сликање и 

вајање 

36 1 36    

Домаћинство 36 2 180 34 2 136 

Верска  настава 36 6 252 34 5 170 

Грађанско васпитање 36 1 36 34 2 68 

Мађарски језик са 

елементима 

националне  културе 

    2 72 

Словачки језик   са 

елементима 

националне  културе  

    2 72 
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Ромски језик са 

елементима 

националне  културе 

    2 72 

Русиснски језик  са 

елементима 

националне  културе 

 2 72    
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2.3.2. Подела разредне и предметне наставе 

 

Наставничко веће је на седници августа 2019. године усвојило следећу поделу за 

школску 2019/2020. годину. 

 
Редни 

број 

Презиме и име 

наставника 
Наставни предмет Одељења 

1.  Драча Снежана 

Разредна настава 

1а 

2.  Ђуришић Ерика 1б 

3.  Дувњак Сунчица 1ц 

4.  Матић Светлана 1д 

5.  Угариновић Верица 1е 

6.  Поповић Слободанка 1ф 

   

7.  Косановић Славица 2а 

8.  Бакша Беата 2б 

9.  Радојчић Габриела 2ц 

10.  Јекић Данијела 2д 

11.  Гатарић Душица 2е 

12.  Каран Лила 2ф 

13.  Новаковић Ангела 2г 

   

14 Пиштињат Маријана 3а 

15 Јухас Валерија 3б 

16. Пантовић Наталија 3ц 

17 Мушицки Весна 3д 

18   Бобана Јефтић 3е 

19 Радосављевић Бернардица 3ф 

   

20 Косић Јелена 3г 

21. Арежина Драгана  4а 

22. Кочичка Фехер Рожа 4б 

23. Миленковић Снежана 4ц 

24. Ђуришић Саша 4д 
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25. Француски Сања 4е 

26 Шарковић Наташа 4ф 

27 Анђелић Јованка 4г 

28.  Рачић Оливера Боравак 1a,1ц 

29.  Пиштињат Маријана IIIa 

30.  Лацковић Јована Боравак 1e, 2ц,2д 

31.  Бранка Тадић Филиповић Мешовити  1 д,1 ф  разред 

32.  Сабо Терез Мађарски – 1 и 2 разред 

33.  Рафаи Анико Мађарски – 3 и 4разред 

34.  
Ћобић Лана Боравак 2а,2е,2ф,2г 

Купрешанин Милица Српски језик Vc,Vd, VIIc, VIId,  

35.  Михајловић Никола Српски језик Va, Vf, VIIIc, VIIIа 

36.  Милутиновић Мирјана Српски језик Vc, Vf, VIIg, VIIIa 

37.  Ђекић Александра Српски језик VIg, VIe, VIf, VIIg, VIIf 

38.  Марић Биреш Јасмина Српски језик Ve,  

39.  Пекар Кристина  
Српски као 

нематерњи језик 

Ib, IIb, IIIb, IVb, Vb, VIb, VIIb, 

VIIIb 

40.  Живковић Јована 

Српски језик, 

Грађанско васпитање 
 

Vе,Vc Vd, 

VIa,VId,VIIa,VIIc,VIId, VIIId, 

VIIIf,VIIIe,VIIIg 

41.  Главинић Векаш Ева Мађарски језик Vb, VIb, VIIIb 

42.  Пеце Андерла Марија 

Мађарски језик,  са 

елементима 

националне културе 

I-IV,VIIb,V-VIII 

 

43.  Собослаи Марта Немачки језик 
Va,Vb, Vf,VIa,  VIb, 

VIIg,VIIf,VIIIa,VIIIb 

44.  Арежина Тања Немачки језик Vc,Vd,Ve, VIf, VId,VIc, VIIc 

45.  Марић Сузана Немачки језик 
VIc,VIa,VIe,VIIa,VIIe,VIIId,VIIIe,

VIIIf 

46.  Јокић Данијела Историја Vc,Vd,Ve,Vf 

47.  Харди Иршаи Ангела Историја 

Va, 

Vb,VIa,VIb,VIe,VIIb,VIIg,VIIf, 

VIIIa,VIIIb,VIIIc 

48.  Парошки Благоје Историја 
VIc,VId,Vif,VIIa,VIIc,VIId,VIIId,

VIIIf,VIIIeVIIIg 

49.  Добоши Ерика Географија 
Va,Vb, Vf,VIb,  VIIb,VIIc, 

VIIIa,VIIIb, VIIIc  

50.  Чолић Љиљана Географија 
Vd,Ve,VIa, VIc, VId, VIe, VIIa, 

VIIc, VIIg, VIIf 

51.  Пишталовић Душица 

Географија 

Грађанско васпитање 

 

Va,Vb,Vc,Vf,VIc,VIe,VIIf,VIIg, 

VIIIa,VIIIc,VIIIf, 

52.  Мира Чеканац-Јаковљев Географија VIf,VIIId,VIIIe,VIIIg 

53.  Бајагић Миливој Физика 
VIIa, VIIc,VIId, VIIId, VIIIf, 

VIIIg, Va,Ve, Vf,Vg 

54.  Петровић Ивана Физика VIa,VIe,VId,VIIf,VIIg,VIIIa,VIIIc 

55.  Достан Арпад  Физика VIb, VIIb, VIIIb,VIIe 

56.  Бакош Роберт 

Хемија/  

 

Домаћинство 

VIIa,VIIb,VIIf,VIIc,VIIg, 

VIIIa,VIIIb,VIIIc 

57.  Маљковић Илић Биљана  Хемија VIIIg, VIIId, VIIIf, VIIIe, 
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58.  Жарковић Борис 

Физичко и 

здраствено 

васпитање  

 

Физичко 

васпитање 

 / Изабрани спорт 

Va,Vb,Vf, VIa, 

 

VIIaVIIe,  

59.  
Тидилов Милинков 

Гордана 

Физичко и 

здраствено 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

 / Изабрани спорт 

Vf, VIa, VIc,  

VIIIa, VIId, VIIg, VIIIf,  

60.  Талоши Естер 

Физичко и 

здраствено 

васпитање  

Физичко 

васпитање 

 / Изабрани спорт 

Va, Vb, Vf,VIa,  

VIIb, VIIf,  

61.  Зеремски Габриела 

Физичко и 

здраствено 

васпитање  

Физичко 

васпитање 

 / Изабрани спорт 

VIb, VIe,VIIf,VIIIa,VIIIb 

62.  Карахода Г.Драгана  

Физичко 

васпитање 

Изабрани спорт 

VIIIc,VIIId,VIIIe,VIIIg 

63.  Мудринић Светлана Енглески језик 
Ia,If,IIg,IVg, 

Va,Vf,VIa,VIIf,VIIIa 
  

64.  Џигурски Маћко Чила Енглески језик 
Ib, IIb, IIIb,IVb, IVc,  

Vb, VIb,VIIb, VIIIb 

65.  Кадрија Силвана Енглески језик 
Ie,IIc,IVc,IVf, 

Vd,VIIa,VIId,VIIc 

66.  Милутиновић Јелена Енглески језик 
IId,IIIg,IIIf,IVd, 

VId,VIf,VIIId,VIIIg 

67.  Суботић Гордана Енглески језик 
IIа, IIf, IIIe, Vc, 

Ve,VIc,VIe,VIIg,VIIIc, 

68.  Лазић Јована Енглески језик Ic,Id,IIe,IIIa,IIIc,IVa,IVe 

69.  Балог Даниел 

Математика 

Информатика и 

рачунатство 

Vb, VIb,  VIIb, VIIIb, 
 

70.  Тохољ Недељка Математика VIIa, VIIc, VIId,VIIf, VIIIg 

71.  Малешевић Слађана Математика VIIg, VIIf, VIIIa, VIIIc 

72.  Станојчић Александра Математика Va,Vf,VIa, VIe, VIIIe 

73.  Попић Диана  

Математика 

Информатика и 

рачунартсво 

VIc, VId, VIf  

VIIa, VIIc, VIId 

74.  Божић Јелена Математика Vc,Vd,Ve,VIIId 

75.  Варга Лазар Валерија Биологија Va,Vb, Vf,VIb, VIIa, VIIb, VIIIb 
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ЧП VIIIa 

76.  Богићевић Далиборка 

Биологија 

Домаћинство 

ЧП 

Va,Ve,Vf,Vd, 

VIIa,VIIIa,VIIId,VIIIe,VIIIg 

77.  Милићевић Јасмина Биологија 
VIc,VId,VIe,VIf, 

VIIa,VIId,VIIg,VIIf 

78.  Попов Гордана 

Биологија 

Домаћинство 

ЧП 

Vc, Vd, VIIIe, VIIId,VIIIg,VIIIf 

VIIg,VIIf 

 

79.  Анђелић Ержебет Музичка култура 
Va, Vb, Vf,  

VIe,VIb, VIIb, VIIg,VIIf 

80.  Мутин Надица 

Музичка култура 

 

Хор и оркестар 

Va,Vc,Vd,Ve,VIc,VId, 

VIe,VIIa,VIIc, 

VIIf,VIIId,VIIIg,VIIIf 

81.  Гараи  Корнелија 

Ликовна култура 

Цртање, сликање и 

вајање 

Va, Vb,  Vf,VIa, VIb, VIe, VIf, 

VIIa, VIIb, , VIIf,VIIg,VIIIa, 

VIIIb, VIIIc, VIIId,VIIIg,VIIIf 

82.  Вајс Тамара 

Ликовна култура / 

Цртање, сликање и 

вајање 

Va,Vb,Vc,Vf,Vd, 

VIc,VId,VIb,VIe,VIf 

83.  Вјештица Владимир  Ликовна култура VIId,VIIc,VIIIe 

84.  Дрљача Јелена 

Техника и 

технологија  

 

Va, Vc, Vd, Ve, Vf,VIa, VIc, VId, 

VIe, VIg  

85.  Живковић Милана 

Техничко и 

информатичко 

образовање  

VIa, VId,VIe,VIf 

VIIIa, VIIIc, VIIId, VIIIe, VIIIf, 

VIIIg 

86.  Станојковић Милена 

Техника и 

технологија  

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Va, Vc,Vd, 

Ve,Vf,VIa,VIc,VId,VIe,VIIg 

87.  Гобор Золтан  

Техника и 

технологија  

Техничко и 

информатичко 

образовање,  

информатика и 

рачунарство 

Vb, VIb, 

VIIb, VIIIb 

Vb,VIb,  

88.  Радуловић Смиљка 
Информатика и 

рачунарство 
Va, Vd, Ve, Vf, VIa, VIc, VId, VIf, 

VIg, VIIа, VIId, VIIg,VIIf 

89.  Mилинковић Сања 
Информатика и 

рачунарство 
Vа, Vf 

89. Стефановић Сенада 
Веронаука – 

православна 

Ia,Ic,If,IIa,IId,IIe,IIIa,IIIc,IIIe,IVa,I

Vd 

IVf,Va,Vd,VIc,VIe,VIIc,VIId,VIIf,

VIIIa,VIIId,VIIIe 

90.  Илић Драгица  
Веронаука – 

православна 

Id,Ie,IIc,IIf,IIg,IIIf,IIIg,IVe, 

Vc,Ve,Vf,VIa,VId,VIf,VIIa,VIIg, 

VIIIc,VIIIf,VIIIg 

91.  Адам Марија Веронаука – Ib, IIb, IIb, IVb, Vb, VIb, VIIb, 
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католичка VIIIb 

92.  Зиљкић Мухамед 
Веронаука – 

исламска 

Ia, Ic,Id,Ie, If,( jedna grupa) 

IIa, IIc,IId,IIe,IIf,IIg (jedna grupa) 

IIIa,IIIc,IIId,IIIe,IIIf,IIIg, 

(dve grupe) 

IVa, IVc,IVd,IVe,IVf,IVg 

(jedna grupa) 

Va, Vf, (jedna grupa) 

VIa,VIc,VId, VIe(jedna grupa) 

VIIa, VIIc,VIId,VIIf,VIIg,(jedna 

grupa) 

 VIIIa,VIIIc  (jedna grupa) 

93.  Федел Вјера 

Словачки језик са 

елементима нац. 

културе 

I - VIII 

94.  Јаковљев Оља  

Русински  језик са 

елементима нац. 

културе 

V- VIII 

 

2.3.3.Распоред разредне и предметне наставе –анекс 

2.3.4.Распоред допунске ,додатне наставе .слободних активности и изборних предмета 

анекс 

2.3.5.Структура 40 часовне радне недеље свих запослених -анекс  

3. ПЛАН СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ                            

ОРГАНА ШКОЛЕ 

Стручни органи школе су: Наставничко веће, Одељењска већа, Стручно веће за 

разредну наставу, Стручна већа за области предемта, Стручни актив за развојно планирање, 

Стручни актив за развој школског програма и Педагошки колегијум.  

3.1. План рада Наставничког већа 

Наставничко веће је стручни орган који интезивно прати, усмерава и координира 

целокупна образовно вапитни рад у школи. Својом активношћу која је регулисана Статутом 

школе одлучује и доприноси остваривању циљева и задатака школе реализацији свих 

садржаја Годишњег плана рада. 

Наставничко веће чине сви наставници школе и стручни сарадници. Седницама 

Наставничког већа руководи директор школе или помоћник директора. 

 

Месец Садржај, активности 

Носиоци 

активности и  

сарадници 

Начин , 

исходи 

Септембар 

• Усвајање Извештаја о 

реализацији Годишњег плана 

рада школе за 2018/19.годину 

• Упознавање и усвајање предлога 

Годишњег плана рада школе за 

2019/20.годину 

• Упознавање са активностима за 

Директор,помоћник 

директора,  педагог 

, психолог, 

наставници, 

председници 

актива и већа 

Стручни тим за 

Седнице, 

консултације, 

записници, 

извештаји , 

планови,  

програми 

анализе 
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самовредновање рада школе у 

периоду септембар – децембар 

2019. 

• Упознавање са новим ШРП и 

активностима за школску 

2019/20.годину 

 

самовредновање 

Стручни актив  за 

развојно планирање 

 

 

 
  

Октобар 

• Анализа укључивања ученика у 

рад слободних активности и 

додатног рада 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

предметне наставе 

Седнице 

записници 

Новембар 

• Анализа успеха и дисциплине  

ученика на крају првог квартала 

школске 2019/20.године 

• Анализа реализације наставног 

плана и програма 

• Анализа реализације осталих 

облика образовно- васпитног 

рада у школи 

• Анализа инклузивног 

образовања у школи 

Директор, 

помоћник 

директора,  педагог 

, психолог, 

наставници, 

председници 

актива и већа 

Седнице, 

консултације, 

записници, 

анализе 

извештаји , 

Децембар 

• Анализа општег успеха и 

владања  ученика на крају 1. 

полугодишта школске 

2019/20.године  

• Анализа реализације наставног 

плана и програма на крају 1. 

полугодишта школске 

2019/20.године 

• Анализа реализације осталих 

облика образовно- васпитног 

рада у школи 

• Анализа реализације програма 

инклузивног образовања у 

школи  

Директор, 

помоћник 

директора,  педагог 

, психолог, 

наставници, 

председници 

актива и већа 

Седнице, 

консултације, 

записници, 

анализе 

извештаји 

Јануар 

• Извештај о реализацији ШРП у 

првом полугодишту 

• Извештај о реализацији 

Програма заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања 

• Обележавање школске славе 

Светог Саве 

Стручни тим за 

развојно планирање 

Тим за заштиту од 

насиља 

Анализе, , 

извештаји 

записници 

Фебруар 

• Припреме за такмичење ученика  

• Предлог мера за побољшање 

успеха 

Директор, 

помоћник 

директора,  педагог 

, психолог 

Седнице, 

консултације, 

записници,  

анализе , 

извештаји 

Март/Април  
• Анализа успеха и дисциплине  

ученика на крају трећег квартала 

школске 2019/20.године 

Директор, 

помоћник 

директора,  педагог 
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• Анализа реализације наставног  

•  

• плана и програма 

• Анализа реализације осталих 

облика образовно- васпитног 

рада у школи 

• Активности у вези завршних 

испита 

• Организација-  обележавања 

Дана школе 

, психолог, 

наставници 

Мај  

• Вредновање реализације ШРП у 

школској 2019/20.години 

• Такмичење ученика –резултати 

• Именовање комисије за избор 

ученика генерације  

Директор, 

помоћник 

директора,  педагог 

, психолог, 

наставници 

Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун 

• Анализа општег успеха и 

владања ученика осмог разреда  

на крају 2 полугодишта школске 

2019/20. године 

• Анализа реализације наставног 

плана и програма на крају 2 

полугодишта школске 

2019/20..године 

• Анализа реализације осталих 

облика образовно- васпитног 

рада у школи 

• Упознавање са планом  

активности око завршног испита 

• Одлука о додели дипломе ‘’Вук 

Караџић ‘’дипломи  и посебне 

дипломе 

 

• Анализа општег успеха и 

владања ученика од 1 до 7  

разреда  на крају другог  

полугодишта школске 

2019/20..године 

• Анализа реализације наставног 

плана и програма на крају 2 

полугодишта школске 

2019/20..године 

• Анализа реализације осталих 

облика образовно- васпитног 

рада у школи 

• Анализа постигнутих резултата 

ученика на такмичењима  

• Анализа реализације програма  

инклузивног образовања  

• Анализа рада стручних актива,  

Директор,помоћник 

директора,  педагог 

, психолог, 

наставници, 

председници 

актива и већа 

Стручни тим за 

самовредновање 

Стручни актив  за 

развојно планирање 

Стручни актив  за 

школски програм 

 

 

Седнице, 

консултације, 

записници,  

анализе , 

извештаји , 
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већа и тимова и усвајање 

извештаја за школску годину 

Анализа реализације Школског 

програма 

Август 

• Организација припремне наставе 

и поправних испита  

• Утврђивање успеха ученика 

после одржаних поправних 

испита  

• Организација пријема ученика 

првог разреда 

• Утврђивање распореда часова 

• Календар рада за школску 

2020/21..годину 

• Доношење календара значајних 

активности у школи за школску 

2019/20.годину 

• Утврђивање одељењских 

старешина на предлог директора 

школе  

• Подела одељења на наставнике  

• Предлози за израду плана 

стручног усавршавања  за 

сл.школ.годину 

• Кадровска питања 

Директор,помоћник 

директора,  педагог 

, психолог, 

наставници, 

председници 

актива и већа 

 

Седнице 

консултације 

договори 

записници  

 

 

3.2. План рада стручних већа 

• Планирање  

• Праћење и унапређивање васпитног и наставног рада 

• Стручно усавршавање 

• Анализа реализације 

• Обавезни садржаји за ову школску годину : 

 

Назив активности  
Време 

реализације  

Планирање и програмирање  

План рада стручног актива август 

Разматрање наставних планова и програма  

Подела часова задужења допунског и додатног образ. васп. рада, 

слободних активности 
 

Праћење, унапређивање васпитног и наставног рада  

Договор о набавци наставних средстава септембар 

Корелација наставних садржаја за праћење напредовања ученика и 

уједначавање критеријума оцењивања 
 

Оспособљавање и усавршавање у припреми савремене технологије током године 
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образовно васпитног рада 

Коришћење савремених метода поступака и средстава рада  

Међусобне посете часовима и размена искуства  

Сарадња наставника разредне и предметне наставе  

Могућности индивидуализације наставног рада  

Стручно усавршавање током године 

Индивидуално стручно усавршавање  

Набавка стручне литературе  

Размена искуства са стручним Активима других школа  

Праћење и анализа реализације задатака на унапређивању наставног и 

васпитног рада 
 

Пружање помоћи у раду наставницима почетницима  

Анализа реализације  

Рад стручног актива  

Допунског, додатног образовно - васпитног рада током године 

Наставног плана и програма  

Стручног усавршавања – по сопственом избору  

Обавезни садржаји за ову школску годину   

Договор око реализације и начина праћења програма .                   

Анализа опремљености кабинета и учионица у односу на норматив 

опремљености 
 

Могућности сагледавања  увођење наставе по нивоима и израде 

програмских материјала. 
 

Утврђивање заједничких критеријума у оцењивању садржаја у оквиру 

наставних предмета 
 

У школи су конституисана следећа стручна већа: 

 Назив стручног већа,  актива  Председник стручних већа 

1. Разредна настава ( 1., 2. , 3. и 4. разред) Шарковић Наташа 

2. Српски језик и књижевност, српски језик Живковић Јована 

3. Страни језици  (енглески и немачки језик) Џигурски Маћко Чила 

4. Мађарски језик  Пеце Андерла Марија 

5. Математика Тохољ Недељка 

6. Природне науке ( хемија, физика и биологија, домаћинство) Бакош Роберт 

7. Друштвене науке ( географија, историја и грађанско васпитање) Пишталовић Душица  

8. ТиТ, ТИО, Информатика и рачунарство Живковић Милана 

9. Физичко и здраствено васпитање, физичко васпитање Естер Талоши 

10. Уметности ( ликовна култура, музичка култура, хор и оркестар, 

цртање, сликање и вајање) 
Вајс Тамара 

12. Верска настава ( православна, католичка, ислам) Мухамед Зиљкић 

13. Језици националних мањина ( мађарски, словачки, ромски и 

русински језик 

Фједел Вера 

Обавезни садржаји за ову школску годину : 

• Договор око реализације и начина праћења плана.  

• Анализа опремљености кабинета и учионица у односу на норматив опремљености 
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• Могућности сагледавања увођења наставе по нивоима и израде програмских 

материјала. 

• Утврђивање заједничких критеријума у оцењивању садржаја у оквиру наставних 

предмета. 

• Интеграција здравственоваспитних садржаја у програме разредне и предметне 

наставе. 

 

3.2.1 План рада Стручног већа српског језика и књижевности  

 

Координатор: Живковић Јована 

Чланови: 

✓ Милица Купрешанин 

✓ Мирјана Милутиновић 

✓ Александра Ђекић 

✓ Никола Михајловић 

✓ Јасмина Биреш Марић 

 

Садржаји 
Време 

реализације 
Реализатори 

Избор руководиоца СВ; 

Учешће у изради ГПРШ; 

Израда годишњих планова рада редовне, допунске и 

додатне наставе (оријентациони планови); 

По завршетку обуке,коју су прошли сви, наставници су 

упознати са: 

– кључним новинама програма наставе и 

учења оријентисаних на процес и исходе 

учења; 

– структуром нових програма. 

Израда нових планова за V разред; 

Усвајање плана стручног усавршавања чланова 

Стручногвећа; 

Анализа приручног стручно-библиотечкогфонда; 

Усвајање Календара рада и плана писмених провера; 

Формирање критеријума оцењивања у складу са 

исходима. 

Август Чланови СВ 

Библиотекар 

 

Анализа опремљености кабинета и формирање листе 

потребних наставно-техничкихсредстава; 

Иницијално тестирањеученика; 

Анализа иницијалних тестова; 

Праћење и учешће на литерарно-језичким 

манифестацијама (током школске године); 

Уређењекабинетатематскимсадржајима. 

Септембар Чланови СВ 

Библиотекар 

 

Формирање група за допунску и додатну наставу (према 

потребама и склоностима ученика); 

Посета Међународном сајму књига у Београду; 

Одабир тема за израду писмених задатака; 

Анализа рада током првог класификационог периода; 

Уређење кабинета тематским садржајима. 

Октобар Чланови СВ 

Библиотекар 

 

Организовање посете позоришним, биоскопским или Новембар Чланови СВ 
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другим културним представама; 

Посета Градској библиотеци; 

Уређење кабинета тематским садржајима. 

Библиотекар 

Руководиоцидруг

их СВ 

 

 

Одабир тема за израду писмених задатака; 

Анализа рада ученика одређених за допунску и 

додатнунаставу; 

Реализација стручног усавршавања током првог 

полугодишта; 

Анализа рада током првог полугодишта; 

Закључивање оцена према уједначеном критеријуму. 

Децембар Чланови СВ 

Кориговање наставних плановарада у складу са 

реализацијом током првог полугодишта; 

Извођење тематских часова и садржаја поводом 

обележавања СветогСаве; 

Уређење кабинета тематским садржајима. 

Јануар Чланови СВ 

Библиотекар 

Руководиоцидруг

их СВ 

Припрема и организација Школског такмичења; 

Израда Плана припремне наставе ученика 8. разреда; 

Припрема Општинског такмичења; 

Уређење кабинета тематским садржајима. 

Фебруар Чланови СВ 

Руководиоцидруг

их СВ 

Одабир тема за израду писмених задатака; 

Учешће на Општинском такмичењу; 

Посета Сајму књига и Сајмуобразовања; 

Анализа рада током трећег класификационог периода. 

Март Чланови СВ 

Руководиоцидруг

их СВ 

Обележавање Дана школе и извођење тематских часова 

поводом Дана школе; 

Учешће на Окружном такмичењу; 

Анализа постигнутих резултата на такмичењима; 

Организација и спровођење Пробног завршног испита 

ученика 8. разреда; 

Посета биоскопској или позоришној представи, тј. 

Другим културним манифестацијама. 

Април Чланови СВ 

Одабир тема за израду писменихзадатака; 

Анализа Пробног завршногиспита; 

Анализа стручног усавршавања наставника; 

Угледни часови у 4. разреду; 

Анализа успешности и остварењадопунске и додатне 

наставе; 

Закључивање оцена и анализа успеха ученика 8. разреда; 

Уређење кабинета тематским садржајима. 

Мај Чланови СВ 

Библиотекар 

Руководиоцидруг

их СВ 

Завршно тестирање ученика 5 - 7. разреда; 

Закључивање оцена ученика 5 - 7. Разреда према 

уједначеном критеријуму; 

Анализа успеха ученика 5 - 7. разреда; 

Завршно тестирање ученика 8. разреда; 

Анализа завршног испита ученика 8. разреда; 

Анализа рада и израда Годишњег извештаја СВ; 

Састављање Предлога годишњег плана рада СВ; 

Прелиминарна подела часова за наредну школску 

Јун Чланови СВ 
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годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 План рада стручног већа за стране језике ( енглески и немачки језик)  

 

Координатор: Чила Маћко Џигурски 

Чланови: 

✓ Јелена Милутиновић 

✓ Гордана Суботић 

✓ Сузана Марић 

✓ Тања Арежина  

✓ Марта Собослаи 

✓ Јована Лазић 

 

Садржаји 
Време 

реализације 
Реализатори 

• састављање плана стручног усавршавања (почетак 

августа) 
• избор руководиоца Стручног већа 
• израда и усклађивање годишњих планова редовне, 

допунске и додатне наставе 
• усвајање Календара рада и плана писмених провера 
• уређивање кабинета 
• анализа иницијалних тестова. 

 

август−септемб

ар 

 

чланови 

стручног већа 

• посета Градској библиотеци с ученицима 
• анализа рада током првог тромесечја 
• организовање посете позоришту или биоскопу 
• размена идеја у вези с организовањем пројектне 

наставе 

 

 

октобар− 

новембар 

 

чланови 

стручног већа 

библиотекар 

чланови других 

стручних већа 

• анализа рада у току првог полугодишта 
• анализа остварености стручног усавршавања у току 

првог полугодишта 
• размена идеја о темама првог писменог задатка 
• закључивање оцена 
• тематско уређивање учионице 
• припрема тестова за школско такмичење 

 

 

децембар− 

јануар 

 

чланови 

стручног већа 

 

• одржавање Школског такмичења 
• анализа резултата са Школског такмичења 
• припрема ученика за Општинско такмичење 
• учествовање ученика на Општинском такмичењу 

 

 

фебруар−март 

 

чланови 

стручног већа 

 

• анализа рада током трећег квартала 
• организовање тематског часа ради обележавања Дана 

 

 

 

чланови 
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школе 
• одабир уџбеника за наредну школску годину 
• сређивање учионице 
• учешће на Окружном такмичењу 
• размена идеја о темама другог писменог задатка 

април−мај стручног већа 

 

• закључивање оцена 
• анализа рада Стручног већа у току другог полугодишта 
• израда годишњег извештаја 
• подела часова за наредну школску годину 

 

јун 

 

чланови 

стручног већа 

 

 

3.2.3План рада стручног већа природне групе предмета (биологија, хемија и физика) 

 

Координатор: Роберт Бакош 

Чланови: 

✓ Валерија Лазар Варга 

✓ Јасмина Милићевић 

✓ Далиборка Богићевић 

✓ Гордана Попов 

✓ Биљана Илић Маљковић 

✓ Ивана Петровић 

✓ Миливој Бајагић 

✓ Золтан Арпад 

 

Садржаји 

Време, место и 

начин 

реализације 

Реализатори 

Учешће у изради ГПРШ; 

Ревизија, усклађивање и израда Годишњих планова 

рада редовне, допунске и додатне наставе 

(оријентациони планови); Анализа приручног 

стручно-библиотечког фонда; 

Формирање критеријума оцењивања у складу са 

стандардима; 

Усвајање Календара рада; 

Избор руководиоца СВ. 

Август Чланови СВ 

Руководиоци 

других СВ 

 

Анализа опремљености кабинета и формирање 

листе потребних наставно-техничких средстава; 

Уређење кабинета тематским садржајима; Вршење 

набавке хемикалија и опреме; 

Утврђивање смерница еколошке секције, Покрета 

горана и прве-помоћи; Утврђивање смерница 

хемијске секције 

Анализа Иницијалних тестова из биологије, хемије 

и физике; 

План стручног усавршавања. 

Посета манифестацији „Ноћ Истраживача“ 

Септембар Чланови СВ 

 

 

Формирање група за допунску и додатну наставу 

(према потребама и склоностима ученика) 

Анализа рада током I класификационог периода; 

Октобар Чланови СВ 
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Уређење кабинета тематским садржајима;   

Посета  Природњачком музеју; 

 Уређење кабинета тематским садржајима; 

Новембар Чланови СВ 

 

 

Анализа рада ученика одређених за допунску и 

додатну наставу; Израда Плана припремне наставе 

ученика VIII разреда из свих предмета СВ; 

Анализа рада током I полугодишта; 

Држање припремне наставе за завршни испит; 

Реализација стручног усавршавања током I 

полугодишта; 

Закључивање оцена према уједначеном 

критеријуму. 

Децембар Чланови СВ 

 

Кориговање наставних планова рада у складу са 

реализацијом током I полугодишта; 

Уређење кабинета тематским садржајима; 

Јануар Чланови СВ 

 

 

Припрема и организација Школског такмичења; 

Уређење кабинета тематским садржајима; 

Припрема Општинског такмичења. 

Фебруар Чланови СВ 

 

 

Учешће на Општинском такмичењу; 

Посета манифестацији ,,Новосадско пролеће“ 

Обележавање ,,Дана Покрета горана“; Посета ПМФ 

Департману за биологију, хемију и физику; 

Држење припремне наставе за ученика 8. разреда; 

Анализа рада током III класификационог периода; 

Одабир уџбеника за наредну школску годину. 

Март Чланови СВ 

 

 

Обележавање  међународног дана планете Земље; 

Учешће на Окружном такмичењу; 

Анализа постигнутих резултата на такмичењима; 

Април Чланови СВ 

 

Уређење кабинета тематским садржајима; 

Организација и спровођење Пробног завршног 

испита ученика VIII разреда; 

Анализа Пробног ЗИ; 

Посета Бејби егзиту и Фестивалу науке; 

Анализа стручног усавршавања наставника; 

Угледни часови у IV разреду;  Завршно тестирање 

ученика VIII разреда; 

Закључивање оцена и анализа успеха ученика VIII 

разреда; 

Анализа успешности и остварења допунске и 

додатне наставе. 

Мај Чланови СВ 

Руководиоци 

других СВ 

 

 

Завршно тестирање ученика V- VII разреда; 

Закључивање оцена ученика V- VII разреда према 

уједначеном критеријуму; 

Анализа успеха ученика V- VII разреда; 

Анализа завршног испита ученика VIII разреда; 

Анализа рада и израда Годишњег Извештаја СВ; 

Састављање Предлога Годишњег плана рада СВ; 

 Прелиминарна подела часова за наредну школску 

годину  

Јун Чланови СВ 
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3.2.4 План рада стручног већа друштвене групе предмета                                                        

(географија, историја, грађанско васпитање) 

 

Координатор: Душица Пишталовић 

Чланови: 

✓ Љиљана Чолић 

✓ Мира Чеканац Јаковљев 

✓ Ерика Добоши 

✓ Ангела Харди Иршаи 

✓ Благоје Парошки 

✓ Данијела Јокић 

 

 

 

Програмски садржај 
Динамика 

Праћење 

реализације 

  

I ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ  

1. Конституисање Стручног већа  VIII Чланови 

Стручног већа  

2. Усвајање Годишњег програма Стручног већа  IX  Чланови 

Стручног већа  

3. Подела задужења међу члановима Стручног већа на 

праћењу појединих ужестручних проблема  

IX  Чланови 

Стручног већа  

II ИЗРАДА ГОДИШЊИХ И ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА  

1. Израда годишњег плана наставних тема  VIII  Чланови 

Стручног већа  

2. Израда оперативних месечних планова рада  VIII Чланови 

Стручног већа  

3. Израда плана факултативне, допунске и додатне 

наставе  

VIII Чланови 

Стручног већа  

III ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТАТИВНЕ, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

1. Организација факултативне наставе  IX  Чланови 

Стручног већа  

2. Организација додатне наставе  II, III, IV  Чланови 

Стручног већа  

3. Организација допунске наставе  IX-VI  Чланови 

Стручног већа  
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IV ПРИПРЕМЕ ДИДАКТИЧКИХ ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ  

1. Примена проблемске наставе  

1 • израда дидактичких материјала за проблемску 

наставу  

2 • упознавање дидактичко-методичких захтева за 

примену проблемске наставе  

 

IX, X, XI, 

XII  

Чланови 

Стручног већа  

2. Настава путем откривања  

1 • израда и примена дидактичких материјала за 

проблемску наставу  

 

XI, XII, I, 

II, III  

Чланови 

Стручног већа  

3. Одржавање огледних и угледних часова  

  

II, III, IV  Чланови 

Стручног већа  

V ЕВАЛУАЦИЈА ЧАСОВА НА КОЈИМА СЕ ПРИМЕЊУЈУ ДИДАКТИЧКЕ 

МЕТОДЕ 

1. Евалуација дидактичко-методичке заснованости 

часова на којима се примењују дидактичке иновације  

XI, XII, I, II, III  Чланови 

Стручног већа  

2. Евалуација огледних и угледних часова (примене 

дидактичких иновација)  

XI, II, III, IV  Чланови 

Стручног већа  

VI ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА  

1. Организација такмичења на нивоу школе  IX – V  Чланови 

Стручног већа  

2. Учешће на такмичењима  

1 • општинско  

2 • окружно  

3 • републичко  

 

II - V  Чланови 

Стручног већа  

3.Извештај о раду Стручног већа за школску 

2019/20.годину 

VI Координатор 
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3.2.5План  рада стручног већа  физичко и здраствено  васпитање, физичко васпитање 

 

Координатор: Естер Талоши 

Чланови:  

✓ Естер Талоши 

✓ Габриела Зеремски 

✓ Борис Жарковић 

✓ Драгана Карахода Глигоријевић 

✓ Александар Рибић 

✓ Тидилов Милинков Гордана 

 

  Настава ће се изводити по следећем плану и програму: 

- за ученике V и VI разреда 72 часа физичког и здравственог васпитања – 2 часа 

недељно и 54 часа обавезне физичке активности са једним часом недељно (36) и 0,5 

часова у кумулативној форми (18); 

- за ученике VII разреда 72 часа физичког васпитања – 2 часа недељно и 36 часова 

изабраног спорта – кошарка –један час недељно; 

- за ученике VIII разреда 68 часова физичког васпитања – 2 часа недељно и 34 часа 

изабраног спорта – спортске игре – један час недељно. 

  Актив ће бити носиоц организације школског кроса у јесењем периоду – почетком 

октобра и пролећног кроса  - термин ускладити са кросом РТС-а. 

  У  школској 2019./2020. години, чланови актива планирају следеће секције: 

атлетска секција за ученике III – VIII разреда – Гордана Тидилов Милинков, 

карате секција за ученике I – VIII разреда – Естер Талоши,  

стоно- тениска секција за ученике V –VIII разреда – Габриела Зеремски, 

Рукометна секција – Борис Жарковић. 

Наши ученици ће бити укључени у сва такмичења која будемо организовали у нашој 

школи, као и она која ће организовати Министарство просвете и Савез за школски спорт и 

олимпијско васпитање града Новог Сада. Поред наведених, актив ће учествовати и у другим 

спортски такмичењима и манифестацијама која ће допринети афирмацији наших ученика и 

школе у целини. 

Ваннаставне активности ће се одвијати кроз организован одлазак на клизање у 

зимском периоду, као и зимовање са обуком скијања, затим на пливање и излете, уз 

одобрење родитеља. 

 У оквиру индивидуалног усавршавања, сваки члан актива планира присуство на 

одређене семинаре, према личним интересовањима и потребама. План стручног усавршавања 

лично доставља школи. 

Стручни актив физичког васпитања планира четири састанка у току школске године, а 

по потреби и више. 
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3.2.6.План стручног већа за математику  

 

Координатор: Недељка Тохољ 

Чланови:  

✓ Слађана Малешевић 

✓ Александра Станојчић 

✓ Јелена Божић 

✓ Дијана Попић 

✓ Даниел Балог –на мађ.језику 

Mесец Садржај активности 
Начин 

реализције 
Носиоци 

 

 

 

 

IX 

✓ Доношење Плана и програма 

рада стручног већа 

✓ Избор координатора већа 
✓ Подела задужења за текућу 

школску годину 

✓ Подела задужења у вези са 

доношењем заједничког плана СУ 
✓ Договор о реализацији и 

изради иницијалних тестова 
✓ Рад на реализацији Дописне 

математичке олимпијаде (зависно од 

интересовања ученика ) 

✓ Договор о коришћењу 

одабране литературе у настави 

математике и анализа исте 

Састанак  

(може и 

електронска 

комуникација           

кад год је могуће 

) 

копирање 

материјала 

ученицима 

 

 

 

 

Сви 

чланови 

већа 

 

 

X 

✓ Резултати Математичке 

дописне олимпијаде 
✓ Предлози за реализацију 

заједничких часова са другим 

наставницима у циљу унапређења 

међупредметне корелације, као и 

времену реализације исте 

Састанак,анал

иза, похвале 

Договор, 

планирање 

теме и часа 

Сви 

чланови 

већа 

 

 

XI 

✓ Анализа постигнућа из 

математике на крају 1. квартала 
✓ План израде  ИОП-а ( 1,2,3) 

у случају потребе 
✓ Реализација часова 

међупредметне корелације    

Састанак, 

анализа, 

похвале 

Час у 

корелацији  

Сви 

чланови 

већа 
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XII 

✓ Успех из математике на 

крају 1.полугодишта 

✓ Рад на унапређењу наставе 

математике 
✓ Договор о реализацији 

школског такмичења 

Састанак, 

анализа, 

похвале 
Огледни/углед

ни час, 

тематска 

настава 

Сви 

чланови 

већа 

I ✓ Организација и реализација 

школског такмичења из математике ( 

по календару) 

Договор, 

реализација, 

рад на 

прегледању и 

пласману за 

сл.ниво 

Сви 

чланови  

II ✓ Пријаве за такмичење 

Кенгур без граница 

Благовремене 

пријаве 

ученика 

Сви 

чланови  

III ✓ Реализација такмичења 

Кенгур 
✓ Реализација окружног 

такмичења ( по календару) 

Реализација 

такмичења  

( по календару) 

Сви 

чланови  

IV ✓ Републичко такмичење 
✓ Анализа постигнућа из 

математике на крају 3.квартала 

✓ Рад у комисији за преглед 

пробних тестова осмих разреда 

✓ Организовање заједничких 

активности стручног већа наставника 

математике поводом Дана школе 

Састанак, 

предлози 

Договор, 

реализација, 

рад на 

прегледању 

Реализација 

активности 

поводом Дана 

школе 

Сви 

чланови 

већа 

V ✓ Резултати такмичења Кенгур 
✓ Међупредметна корелација 
✓ Архимедесов математички 

турнир 

Састанак, 

анализа, 

похвале 

Реализација 

такмичења  

( по календару) 

Сви 

чланови 

већа 

 

VI 

✓ Реализација финалног 

такмичења Кенгур 

✓ Учешће у раду у комисијама 

за преглед завршних тестова из 

математике 
✓ Подела часова за наредну 

школску годину 

Реализација 

такмичења  

( по календару) 

 

Рад у 

комисијама по 

решењу  

Сви 

чланови 

већа 

VIII ✓ Анализа успеха ученика 
✓ Извештај о раду стручног 

већа 

✓ Доношење Плана и програма 

рада стручног већаза наредну школску 

годину 

✓ Избор координатора већа за 

Састанак, 

анализа, 

дискусија 

Сви 

чланови 

већа 



 Годишњи план рада за школску 2019/20.годину 

 

 

ОШ ''Јожеф Атила'' Нови Сад 

53 

наредну школску годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 План рада стручног већа за технику и технологију, информатику и 

рачунартсво 

 

Координатор: Јелена Дрљача 

Чланови:  
 

✓ Милена Станојковић 

✓ Золтан Гобор 

✓ Смиљка Радуловић 

 

 

 

Садржај рада Време реализације Носиоци 

Подела часова по разредима и 

одељењима  

  

 

Август 2019. Чланови већа  

Израда планова рада наставника и 

усклађивање планова и програма 

наставе и учења 

 

 

Септембар 2019. 

Израда плана стручног усавршавња 

Планирање угледних часова за прво 

полугодиште  

Набавка дидактичког материјала  

Организација рада секција и додатне 

наставе 

Октобар 2019. 

Обележавање Европског дана науке 

Организација Фестивала науке  

(Универзите у Новом Саду) 

Новембар 2019. Чланови већа 

Анализа рада у току првог полугодишта  Децембар 2019. Чланови већа, 

педагог, психолог Планирање угледних часова за друго 

полугодиште  

Јануар 2020. 

Планирање и извођење часова у 

одељењима 4.разреда наставници ТИТ и 

информатике и рачунарства 

Фебруар –март 2020. 

 

Учитељи 4.разреда и 

чланови већа 

Припрема и организација школских 

такмичења  

Чланови већа 

Избор ученика за учешће на општинским 

такмичењима  
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Организација општинског и окружног  

такмичења из ТИТ, ТИО 

Март –април 2020. Директор, помоћник 

директора, Тим за 

такмичења 

Анализа резултата ученика на окружним 

и републичким такмичењима  

Мај 2020. Чланови већа 

Посета музеју Николе Тесле у Београду  Мај 2020. Наставници ТИО 

Анализа рада у току године  Јун 2020. чланови 

Израда извештаја о раду Стручног већа  Јун 2020. Председник већа 

Израда Плана рада за следећу школску 

годину  

Август 2020. Председник већа 

 

 

3.2.8 План стучног већа за уметност ( ликовна и музичка култура) 

 

Координатор: Тамара Вајс 

Чланови:  

✓ Корнелија Гараи 

✓ Ержебет Анђелић 

✓ Надица Мутин 

✓ Владимир Вјештица 

 

Садржај активности Време реализације 

- Формирање стручног већа ,договор о раду и изради годишњег 

плана 

- Утврђивање распореда слободних активности 
- Припрема ликовних радова за паное на тему : Јесен 
- Понављање песама о јесени, упознавање ученика са планом и 

програмом наставе  слободне активности 
- Договор о стратегијама подршке за  инклузивно образовање 

- Припрема радова и материјала за изложбене витрине 

септембар 

- Начин остваривања стандарда 

- Сређивање тематских паноа у холу школе 
- Израда традиционалних музичких инструмената 
- Постављање изложбеног материјала у витрине 
- Анализа ефеката међусобних посета  часовима 

октобар 

-Посета часова музичке и ликовне културе 

- Посета народном позоришту ( опера, балет...) 
- Новогодишњи и Божићни мотиви-сликање, колаж, деколаж 

(обрада и припремање радова за паное) 
- Обрада Новогодишњих песама 
- Израда и припремање радова за изложбене витрине 

(Новогодишњи венци, украси ,   јелке, Деда Мраз, Снешко Белић и 

разни предмети који су у функцији обележавања ових празника 

новембар 
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-Нова Година, Божић- литерарни радов, компоновање песмица, 

свирање, певање и слушање  музике у духу празничног 

расположења 
- Сређивање тематских паноа- Новогодишњи и Божићни мотиви 
- Постављање радова у изложбене витрине 
-Договор о прослави дана Светог Саве и припрема за учешће на 

Светосавској академији 

- Припрема Светосавске Химне, песама и радова за школску 

славу(Светосавски венци, свећњак, хлеб, кандило, жито, овце, 

манастири-предмети који обележавају живот Св.Саве - вајање, 

спајање и надограђивање предмета и облика у целине) 
- Анализа реализације плана и програма редовне и наставе  

слободних активности на крају првог полугодишта 

децембар 

-Илустровање прича о Св. Сави- сликање, деколаж ... 
-Уређивање паноа и школског простора поводом прославе школске 

славе –Светог Саве  
-Увежбавање уметничког дела програма за школску славу 
-Професионално информисање ученика ( предмети од значаја за 

струку) 

јануар 

-Учешће и извештаји са стручних семинара 

-Певање и свирање песама о зимским чаролијама, зимском 

распусту као и слушање музике са ликовним приказом дела 
- Зима и зимске радости- сликање 

-Сређивање тематских паноа – Зима и зимске радости на снегу 

фебруар 

- Припрема и учешће на такмичењима и анализа резултата 
- Обрада песама и слушање музике на тему: Моја мама 

- Наше маме-сликање 
-Цвеће за наше маме- сликање и израда цвећа од креп папира 

- Сређивање тематског паноа- Мами с` љубављу 
- Предлог за похвале и награде ученика 

- Сарадња са другим стручним већима ради корелације и угледног 

предавања 
-Припрема хора (увежбавање програма) и ликовних радова за Дан 

школе 

-Амблем моје школе( цртање туш у боји), компоновање химне 

школе 

март 

- Уређивање паноа и витрина и активно учешће у уметничким 

активностима поводом Дана  школе 

-Ускршњи мотиви- сликање, колаж, шарање јаја, корпе, зеке, коке... 

- Певање, свирање и слушање песама о Ускрсу(израда  Ускршње  

музичке  честитке) 

- Посета галерији, музеју или позоришту  
- Сређивање паноа и витрина- Ускршњи мотиви 

април 

-Пролећни мотиви- сликање, колаж од ученичких радова, 

литерарни радови на тему- Пролеће 
-Слушање и компоновање  песама на тему-Пролеће 
-Сређивање, преуређење  и допуна паноа-Пролеће је свуда око нас 
-Анализа остварених активности на уређењу школског простора 

током године 
-Анализа успеха ученика у настави музичке и ликовне културе као 

мај 
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и наставе слободних активности 

-Анализа остварења програмских  задатака већа, извештај за 

2018/2019. 

-Усвајање предлога рада за наредну школску годину 
-Анализа прилагођених мера за ученике из инклузивног 

образовања 

јун 

-Опремање школског простора за пријем првака 

-Глобално и оперативно планирање наставних и слободних 

активности 

-Стручно организационе припреме за почетак школске године 

август 

 

 

 

3.7.9. План актива мађарског језика 
 

Први квартал 

-разговор И договор о корелацији наставних садржаја 

-уједначавање критеријума у настави 

-договор о врстама ваннаставних активности, секција, конкретна задужења           наставника, 

учитеља. 

Други квартал 

-преглед акредитованих семинара, договор о томе, ко ће на којем да учествује 

-анализа успеха И владања на крају првог тромесечја 

-извештај о актуелним, интересантним конкурсима, манифестацијама 

-организовање додатне И допунске наставе у зимском распусту 

Трећи квартал 

-анализа успеха И владања на крају првог полугодишта 

-анализа допунске И додатне наставе 

-организовање припремне наставе за завршни испит 

Четврти квартал 

-анализа успеха И владања на крају трећег тромесечја 

-анализа успеха на такмичењима 

-организовање И анализа испраћаја осмих разреда 

-анализа успеха И владања на крају школске године 

-преглед понуђених летњих семинара 

-анализа рада актива, идеје за наредну школску годину 

3.3. План рада педагошког колегијума 

  

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник 

стручних сарадника. Радом педагошког колегијума руководи директор школе или помоћник 

директора.  Чланови педагошког колегијума  

Р.б. Презиме и име  Назив стручног већа 

1. Варга Лазар Валерија-  Координатор, помоћник директора 

2. Гордана Ђуровски педагог 
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3. Петрович Ана  психолог 

4. Берат Наталија психолог 

5. Француски Сања Разредна настава 

6. Живковић Јована Српски језик 

7. Маћко Чила Енглески језик, немачки језик 

8. Марија Пеце Андерла Мађарски језик 

9. Тохољ Недељка Математика 

10. Живковић Милана ТИТ, ТИО информатиак и рачунарство 

11. Роберт Бакош Хемија, биологија,  

12. Душица Пишталовић Географија,  историја, грађанско васпитање 

13.  Вајс Тамара Ликовна и музичка култура 

14. Тидилов Милинков Гордана Физичко васпитање 

15. Фједел Вера Мађарски, словачки, ромски језик са 

елементима националне културе) 

16 Зиљкић Мухамед  Верска настава ( православна, католичка, 

ислам) 

17. Живковић Јована-  Стручни актив за развој школског програма 

18. Јелена Милутиновић Стручни актив за Развојно планирање 

19 Сенада Стефановић Стручни актив за самовредновање 

 

 

 

Активности 

Динамика 

реализације 

активности 

Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

1. Конституисање чланства за текућу 

годину 

2. Анализа рада стручних већа, 

усаглашавање рада 

3. Организација редовне наставе, 

изборних предмета и ваннаставних 

активности 

4. Усвајање предлога за ИОП 

Септембар Анализе, 

договор 

Директор, 

педагог, 

председници 

стручних већа 

1. Анализа потреба за наставним 

средствима 

2. Анализа развојног плана и његова 

имплементација 

3. Унапређивање рада у области 

инклузивног образовања 

4. Стручно усавршавање - анализа 

стања и припрема за израду 

портфолиа 

Октобар, 

новембар 

Анализе, 

дискусија, 

презентације 

Директор, 

педагог, сви 

чланови 

1. Анализа реализације ОВ рада 

2. Анализа рада у тимовима и стручним 

већима 

3. Упознавање и праћење новина у 

законској регулативи 

4. Анализа посећених акредитованих 

семинара и стручног усавршавања 

Фебруар, 

март 

Анализе, 

презентације, 

дискусија 

Директор, 

помоћници, 

координатори 

тимова 
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унутар установе 

5. Припрема ученика за завршни испит  

(акценат на ученицима са тешкоћама) 

1. Анализа напредовања ученика и 

понашања на класификационом 

периоду 

2. Инклузивно образовање  

(усвајање ИОП - а) 

3. Организација и спровођење 

такмичења 

Април, мај Анализа, 

припрема 

Помоћници, 

чланови 

1. Анализа коришћења уџбеника и 

помоћног матерјала 

2. Анализа успеха и владања 

3. Анализа рада стручних већа и 

тимова, инклузивног образовања 

4. Анализа имплементације акционог 

развојног плана 

5. Текућа питања 

Јун Анализе, 

припрема мера 

Директор, сви 

чланови 

 

 

 

3.4. План рада  разредних  већа 
( од првог до осмог разреда)  

 

Разредно веће чине наставници који изводе образовно - васпитни рад у одговарајућем 

разреду. Разредно веће бира председника који организује и координира рад седнице. 

Седницама разредног већа присуствују директор, помоћник директора, педагог или 

психолог. 

Координатор: Француски Сања 

Назив Активности 
Време реализације 

активности 

Усклађивање рада свих наставника и стручних 

сарадника који изводе образовно-васпитни рад у том 

разреду ( 

август, септембар 

Утврђивање планова рада у редовној настави, допунском 

, додатном и слободним активностима и др 

август, септембар 

Разматрање проблема оптерећености ученика и 

равномерне расподеле задатака у оквиру наставе  и 

других облика васпитно - образобног рада 

август - септембар 

Усклађивање и разматрање предлога излета и екскурзија август - септембар 

Расправљање о остваривању циља задатака и садржаја 

васпитно-образовног рада и предлагање мера за њихово 

унапређивање 

август -јун 

Усклађивање рада наставника и успостављење 

корелације између садржаја појединих предмета и 

васпитно-образовног подручја 

септембар, јануар 

Разматрање облика сарадње са родитељима ученика и 

друштвеном средином и предлагање облика јавне и 

културне делатности школе 

Септембар-јун 

Планирање, организовање професионалног Септембар-јун 
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информисања ученика у оквиру појединих наставних 

области 

Анализа и утврђивање успеха ученика у настави, 

допунском и додатном раду и слободним активностима, 

као и резултати које они постижу у осталим облицима 

васпитно-образовног рада 

Октобар, децембар, март, 

јун 

Изрицање похвала и награда, као и васпитно-

дисциплинских мера 

Децембар, јун 

 

Координатори разредних већа : 

 Назив разредних већа  Презиме и име наставника  

I разреда Снежана Драча 

II разреда Ангела Новаковић 

III  разреда Радосављевић Бернардица 

IV  разреда Кочичка Фехер Рожа 

V разреда Милена Станојковић 

VI разреда Јелена Милутиновић 

VII разреда Бајагић Миливој 

VIII разреда Благоје Парошки 

 
 

План рада стручног већа наставника разредне наставе првог разреда 

 
 

Координатор:  Снежана Драча 
 

1а – Снежана Драча 

1б- Ерика Ђуришић  
1ц -СунчицаДувњак  
1д -Светлана Матић  

1е -Верица Угарковић  
1ф -Слободанка Поповић  
 

 

 

Садржај рада 
Носилац 

реализације 

Време 

реализације 
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-утврђивање предлога задужења пословима чланова 

стручног већа 

-израда оперативних планова васп.-обр. рада(измене и 

допуне)  

-оргавизовање пријема првака 

- израда  предлога  за проверу способности,знања,умећа 

ученика 

-разматрање потреба за наст. 

средствима,училима,предлози за набавку стручне 

литературе 

-израда плана рада за излете, екскурзије,школе у природи 

-стручно усавршавање у оквиру ДУНС-а 

-подсећање на Правилник о понашању  

ушколи 

-сви чланови већа 

-педагог 

-медијатекар 

-библиотекар 

-август и 

септембар 

-обележавање Дечије недеље( Разредно такмичење -

полигон спретности) 

-стручно усавршавање- избор акредитованих семинара 

-стручна тема,,Пажња и концентрација,, смернице за 

родитеље(предавање психолога ) 

-Дан просветних радника  

- договор за организовање екскурзије (уколико се испуне 

потребни услови)  

-Посета манифестацији – Новосадска јесен  

-организовање радионице за Сунчану јесен живота 

-сви чланови већа 

-психолог 

-октобар 

-анализа успешности реализације планираних задатака у 

васп./образ.раду на првом тромесечју 

-анализа успешности ученика у учењу и владању на 

првом тромесечју 

-разматрање предлога стручног већа који се односе на 

побољшање -    резултата васп./образ.рада у 2.кварталу 

 
  

-сви чланови већа 

 

 

 

 

-новембар 

 

-анализа успешности реализације планираних задатака у 

васп./обр.раду,успеха и владања на крају  1. полугодишта 

-разматрање предлога и закључака одељенског већа који 

се односи на побољшање резултата у васп./образ. раду 

-анализа остварене сарадње са родитељима(Отворена 

врата) 

-активности Дечијег савеза ,,Новогодишњи вашар,,-

учешће родитеља 

-организација припреме за учешће  и обележавање Светог 

Саве(литерарни и ликовни радови) 

-сви чланови 

већа 

-децембар 

-обележавање школске славе,свечана академија,Савин дан 

-организовање предавања за родитеље 

-учешће на Зимским сусретима учитеља  

- организовање хуманитарне акције- школски прибор и 

играчка непознатом другу 

-сви чланови 

већа 

-педагог  

-психолог 

-стручни 

сарадници 

Психополиса 

-јануар и 

фебруар 
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-присуствовање семинарима и састанцима у Друштву 

учитеља 

-у сусрет пролећу,посета Новосадском пролећу на 

СПЕНСУ,учешће на маскенбалу 

-радионице за маме и тате  

угледни час из  ____________,                      ,наставна 

јединица___________       

 анализа часа_____________.   

-договор за организовање екскурзије 
  

-сви чланови 

већа 

-март 
 

-анализа успешности реализације планираних задатака 

васп./образ.рада на крају 2. тромесечја 

-разматрање предлога одељенског већа који се односе на 

побољшање резултата васп./образ. рада до краја 

2.полугодишта 

-Дан школе-свечано обележавање (спортске активности) 

-Ускршњи вашар-учешће и активности(ликовна  

радионица)  

-сви чланови 

већа 

-април 

 

 

 

 

-припрема низа задатака      објективног типа за проверу 

знања      ученика 

- присуство семинарима и састанцима у Друштву учитеља 

jeдноденевни излети 

Тршић,Пећинци Музеј хлеба,Рокин салаш 

Школа у природи 

Гучево 

Златар 

 

 

-сви чланови 

већа 

 

-мај 

-анализа успешности и реализације планираних задатака 

васп./образ.рада,успеха и владања на крају школске 

године 

- Посета и учешће на Змајевим дечијим играма-ликовни и 

литерарни радови 

-учешће на спортској школској олимпијади 

-анализа резултата рада Стручног већа у текућој школској 

години 

-сви чланови 

већа 

-јун 
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План рада стручног већа  наставника разредне наставе другог  разреда   

 

Координатор: Ангела Новаковић 

Чланови: 

2а- Славица Косановић 

2б- Беата Бакша 

2ц- Габриела Радојичић 

2д-Данијела Јекић 

2е-Душица Гатарић 

2ф-Лила Каран 

2г-Ангела Новаковић 
 

 

Садржај рада 
Носилац 

реализације 

Време 

реализације 

-утврђивање предлога задужења пословима чланова 

стручног већа 

-израда оперативних планова васп.-обр. рада(измене 

и допуне) 

- израда  предлога  за проверу 

способности,знања,умећа ученика 

-разматрање потреба за наст. 

средствима,училима,предлози за набавку стручне 

литературе 

-израда плана рада за излете, екскурзије,школе 

уприроди 

-стручно усавршавање у оквиру ДУНС-а 

-подсећање на Правилник о понашању 

ушколи 

-сви чланови већа 

-педагог 

 -библиотекар 

-август и 

септембар 

-обележавање Дечије недеље( Разредно такмичење -

полигон спретности) 

-стручно усавршавање- избор акредитованих 

семинара 

-стручна тема,,Пажња и концентрација,, смернице за 

родитеље(предавање психолога ) 

-Дан просветних радника 

- договор за организовање екскурзије(уколико се 

испуне потребни услови) 

-Посета манифестацији – Новосадска јесен 

-организовање радионице за Сунчану јесен живота 

-сви чланови већа 

-психолог 

-октобар 

-aнализа успешности реализације планираних 

задатака у васп./образ.раду на првом тромесечју 

-анализа успешности ученика у учењу и владању на 

првом тромесечју 

-разматрање предлога стручног већа који се односе на 

побољшање -    резултата васп./образ.рада у 

2.кварталу 

-Посета центру града 

-сви чланови већа 

 

 

 

 

-новембар 
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-угледни час из  ____________,наставна 

јединица___________ 

 анализа часа_____________. 

 

 

-анализа успешности реализације планираних 

задатака у васп./обр.раду,успеха и владања на 

крају  1. полугодишта 

-разматрање предлога и закључака 

одељенског већа који се односи на 

побољшање резултата у васп./образ. раду 

-анализа остварене сарадње са 

родитељима(Отворена врата) 

-активности Дечијег савеза ,,Новогодишњи 

вашар,,-учешће родитеља 

-организација припреме за учешће  и 

обележавање Светог Саве(литерарни и 

ликовни радови) 

-сви чланови већа -децембар 

-обележавање школске славе,свечана 

академија,Савин дан 

-организовање предавања за родитеље 

-учешће на Зимским сусретима учитеља 

- организовање хуманитарне акције- школски 

прибор и играчка непознатом другу 

-сви чланови већа 

-педагог  

-психолог 

-стручни сарадници  

-јануар и фебруар 

-присуствовање семинарима и састанцима у 

Друштву учитеља 

-у сусрет пролећу,посета Новосадском 

пролећу на СПЕНСУ,учешће на маскенбалу 

-радионице за маме и тате 

угледни час из  ____________,                      

,наставна јединица___________ 

 анализа часа_____________. 

-договор за организовање екскурзије 

-сви чланови већа -март 

-анализа успешности реализације планираних 

задатака васп./образ.рада накрају2. 

тромесечја 

-разматрање предлога одељенског већа који 

се односе на побољшање резултата 

васп./образ. рада до краја 2.полугодишта 

-Дан школе-свечано обележавање(спортске 

активности) 

-Ускршњи вашар-учешће и 

активности(ликовна  радионица) 

једнодневна екскурзија-излет  

-посета салашу 

 

-сви чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-април 
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-припрема низа задатака објективног типа за 

проверу знања ученика 

-угледни час из __________                  

,наставна јединица___________                     

,анализа часа____________. 

--присуство семинарима и састанцима у 

Друштву учитеља 

 

-сви чланови већа 

 

-мај 

-анализа успешности иреализације 

планираних задатака васп./образ.рада,успеха 

и владања на крају школске године 

- Посета и учешће на Змајевим дечијим 

играма-ликовни и литерарни радови 

-учешће на спортској школској олимпијади 

-анализа резултата рада Стручног већа у 

текућој школској години 

-сви чланови већа -јун 

 

 

План рада стручног већа за разредну наставу  трећег разреда 

 

 

Координатор:  Бернардица Радосављевић 

Чланови: 

 3а- Пиштињат Маријана 

3б- Валерија Јухас 

3ц- Наталија Пантовић 

3д- Весна Мушицки 

3е- Бобана Јефтић  

3ф- Бернардица Радосављевић 

3г- Косић Јелена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Годишњи план рада за школску 2019/20.годину 

 

 

ОШ ''Јожеф Атила'' Нови Сад 

65 

 

 

Садржај рада 
Носилац 

реализације 

Време 

реализације 

-анализа успешности реализације планираних 

задатака у васп./обр.раду,успеха и владања на крају  

1. полугодишта 

-разматрање предлога и закључака одељенског већа 

који се односи на побољшање резултата у 

васп./образ. раду 

-анализа остварене сарадње са 

родитељима(Отворена врата) 

-активности Дечијег савеза ,,Новогодишњи вашар,,-

учешће родитеља 

-организација припреме за учешће  и обележавање 

Светог Саве(литерарни и ликовни радови) 

-сви чланови 

већа 

-децембар 

-обележавање школске славе,свечана 

академија,Савин дан 

-организовање предавања за родитеље 

-учешће на Зимским сусретима учитеља  

- организовање хуманитарне акције- школски 

прибор и играчка непознатом другу 

-сви чланови 

већа 

-педагог  

-психолог 

-стручни 

сарадници 

Психополиса 

-јануар и  

фебруар 

-присуствовање семинарима и састанцима у 

Друштву учитеља 

-у сусрет пролећу,посета Новосадском пролећу на 

СПЕНСУ,учешће на маскенбалу 

-радионице за маме и тате  

угледни час из  ____________,                      ,наставна 

јединица___________       

 анализа часа_____________.   

-договор за организовање екскурзије 

-сви чланови 

већа 

-март 

-анализа успешности реализације планираних 

задатака васп./образ.рада на крају 2. тромесечја 

-разматрање предлога одељенског већа који се 

односе на побољшање резултата васп./образ. рада 

до краја 2.полугодишта 

-Дан школе-свечано обележавање (спортске 

активности) 

-Ускршњи вашар-учешће и активности(ликовна  

радионица)  

једнодневна екскурзија-излет  
*Катаи салаш ( сеп/окт. 2019.год)- екскурзија 

*Тршић,завичај Вука Ст.Караџића,манастир Троноша, 

Бања Ковиљача ( мај/јун 2020.год.)-екскурзија 

*Дивчибаре, Златибор или  Гоч ( дец/јан. 2019/2020.год)- 

зимовање 

*Златибор (март/април 2020.год)- Школа у природи или 

- Космај- Школа у природи 

-сви чланови 

већа 

 

 

 

 

 

 

-април 
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План рада стручног већа за разредну наставу  четвртог разреда 

Координатор: Рожа Кочичка Фехер 

 4а- Арежина Драгана 

4б- Рожа Кочичка Фехер 

4ц- Снежана Миленковић 

4д- Саша Ђуришић 

4е- Наташа Шарковић 

4ф- Анђелић Јованка 

 

АВГУСТ 

- Припрема за школску годину 

- Договор, припрема и израда Плана рада по предметима за школску 2018/2019.годину 

- Задужење и преузимање уџбеника, расподела учионица 

- Распоред часова 

- Договор о месечној анализи реализованих садржаја и задатака у васпитно-образовном 

раду 

- Стручно усавршавање 

СЕПТЕМБАР 

- Сарадња са родитељима 

- Планирање и избор посета, излета, школа у природи, ескурзија 

- Дивчибаре- Школа у природи 

- Соко-бања- Школа у природи 

-посета салаш 

-припрема низа задатака      објективног типа за 

проверу знања      ученика 

-угледни час из __________                  , 

наставна јединица___________                     , 

анализа часа____________. 

- присуство семинарима и састанцима у Друштву 

учитеља 

 

-сви чланови 

већа 

 

-мај 

-анализа успешности и реализације планираних 

задатака васп./образ.рада,успеха и владања на крају 

школске године 

- Посета и учешће на Змајевим дечијим играма-

ликовни и литерарни радови 

-учешће на спортској школској олимпијади 

-анализа резултата рада Стручног већа у текућој 

школској години 

-сви чланови 

већа 

-јун 
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- Допунска и додатна настава 

- Учешће на конкурсима, приредбама, такмичењима… 

- Договор о проверама знања и  критеријуму оцењивања ученика 

- Израда ИОП-а 

ОКТОБАР 

- Сарадња са тимовима школе 

- Анализа успеха и владања на крају првог квартала 

НОВЕМБАР 

- Побољшање успеха и владање ученика 

- Учешће у хуманитарним акцијама, школским и ваншколским манифестацијама 

- Сарадња са ПЕПС-и службом 

ДЕЦЕМБАР 

- Сметње у учењу и како их ублажити 

- Анализа реализације програмских задатака и утврђивање успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта 

- Оставреност и одступања од плана за протекли период 

ЈАНУАР 

- Обележавање школске славе Светог Саве 

- Проблеми у првом полугодишту и како их превазићи 

ФЕБРУАР 

- Сарадња са Домом здравља 

- Психичке и физичке промене код деце у раном пубертету 

- Организовање посета културним установама – (музеј, позориште, биоскоп ) 

МАРТ 

- Анализа успеха и владања на крају трећег квартала 

- Обележавање Дана жена  

- Дан борбе против расне дискриминације 21.03.2020.. 

АПРИЛ 

- Припрема, организација и извођење излета, ескурзија, школе у природи и утисци 

- Обележавање Дана школе 

- Умеће комуникације- култура понашања 

- Светски Дан здравља 07.04.2020. 

МАЈ 

- Резултати сарадње са ПЕПС-и  службом 

ЈУН 

- Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта 

       Реализација наставних садржа 
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3.4.2. Одељењска већа 

Одељењско веће чине наставници који предају у појединим одељењима и стручни 

сарадници школе. 

Председници одељењских већа су одељењске старешине појединих одељења. 

План рада одељењског већа 

Садржај рада Време 
Начин 

реализције 

Планирање   

Наставни планови и програми август седница ОВ 

Планирање унапређивања васпитног рада одељења   

План допунског додатног ОВР и слободних активности   

План културних активности   

План екскурзија и излета   

План рада одељенског већа   

Утврђивање распореда писмених, школских, домаћих и 

контролних задатака и других захтева наставника 
  

Планирање и организовање професионалног информисања 

ученика у оквиру појединих наставних области 
  

Праћење и унапређивање васпитно-образовног рада   

Корелација наставних садржаја појединих наставних 

предмета 
септембар анализа 

Праћење непосредног рада и оцењивање ученика октобар 
анализа рада и 

дискусије 

Координирање рада свих наставника у циљу подизања 

квалитета и квантитета знања ученика у сваком одељењу 

током 

године 
носиоц ОЗ 

Праћење процеса оспособљавања ученика за самостално 

учење 

током 

године 
посматрање 

Координација индивидуализације наставног процеса 

(диференцирана настава, израда ИОП-а) 
  

Сагледавање рада ученика   

Анализа успеха ученика 

Новембар

, 

децембар  

анализа, 

извештај 

Похваљивање и васпитно дисциплинске мере   

Оцењивање и владање   

Анализа васпитног рада одељења   

Рад одељељењске заједнице - врсте активности и ниво 

ангажованости ученика 
  

Сарадња са родитељима   

Изналажење нових и ефикаснијих облика сарадње са 

родитељима 
септембар седнице ОВ 

Планирање разговора родитеља и предметних наставника   

Договор о родитељским састанцима, анализа сарадње и мере 

за њено унапређивање 

Децембар, 

јун 
 

Анализа и реализација редовне наставе, слободних 

активности, Изборних и факултативних програма, допунског 

Новембар

, 
седнице ОВ 
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образовног рада, додатног образовног рада, програма рада 

одељенског већа 

децембар 

март, 

април 

 

План рада разредног већа петог разреда 

 

Координатор:Милена Станојковић 

Чланови:  

5а-Милена Станојковић 

5б- Кристина Пекар 

5ц- Драгица Илић 

5д- Силвана Кадрија 

5е- Јасмина Марић Биреш 

5ф- Далиборка Богићевић 

Време 

реализације 

Активност Носиоци 

реализације 

Начин 

реализа

ције 

Август -

септембар 

-упознавање нових чланова одељењског 

већа са специфичностима одељења . 

-избор координатора већа 

- организација образовно-васпитног рада у 

школској 2019/20.години( задужења 

наставника, предлози за распоред часова, 

стручно усавршавање чланова одељењског 

већа 

- Упознавање са планом и програмом рада, 

школским календаром и планираним 

активностима реализације [колског 

развојног плана 

-предлози релација и времена реализације 

екскурзија 

-План писмених провера, иницијални 

тестови 

-Израда распореда индивидуалних 

разговора са родитељима 

-Родитељски састанак (5-10.09.2019) 

-Измене и допуне законских и подзаконских 

аката –информација 

ТЕМА:Прелазак ученика са разредне на 

предметну наставу 

 

Учитељи 4.  

Разреда 

(шк.2018/19.), 

педагог и 

 психолог, 

одељењске 

старешине, 

чланови 

одељењског  већа, 

 

Разговор 

уз 

пратећу 

педагош

ку 

докумен

тације 

учитеља, 

педагога 

дискусиј

а, 

презенто

вање, 

Октобар - 

новембар 

-Социјализација ученика у петом разреду 

-Размена информација о ученицима 

одређеног одељења –школски успех и 

предузете васпитне мере 

 -Предлози за избор ученика за допунску, 

односно додатну настав 

- Пружање додатне подршке ученицима 

предлог ученика за ИОП  

-Анализа успеха ученика на крају првог 

одељењске 

старешине, 

чланови 

одељењског  већа, 

педагог и психолог, 

 

дискусиј

а, 

презенто

вање, 

записни

ци 

одељењс

ких већа 
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квартала  школске 2019/20.године 

-Васпитно –дисциплинске мере –предлози и 

изрицање 

-Реалиазција планираних наставних и 

ваннаставних садржаја 

-Родитељски састанци 

Децембар - 

Јануар 

Фебруар 

-Утврђивање општег  успеха  и владања на 

крају првог полугодишта 

 -Реалиазција планираних наставних и 

ваннаставних садржаја 

 -Евалуација остварености ИОП-а 

-Израда плана писмених провера -друго 

полугодиште 

-Облежавање школске славе Светог Саве 

-Припрема и организација такмичења  

одељењске 

старешине, 

чланови 

одељењског  већа, 

педагог и психолог, 

 

дискусиј

а, 

презенто

вање, 

записни

ци 

одељењс

ких већа 

Март -Учешће на школским такмичењима- 

-Анализа успеха ученика на крају трећег 

квартала  школске 2019/20.године 

-Васпитно –дисциплинске мере –предлози и 

изрицање 

-Реализација редовне,  допунске и додатне 

наставе и слободних активности  

-родитељски састанак  

-одржавање угледних часова – примери 

добре праксе  

- ТЕМА: Безбедност деце на интернету 

одељењске 

старешине, 

чланови 

одељењског  већа, 

директор, 

педагог, психолог, 

координатор Тима 

за заштиту од 

насиља 

 

дискусиј

а, 

презенто

вање,  

записни

ци 

одељењс

ких већа 

Април –мај -Обележавање Дана школе 11.април 

-Реализација посета позоришту,биоскопу 

-Анкетирање ученика за слободне 

активности 

-реализација  и извештај екскурзије 

-Извештај  успеха на такмичењима 

-Реализација пројектне наставе  

Јун -Утврђивање општег  успеха  и владања на 

крају другог  полугодишта 

 -Реалиазција планираних наставних и 

ваннаставних садржаја 

 -Евалуација остварености ИОП-а 

-Организовање разредних испита 

Август -Разматрање постигнутих резултата након 

поправног испита,  

-Општи успех на крају школске године 

-Извештај о раду стручног већа у протеклој 

школској години 

-Предлог плана стручног већа за наредну 

школску годину 

одељењске 

старешине, 

чланови 

одељењског  већа, 
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План  рада разредног   већа  шестог  разреда 

 

Координатор: Милутиновић Јелена 
 

Чланови : 

6а - Чолић Љиљана 

6б - Харди Иршај Ангела 

6ц - Милићевић Јасмина 

6д - Милутиновић Јелена 

6е - Станојчић Александра 

6ф - Попић Диана 
 

Време 

реализације 
Садржај рада -Активност 

АВГУСТ 

 

Избор  руководиоца  већа и доношење  Плана  рада  за школску 2018/2019. 

годину 

 

СЕПТЕМБАР 

Усвајање плана и програма образовно-васпитних активности,као  и 

допунске и додатне наставе  

Распоред  писмених и контролних вежби и усаглашавање са Правилником 

о оцењивању 

Програм сарадње са родитељима 

Упознавање и укључивање у рад Дечјег Савеза 

ОКТОБАР  Планирање  заједничких активности  поводом Дечије  недеље 

Упознавање и укључивање у рад Школске патроле 

Планирање  и реализација једнодневног излета  за ученике  

НОВЕМБАР  Одлазак у биоскоп или позориште са ученицима 

Анализа  успеха и владања на крају 1. квартала  

Сарадња  са родитељима –организовање  неке заједничке трибине за 

родитеље  у вези са борбом против насиља или психоактивних супстанци  

ДЕЦЕМБАР  Анализа  успеха и владања на крају првог полугодишта  

Посета Музеју Војводине у Новом Саду.  

Организација допунске и додатне наставе у току зимског распуста  

ЈАНУАР  Активности  поводом прославе Светог Саве 

Организовање трибуне/предавања о спречавању вршњачког насиља 

ФЕБРУАР Праћење  успеха ученика на школским такмичењима  

Сарадња са родитељима  

МАРТ  Праћење  успеха ученика на општинским  такмичењима  

Посета Међународном салону књига у Новом Саду 

Рад  на реализацији пролећног једнодневног излета  

Посета  неком од музеја у Новом Саду 

АПРИЛ  Анализа  успеха и владања на крају 3. квартала  

Праћење  успеха ученика на  окружним   такмичењима  

Активности  поводом прославе Дана школе  

МАЈ  Праћење  успеха ученика  на  републичким  такмичењима  
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Посета Сајму/Фестивалу науке 

Посета манифестацији “Бејби егзит” 

Припрема, организација и извођење  излета (Аранђеловац, Буковичка 

бања, пећина Рисовача,Oпленац, Топола 

Сарадња  са родитељима  

ЈУН  Анализа постигнутог успеха и владања на крају другог полугодишта  

Похвале,награде,васпитно-дисциплинске мере  

 

План  рада разредног   већа  седмог   разреда 

 

Координатор: Бајагић Миливој 

Чланови: 

7а- Бајагић Миливој 

7б- Добоши Ерика 

7ц- Стефановић Сенада  

7д- Купрешанин Милица 

7ф- Мудринић Светлана 

7г- Ђекић Александра 

 

 

Планиране активности Актива одељенских старешина 7. разреда за школску 2019/20. 

 

 1. Рад на реализацији једнодневне или дводневне екскурзије у мају 2020. године.   

 2. Посета Музеју Војводине у Новом Саду. 

 3. Одлазак на позоришну представу. 

 4. Посета Галерији Матице српске. 

 5. Посета Сајму књига у Новом Саду. 

 6. Посета Сајму/Фестивалу науке и технике. 

 7. Посета Сајму образовања 

 8. Посета Спомен збирци "Павле Бељански". 

 9 .Организовање трибине/предавања о спречавању вршњачког насиља. 

10. Организовање трибине/предавања о репродуктивном здрављу. 

11. Упознавање и укључивање у рад Школске патроле. 

12. Упознавање и укључивање у рад Ђачког парламента. 

13. Организација трибина и предавања која нису предвиђена овим планом 

14. Организација посета културним институцијама у Новом Сада која нису предвиђена овим 

планом  

 

На првом састанку је договорено да се списак планираних активности може допуњавати 

одлуком чланова Актива у зависности од потреба и могућности у реализацији. 

 

Чланови Актива су предложили да се успостави сарадња са другим тимовима у школи како 

би се реализовали неки заједнички програми.  

 

План рада разредног већа осмог  разреда 

 
Координатор:  Благоје Парошки 

Чланови:  

 

8а -Слађана Малешевић  
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8б - Чила Маћко  

8ц -  Никола Михајловић   

8д - Милана Живковић  

8е - Благоје Парошки  

8ф - Недељка Тохољ  

            8г - Мирјана Милутиновић 

 

 

Садржај 
Време 

реализације 
Реализатори 

❖ Договор о будућем раду актива и избор 

председника актива 

❖  

август 

сви чланови  

❖ Усвајање плана рада актива 

❖ Сарадња са родитељима 

❖ Планирање посета, излета, екскурзија 

❖ Едукација из области професионалне 

орјентације 

септембар 

сви чланови, 

педагог, 

психолог,родитељи 

❖ Учешће у спровођењу активности 

везаним за професионалну орјентацију 

ученика(темпо, динамика рада) 

❖ Сарадња са родитељима при избору 

дестинације и агенције за извођење 

екскурзије 

❖  

октобар 

сви чланови, 

педагог, 

психолог,родитељи 

❖ Учешће у спровођењу активности 

везаним за професионалну орјентацију 

ученика (темпо, динамика рада) 

❖ Праћење и организовање пробног 

тестирања 

❖ Праћење сарадње родитеља са разредним 

старешином 

новембар 

сви чланови, 

педагог, 

психолог,родитељи 

❖ Учешће у спровођењу активности 

везаним за професионалну орјентацију 

ученика(темпо, динамика рада) 

❖ Анализа резултата пробног тестирања  

❖ Сарадња са родитељима  

❖ Начин организације активног зимског 

распуста 

децембар 

сци чланови, 

педагог, 

психолог,родитељи 

❖ Прослава школске славе Светог Саве 

❖ Сарадња са родитељима 
јануар 

сви чланови 

❖ Учешће у спровођењу активности 

везаним за професионалну орјентацију 

ученика(темпо, динамика рада) 

❖ Учешће уорганизацији ТПИ теста  

фебруар 

сви чланови, 

педагог, 

психолог,родитељи 

❖ Учешће у спровођењу активности 

везаним за професионалну орјентацију 

ученика(темпо, динамика рада) 

❖ Учешће у организацији ТПИ теста  

март 

сви чланови, 

педагог, 

психолог,родитељи 
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3.5. План рада одељењског старешине 

Одељењски старешина је индивидуални стручни орган, који руководи радом у 

одељењу са наглашеном организационом, административном и педагошком улогом. 

У својим плановима рада ОШ за ову школску годину треба да планирају следеће 

садржаје рада: 

3.5.1. Рад одељенске заједнице 

Одељењски старешина координира радом одељењске заједнице уз помоћ наставника 

одељењског већа, педагошко - психолошке службе у сарадњи са родитељима ученика 

одељењске заједнице. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

❖ Учешће у организацији презентација 

седњих школа 

❖ Учешће у кординацији индивидуалних 

разговора поводом ТПИ теста 

❖ Учешће у организацији презентација 

седњих школа 

❖  Праћење и организовање пробног 

тестирања 

❖ Прослава Дана школе 

❖ Учешће у договору са родитељима око 

сликања и матурске вечери 

април 

сви чланови, 

педагог, 

психолог,родитељи 

❖ Реализовање екскурзије  

❖ Учешће у спровођењу активности 

везаним за професионалну орјентацију 

ученика(темпо, динамика рада) 

 

мај 

сви чланови, 

психолог,родитељи 

❖ Анализа успеха на завршном испиту 

❖  Извештај о изведеној екскурзији 

❖ Учешће при реализацији матурске вечери 

❖ Сарадња са родитељима 

јун 

сви чланови, 

педагог, 

психолог,родитељи 

Кординација и учешће приликом попуњавања и 

предаје листе жеља за упис у средње школе 
јул 

сви 

чланови,родитељи 
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Садржај рада Начин реализације Време 

Консолидовати одељење као 

колектив ради постизања успеха, 

радне дисциплине и реализације 

васпитних задатака 

Непосредно васпитно деловање 

ОС на одељ. колектив кроз 

разговор предавање указивање 

позитивних примера. 

Током школске 

године 

Упознати ученике са новинама у 

кућном реду и правилима о 

животу и раду школе. 

Разговор на ЧОС – у до 01.10.2019. 

Подстаћи израду и учествовати у 

изради плана ОЗ 
Разговор на ЧОС – у до 01.10.2019. 

Избор представника  Ђачког 

парламента и укључивање у 

активности седми и осми разред 

Разговор на ЧОС – у до 01.10.2019.. 

Упознати ученике са 

организацијом слободних 

активности и друштвених 

организација у школи и ван ње и 

подстицати учлањивање ученика у 

складу са њиховим 

интересовањима и склоностима 

(спорстке, уметничке и научне 

секције, „Школска патрола“, ) 

Индивидуални разговори 

разговор на ЧОС-у 
до 01.10.2019. 

Реализовати васпитне задатке кроз 

теме на ЧОС-у и обухватити  

обавезне области васпитног рада. 

Рад на ЧОС - ОЗ - у разговор 

предавања 
током школске године 

Планирање и реализација излета,  

екскурзија. 

Непосредно васпитно деловање у 

циљу унапређивања колектива и 

појединаца 

према плану 

Уцешће у активностима у 

слободном времену, рекреација, 

игре, посете културним и 

спортским манифестацијама. 

Активисти ОЗ према плану рада ОВ 

Организовање посете и помоћи 

ученицима који изостају са 

наставе 

Комуникација преко интернета, 

посете кући 
током школске године 

Култура комуникације, ненасилна 

комуникације у животу и на 

интернету (друштвене мреже, 

директна комуникација...)  

Предавања, радионице током школске године 
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3.5.2. Индивидуални рад са ученицима 

Садржај рада Начин реализације Време 

Упознавање индивидуалних способности и особина 

ученика, стечених знања и услова развоја ученика 

И - кроз разговор са 

педагогом, родитељима и 

систематско посматрање  

ИИ – ИВ проучавање 

документације 

Разговори систематско 

посматрање и праћење 

успеха у учењу и разговор 

са родитељима 

В - Праћење развоја 

ученика и консултативним 

разговорима са 

наставницима о поступцима 

објективног испитивања, 

анализа на седницама ОВ, 

разговор са родитељима. 

5- 8 Праћење развоја 

ученика и консултативним 

разговорима са 

наставницима о поступцима 

објективног испитивања, 

анализа на седницама ОВ, 

разговор са родитељима. 

током 

године 

Подстицање индивидуалног развоја кроз: 

мотивисање ученика, оспособљавање за самост. 

учење, развијање радних навика, развој социјалног 

понашања, утицање на опште понашање, 

усмеравање ученика према склоностима и 

способностима у раду слободних активности 

Континуирано указивање 

примера, проучавање, 

саветовање индивидуални 

разговори 

током 

године 

Индивидуализација  наставних поступака : 

превентивни и корективни рад са ученицима или 

групом ученика који имају  сличне васпитне и друге 

проблеме и праћење адаптације ученика и пружање 

помоћи 

Саветодавни рад, 

диференцирани педагошки 

поступци корективни 

педагошки рад и сарадњи са 

педагогом школе и Црвеним 

крстом  

током год. 

Подизање свести о очувању 

животне средине и укључивање у 

еколошке пројекте и акције  

Предавања, радионице, еколошке 

акције 
током школске године 

Укључивање у хуманитарне 

акције 

Лични пример, разговор, 

координација 
током школске године 
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3.5.3. Рад са родитељима 

3.5.4. Сарадња са Одељењским већем 

Садржај рада Начин реализације Време 

Сачинити план рада ОВ Планирање рада до 14.09.2019. 

Обезбедити активно учешце чланова 

ОВ у раду седнице при анализи 

постигнутог успеха, дисциплине и 

реализацији наставног плана и 

програма васпитног рада 

Анализа рада на седницама, 

међусобни разговори и размена 

искуства и запажања 

током године 

Упознавање чланова ОВ са развојем 

ученика, предлагање плана васпитног 

деловања свих наставника 

Састанци ОВ, индивидуални 

контакти наставника и 

одељењских старешина 

током године 

Координација рада наставника и 

праћење квалитета наставе у одељењу, 

примена савремених облика и метода 

рада у одељењу, праћење 

оптерећености ученика 

Анализа рада наставника чланова 

ОВ, подстицање, унапређивање 

наставе и увођење иновација 

током године 

У сарадњи  са члановима ОВ пратити 

рад и развој ученика укључених у 

додатни рад и рад слободних 

активности 

Састанци ОВ и индивидуални 

разговори 
током године 

3.5.5. Сарадња са стручним сарадницима школе 

Садржај рада Начин реализације Време 

Инсистирати на заједничком деловању 

одељењског старешине и стручне 

службе 

Разговори, договори, примена 

инструмената у циљу 

сагледавања развоја ученика 

Током године 

Заједнички корективни педагошко- Разговори, договори, примена Током године 

Садржај рада Начин реализације Време 

Планирање ове области врши се на 

основу Плана сарадње са родитељима 

за школску 2018/2019. годину 

  

Родитељски  састанци: планирати 

време број и садржај састанк 

Родитељски састанци : 

информисање о раду и 

активностима одељења, 

усклађивање васпитног 

деловања школе и родитеља 

Најмање 4 пута 

током године 

Групни и индивидуални разговори 

(1 час недељно за пријем ) 

Упознавање личности ученика, 

усклађивање васпитног деловања 

кроз саветодавне разговоре. 

током године 

Педагошко-психолошко образовање. 

Теме по плану сарадње са родитељима 

Предавање одељењског 

старешине и психолога 
током године 

Посете родитељском дому према 

потреби 
Сагледавање развоја ученика током године 

Избор представника одељења у Савет 

родитеља школе 
Сарадња и размена искуства 

до 12. септембра 

2019.  
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психолошки рад, према потреби 

идентификовати проблеме ученика 

који имају тешкоће у развоју и 

деловању у циљу њиховог отклањања 

инструмената у циљу 

сагледавања развоја ученика 

3.5.6. Административни послови - педагошка документација 

Садржај рада Начин реализације Време 

Вођење Дневника рада  

Вођење Матичне књиге 

Исписивање Ђачких књижица и 

Сведочанстава 

Писање извештаја о реализацији 

Плана и програма у надлежности одељењског 

старешине 

Презентација података о васпитном раду са 

ученицима 

Презентација података о раду ОЗ 

Упис података 
Током целе школске 

године 

 

 

3.6.  План рада стручних сарадника школе 
 

3.6.1. План рада педагога  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ЦИЉ 

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог 

доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са 

циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система 

образовања васпитања, као и посебним законима. 

ЗАДАЦИ 

- Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање 

образовно-васпитног рада.  

-   Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика. 

- Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и 

организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању. 

- Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно- 

образовног рада.   

- Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за 

васпитање и образовање  деце и ученика. 

- Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада. 

- Рад на професионалној оријентацији ученика 

- Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за успешан рад установе. 

- Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и 

праксе. 
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Планирање и програмирање образовно-

васпитног рада 

 

Време реализације 

и 

динамика рада 

Сарадници 

1.Учествовање у изради школског програма, 

плана самовредновања и развојног плана 

установе,инклузивног плана 

2.Учествовање у изради годишњег плана рада 

установе и његових појединих делова (ИОП, 

организација и облици рада – програма 

стручних органа и тимова, стручног 

усавршавања, рада стручних сарадника, 

сарадње са породицом, сарадње са 

друштвеном средином, превентивних 

програма), 

3. Припремање годишњих  и месечних  

планова рада педагога, 

4. Спровођење анализа и истраживања у 

установи у циљу испитивања потреба деце, 

ученика, родитеља, локалне средине, 

5. Учешће у планирању и организовању 

појединих облика сарадње са другим 

институцијама, 

6. Планирање  набавке стручне литературе, 

периодике и учешће у набавци и изради 

дидактичког материјала, наставних средстава, 

играчака, сликовница – уједначавање опреме у 

свим васпитним групама, 

7. Учествовање у писању пројеката 

установе и конкурисању ради обезбеђивања 

њиховог финансирања и примене, 

8. Иницирање и учешће у иновативним 

видовима планирања наставе и других облика 

образовно-васпитног рада,  

9. Учествовање у избору и конципирању 

разних ваннаставних и ваншколских 

активности, односно учешће у планирању 

излета, екскурзија, боравка деце и ученика у 

природи 

10. Учешће у планирању и реализацији 

културних манифестација, наступа деце, 

односно ученика, медијског представљања и 

слично, 

11. Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, додатног рада, 

практичне наставе и амбијенталне наставе, 

плана рада одељењског  старешине, секција, 

12. Учешће у избору и предлозима 

одељењских старешинстава, 

 

 Август – 

септембар 

 

 

Август – септембар 

 

 

 

 

 

 

Август и током 

године 

 

Септембар – 

октобар 

 

 

Септембар – 

октобар 

 

 

Септембар и током 

године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Август – септембар 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Август-септембар 

Директор 

Педагошко веће 

 

Директор 

Педагошко веће 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Разредне старешине 

Савет родитеља 

 

Директор 

Разредне старешине 

 

Предметни 

наставници 

 

 

 

 

Директор 

 

 

Предметни 

наставници 

 

 

Разредне старешине 

Директор 

 

 

Директор 

Актив за спорт И 

културу 

 

Предметни 

наставници 

 

 

 

Директор 
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2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

  

1. Систематско праћење и вредновање 

васпитно – образовног, односно наставног 

процеса, самовреднованеј рада школе, развоно 

планирање, праћење развоја и напредовања 

деце, односно ученика, 

2. Праћење реализације васпитно-

образовног, односно образовно-васпитног  

рада,  

3. Праћење ефеката иновативних 

активности и пројеката, као и ефикасности 

нових организационих облика рада, 

4. Рад на развијању и примени 

инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области и 

активности рада установе, 

5. Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана, 

6. Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма увођења у 

посао  васпитача/наставника, стручног 

сарадника, 

7. Иницирање и учествовање у 

истраживањима васпитно-образовне праксе 

које реализује установа, научноистраживачка 

институција или стручно друштво у циљу 

унапређивања васпитно-образовног рада,  

8. Учешће у изради годишњег извештаја о 

раду установе у остваривању свих програма 

васпитно–образовног рада (програма стручних 

органа и тимова, стручног усавршавања, 

превентивних програма, рада педагошко – 

психолошке службе, сарадње са породицом, 

сарадње са друштвеном средином, праћење 

рада стручних актива, тимова),  

9. Учествовање у праћењу реализације 

остварености општих и посебних стандарда, 

постигнућа ученика, 

10. Праћење анализе успеха и дисциплине 

ученика на класификационим периодима, као 

и предлагање мера за њихово побољшање, 

11. Праћење успеха ученика у 

ваннаставним активностима, такмичењима, 

завршним и пријемним испитима за упис у 

средње школе, 

12. Учествовање у усклађивању 

програмских захтева са индивидуалним 

карактеристикама ученика, 

 Током године 

 

 

 

 

Током године – 

крајем сваког 

квартала 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године – 

крајем сваког 

квартала 

 

По потреби током 

године 

 

 

 

По потреби током 

године 

 

 

 

 

Август – септембар  

 

 

 

 

Након сваког 

квартала 

 

 

Након сваког 

квартала 

 

 

Након сваког 

квартала 

 

 

Директор 

Педагошко веће 

 

 

Директор 

Педагошко веће 

 

Педагошко веће 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

Педагошко веће 

 

 

Директор 

Наставници-

ментори 

 

 

Стручне установе 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

Педагошко веће 

Предметни 

наставници 

 

Разредне старешине 

 

 

Предметни 

наставници 

 

 

Разредне старешине 

Предметни 



 Годишњи план рада за школску 2019/20.годину 

 

 

ОШ ''Јожеф Атила'' Нови Сад 

81 

13. Праћење узрока школског неуспеха 

ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха, 

14. Праћење поступака  и ефеката 

оцењивања ученика.   

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године и 

након сваког 

квартала 

 

Пред крај сваког 

квартала 

наставници 

 

Предметни 

наставници 

 

 

Предметни 

наставници 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА   

1. Пружање помоћи наставницима на 

конкретизовању и операционализовању 

циљева и задатака васпитно – образовног, 

односно образовно-васпитног рада, 

2. Пружање помоћи наставницима у 

проналажењу начина за имплементацију 

општих и посебних  стандарда, 

3. Рад на  процесу подизања квалитета  

нивоа  ученичких знања и умења, 

4. Мотивисање наставника на 

континуирано стручно усавршавање  и израду 

плана професионалног развоја и напредовања 

у струци, 

5. Анализирање реализације праћених 

часова редовне наставе у школаи и других 

облика васпитно – образовног, односно 

образовно- васпитног рада којима је 

присуствовао и давање предлога за њихово 

унапређење,  

6. Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника, 

7. Иницирање и пружање стручне помоћи 

наставницима у коришћењу различитих 

метода, техника и инструмената оцењивања 

ученика,   

8. Пружање помоћи наставницима у 

осмишљавању рада са децом, односно 

ученицима којима је потребна додатна 

подршка (даровитим ученицима, односно деци 

односно ученицима са тешкоћама у учењу и 

напредовању), 

9. Оснаживање наставника за рад са 

децом, односно ученицима из осетљивих 

друштвених група кроз развијање 

флексибилног става према културним 

разликама и развијање интеркултуралне 

осетљивости  и предлагање поступака који 

доприносе њиховом развоју,  

10. Оснаживање наставника за тимски рад 

Септембар 

Током године 

 

 

Септембар 

Током године 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

Септембар 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Предметни 

наставници 

Учитељи 

 

 

Предметни 

наставници 

Учитељи 

 

Предметни 

наставници 

Учитељи 

Предметни 

наставници 

Учитељи 

 

 

Предметни 

наставници 

Учитељи 

Директор 

 

 

Предметни 

наставници 

Учитељи 

Предметни 

наставници 

Учитељи 

 

Предметни 

наставници 

Учитељи 

 

 

 

 

Предметни 

наставници 
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кроз њихово подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз координацију 

активности стручних већа, тимова и комисија, 

11. Пружање помоћи наставницима у 

остваривању задатака професионалне 

оријентације и каријерног вођења и 

унапређивање тога рада,  

12. Пружање помоћи наставницима  у 

реализацији огледних и угледних активности, 

односно часова и примера добре праксе, 

излагања на састанцима већа, актива, радних 

група, стручним скуповима и родитељским 

састанцима,   

13. Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, додатног рада, 

практичне наставе и амбијенталне наставе, 

плана рада одељењског старешине и секција, 

14. Упознавање и одељењских старешина и 

одељењских већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика,  

15. Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији појединих 

садржаја часа одељењске заједнице, 

16.  Пружање помоћи  наставницима  у 

остваривању свих форми сарадње са 

породицом, 

17. Пружање помоћи приправницима у 

процесу увођења у посао, као и у припреми 

полагања испита за лиценцу, 

18. Пружање помоћи наставницима  у 

примени различитих техника и поступака 

самоевалуације. 

Друго полугодиште 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Септембар 

Током године 

 

 

По потреби 

 

 

По потреби 

 

 

Током године 

 

По потреби 

 

 

Током године 

 

Учитељи 

 

 

 

Предметни 

наставници 

Учитељи 

Директор 

 

Предметни 

наставници 

Разредне старешине 

 

 

Предметни 

наставници 

Учитељи 

 

 

 

Предметни 

наставници 

Учитељи 

 

Одељенске 

старешине 

 

Одељенске 

старешине 

 

 

Одељенске 

старешине 

 

Приправници 

Наставници 

ментори 

 

Предметни 

наставници 

Учитељи 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

  

1. Упознавање дете уписане у основну 

школу,   

2. Праћење дечјег развоја и напредовања 

3. Праћење оптерећености ученика 

(садржај, време, обим и врста и начин 

ангажованости детета односно ученика), 

 Септембар 

 

Током године 

 

Током године 

 

Разредни старешина 

Родитељи 

Разредне старешине 

 

Предметни 

наставници И 
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4. Саветодавни рад са новим ученицима  

5. Стварање оптималних услова за 

индивидуални развој детета односно ученика 

и пружање помоћи и подршке,  

6. Пружање подршке и помоћи ученицима 

у раду ученичког парламента и других 

ученичких организација,  

7. Идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању, 

8. Рад на професионалној оријентацији 

ученика и каријерном вођењу,     

9. Анализирање и предлагање мера за  

унапређивање ваннаставних активности, 

10. Пружање помоћи и подршке 

укључивању ученика у различите пројекте и 

активности стручних и невладиних 

организација,     

11. Пружање помоћи на осмишљавању 

садржаја и организовању активности за 

креативно и конструктивно коришћење  

слободног  времена, 

12. Промовисање, предлагање мера, 

учешће у активностима у циљу смањивања 

насиља, а повећања толеранције и 

конструктивног решавања конфликата, 

популарисање здравих стилова живота, 

13. Учествовање у изради педагошког 

профила детета, односно ученика за децу 

односно ученике којима је потребна додатна 

подршка  

14. Анализирање предлога и сугестија 

ученика за унапређивање рада школе и помоћ 

у њиховој реализацији, 

15. Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученика који врше повреду правила 

понашања у школи или се не придржава 

одлука директора и органа школе, 

неоправдано изостане са наставе пет часова, 

односно који својим понашањем угрожава 

друге у остваривању њихових права. 

 

Септембар 

Током године 

 

 

Септембар 

Током године 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

Септембар 

Током године 

Током  године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Септембар-октобар 

 

 

 

Новембар – 

децембар 

 

 

Новембар - 

децембар 

 

 

 

 

учитељи 

 

Разредне старешине 

Разредне старешине 

Предметни 

наставници 

 

Ученички 

парламент 

Директор 

 

Разредне старешине 

Родитељи 

 

Разредни старешина 

Родитељи 

Директор 

 

Директор 

Разредне старешине 

 

Разредне старешине 

Родитељи 

 

Директор 

Разредне старешине 

 

Разредне старешине 

Родитељи 

 

Директор 

 

Разредне старешине 

Родитељи 

 

5.  РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

 

  

 1. Организовање и учествовање на   

родитељским састанцима у вези са 

организацијом и остваривањем васпитно-

образовног, односно образовно-васпитног 

рада, 

 Током године 

 

 

 

 

Разредне старешине 

Родитељи 

Директор 
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2. Припрема и реализација родитељских 

састанака, трибина,радионица са стручним 

темама, 

3. Укључивање родитеља, старатеља у 

поједине облике рада установе (васпитно – 

образовни рад, односно настава, секције, 

предавања, пројекти...) и партиципација у 

свим сегментима рада установе, 

4. Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са децом, односно 

ученицима  са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, проблемима у 

развоју, професионалној оријентацији, 

5. Упознавање родитеља, старатеља са 

важећим законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити деце, односно ученика 

од занемаривања и злостављања и другим 

документима од значаја за правилан развој 

деце, односно ученика у циљу представљања 

корака и начина поступања установе,  

6. Пружање подршке и помоћи 

родитељима  у осмишљавању слободног 

времена  деце, односно ученика, 

7. Рад са родитељима, односно 

старатељима у циљу прикупљања  података о 

деци, 

8. Сарадња са саветом родитеља, по 

потреби, информисањем родитеља и давање 

предлога по питањима која се разматрају на 

савету 

Током године 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

Током године 

Разредне старешине 

Родитељи 

Директор 

Разредне старешине 

Родитељи 

Директор 

 

 

Разредне старешине 

Родитељи 

Директор 

 

 

Разредне старешине 

Родитељи 

Директор 

 

Разредне старешине 

Родитељи 

 

Разредне старешине 

Родитељи 

Разредне старешине 

Родитељи 

Директор 

Савет родитеља 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ 

 

Током године  

 

3.4.ПЛАНА РАДА ПСИХОЛОГА 

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.   ПЛАНИРАЊЕ 

ПРОГРАМИРАЊЕ И  

   ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

1.Учествовање у припреми развојног 

плана установе,школског 

програма,индивидуалног образовног плана 

за ученике 

2. Учествовање у припреми концепције 

годишњег плана рада  

3. Припремање плана посете часовима 

4. Припремање годишњег програма рада и 

месечних планова рада психолога 

5.Припремање плана сопственог стручног 

усавршавања и професионалног развоја 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август, Септембар 

 

2 ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

1. Учествовање у праћењу и вредновању 

образовно-васпитног рада установе  
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ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

2. Учествовање у континуираном праћењу 

и вредновању остварености општих и 

посебних стандарда постигнућа 

3. Праћење и вредновање примене 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана 

4. Учествовање у истраживањима која се 

спроводе у оквиру самовредновања школе 

5.Иницирање различитих истраживања 

ради унапређивања образовно-васпитног 

рада установе и остваривања послова 

дефинисаних овим правилником 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

3 РАД СА 

НАСТАВНИЦИМА 

1. Саветодавни рад усмерен ка стварању 

психолошких услова за подстицање 

целовитог развоја деце  

2. Пружање подршке наставницима у 

планирању и реализацији непосредног 

образовно-васпитног рада са ученицима 

3. Пружање подршке јачању наставничких  

компетенција у областима комуникација и 

сарадња, конструктивно решавање сукоба, 

подршка развоју личности ученика, 

подучавање и учење, организација средине 

и дидактичког материјала. 

4.Саветовање наставника у 

индивидуализацији наставе на основу 

ученичких потреба, интересовања и 

способности ученика. 

5. Пружање подршке наставницима за рад 

са ученицима којима је потребна  додатна 

образовна подршка. 

6.Оснаживање наставника за рад са 

ученицима изузетних способности кроз 

упознавање са карактеристикама тих 

ученика и предлагање поступака који 

доприносе њиховом развоју. 

7.Оснаживање наставника за рад са 

ученицима из осетљивих друштвених 

група кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика и 

предлагање поступака који доприносе 

њиховом развоју. 

8.Пружање подршке наставницима у раду 

са ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок неуспеха у достизању 

захтева образовних стандарда као и појава 

неадаптивних облика понашања и 

предлагање мера за њихово 

превазилажење. 

9.Пружање подршке наставницима у раду 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 
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са родитељима односно старатељима. 

10.Саветодавни рад са наставницима 

давањем повратне информације о 

посећеном часу,као и предлагањем мера за 

унапређење образовно-васпитног процеса. 

11.Оснаживање наставника за тимски рад 

4 РАД СА 

УЧЕНИЦИМА  

1. Испитивање детета уписаног у основну 

школу проценом интелектуалног, 

когнитивног, емоционалног и социјалног 

статуса ради давања препорука за даљи 

рад. 

2. Учешће у структурирању одељења 

првог и по потреби других разреда. 

3. Испитивање општих и посебних 

способности, особина личности, 

когнитивног стила, мотивације за школско 

учење, професионалних опредељења, 

вредносних оријентација и ставова, групне 

динамике одељења и статуса појединца у 

групи психолошких чинилаца успеха и 

напредовања. 

4.Саветодавно-инструктивни рад са 

ученицима који имају тешкоће у учењу, 

развојне,емоционалне,социјалне 

тешкоћепроблеме прилагођавања 

проблеме понашања. 

5.Пружање подршке ученицима који се 

школују по индивидуализираној настави и 

индивидуалном образовном плану. 

6.Пружање подршке ученицима из 

осетљивих друштвених група. 

7.Идентификовање ученика за изузетним 

способностима.и пружање подршке 

таквим ученицима у њиховом даљем 

развоју. 

8.Рад са ученицима на унапређењу 

Април-Јун 

 

 

 

Јун-Август 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 



 Годишњи план рада за школску 2019/20.годину 

 

 

ОШ ''Јожеф Атила'' Нови Сад 

87 

кључних компетенција , ставова и 

вредности потребних за живот у 

савременом друштву. 

9. Подршка развоју професионалне 

каријере ученика професионалним 

информисањем и саветовањем. 

10.Пружање подршке ученичком 

активизму и партиципацији у школском 

животу 

11. Пружање психолошке помоћи ученику, 

одељењу у акцидентним кризама. 

12. Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученике који врше повреду 

правила понашања у школи  

13.Организовање и реализовање 

предавања, трибина и других актиности за 

ученике из области менталног здравља, 

педагошке, развојне и социјалне 

психологије. 

 

5. РАД СА 

РОДИТЕЉИМА 

1. Прикупљање података од родитеља који 

су од значаја за упознавање ученика и 

праћење његовог развоја. 

2. Саветодавни рад са 

родитељима,односно старатељима 

ученика који имају различите тешкоће у 

развоју, учељу и понашању. 

3.Подршка јачању родитељских васпитних 

компетенција 

4. Саветодавни рад и усмеравање 

родитеља односно старатеља  чија деца 

врше повреду правила понашања у школи 

и којима је одређен појачан васпитни рад. 

5.Сарадња са родитељима,односно 

старатељима на пружању подршке деци 

која се школују по индивидуалном 

образоном плану. 

6. Оснаживање родитеља односно 

старатеља  да препознају карактеристике 

своје деце које указују на њихове изузетне 

способности. 

7.Учествовање у реализацији програма 

сарадње установе са родитељима односно 

старатељима ученика. 

8. Сарадња са саветом родитеља по 

потреби, информисањем родитеља и 

давање предлога по питањима која се 

разматрају на савету. 

 

 

 

 

Током школске 

године 



 Годишњи план рада за школску 2019/20.годину 

 

 

ОШ ''Јожеф Атила'' Нови Сад 

88 

6. РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА И 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ  

1. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на пословима који се тичу 

обезбеђивања ефикасности, 

економичности и флексибилности 

образовно-васпитног рада установе. 

2. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја и анализа. 

3. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у органозовању трибина, 

предавања, радионица за ученике, 

запослене, родитеље. 

4.Сарадња са другим стручним 

сарадницима на припреми и реализацији 

различитих облика стручног усавршавања. 

5.Сарадња са директором и педагогом по 

питању приговора и жалби ученика и 

његовох родитеља односно старатеља на 

оцену из предмета и владања. 

6. Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма за увођење у посао 

наставника, стручног сарадника. 

7.Редовна размена, планирање и 

усаглашавање заједничких послова са 

другим стручним сарадницима у установи 

8. Сарадња са педагошким асистентом на 

координацији активности у пружању 

подршке ученицима који се школују по 

индивидуалном образовном плану. 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

1. Учествовање у раду наставничког већа 

2. Учествовање у раду тимова установе 

који се формирају ради остваривања 

одређеног задатка, програма или пројекта. 

3.Учествовање у раду стручних актива за 

развојно планирање 

 

 

 

Током школске 

године 

8.САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

1. Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним и другим институцијама 

значајним за остваривање циљева 

образовно-васпитног рада и добробити 

ученика. 

2.Сарадња са локалном заједницом и 

широм друштвеном средином за 

остваривање циљева образовно-васпитног 

рада и добробити ученика. 

3.Учешће у раду стручних удружења, 

њихових органа, комисија, одбора. 

4.Сарадња са психолозима који раде у 

другим установама, институцијама, 

организацијма, удружењима од значаја за 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

По потреби 
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остваривање образовно-васпитног рада и 

добробити ученика. 

9. ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

1. Вођење евиденције о сопственом раду  

2. Вођење евиденције по потреби о 

извршеним анализама, истраживањима, 

психолошким тестирањима, посећеним 

часовима и др. 

3.Припрема за све послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада психолога. 

4.Прикупљање и на одговарајући начин 

чување и заштита материјала који садржи 

личне податке о ученицима. 

5.Стручно усавршавање праћењем  

стручне литературе и периодике, 

учествовањем у активностима струковног 

удружења (Друштво психолога Србије, 

секције психолога у образовању, 

подружнице), похађањем акредитованих 

семинара, вођењем акредитованих 

семинара, ауторством акредитованог 

семинара, похађањем симпозијума, 

конгреса и других стручних скупова, 

разменом искуства и сарадњом са другим 

психолозима у образовању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

3.6.3. План рада библиотеке 

 

 

У школи ради школска библиотека чији је фонд око 20 000 књига. Највећи део фонда 

чине књиге на српском и мађарском језику, али библиотека поседује и одређени број књига 

на енглеском, немачком, руском, словачком, румунском, русинском и ромском језику. Рад 

библиотекара одвија се по следећим структурним елементима: 

• Послови везани за васпитно-образовни рад 

• Библиотечко-информациона делатност 

• Културна и јавна делатност 

• Стручно усавршавање 

• Остали послови 

Библиотека ради у сменама и запослена су два библиотекара (57%  и  28%) на српском 

наставном језику и један библиотекар (10%) на мађарском наставном језику. 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 

У оквиру рада школе , рад школске библиотеке и школских библиотекара одвијаће се по 

следећим структурним елементима: 
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Послови везани за васпитно-образовни рад :  

Рад са ученицима: -  упознавање ученика са књижним фондом и правилима рада у 

библиотеци 

- развијање читалачких способности ученика 

- одржавање часова у библиотеци 

- помоћ у организовању рада различитих секција 

- пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме и избору 

одговарајуће литературе и уџбеника 

Рад са наставницима: - упознавање наставника са књижним фондом и новим књигама 

- помоћ наставницима за одржавање часова 

- планирана набавка нових наслова у сарадњи са наставницима 

- непосредна сарадња (имплементација и корелација) са свим стручним 

већима и тимовима 

 

Библиотечко-информациона делатност : 

                              -     обрада књижног фонда 

- уређење библиотеке, класификација целокупног књижног фонда и 

организација и слагање књига по УДК систему и добијених уџбеника и 

приручника за потребе библиотеке 

- инвентарисање како  нових књига, тако и дела старог књижног фонда 

који није био обрађен на адекватан начин 

- израда каталога 

- праћење издавачке делатности и планирање набавке књига и некњижне 

грађе (уџбеници, приручници...) 

- праћење читаности књига 

- вођење евиденције о посећености библиотеке, израда табеле и 

израчунавање статистичких података по резредима 

 

 

Културна и јавна делатност :  

                             -    припремање изложби нових књига 

- организовање књижевних сусрета 

- учешће у културним програмима школе 

- организовање радионица за ученике - сарадња са огранком Градске  

библиотеке на Телепу- „Петефи Шандор“ Нови Сад 

- Сарадња са издавачким кућама и заводима за уџбенике 

 

Стручно усавршавање : 

- стално праћење издавачке делатности 

- праћење литературе из области библиотекарства 

- присуствовање семинарима, саветовањима, стручним састанцима које 

организују библиотеке 

- сарадња са матичном библиотеком 

- сарадња  и присуствовање свим састанцима и учествовање као чланови 

у активностима Друштва школских библиотекара Србије јужнобачког 

округа 

 

Остали послови :     -    израда програма и извештаја о раду библиотеке 

- присуствовање седницама наставничког већа 

- посете сајмовима књига и образовања и салону књига  
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- текући послови 

 

План рада библиотеке по месецима 

  
  
  
се

п
те

м
б

ар
 

Договор о раду библиотеке , план за 2019/2020.године 

Уређење библиотеке по УДК систему 

Обрада нових књига и инвентарисање  једног дела старог књижног фонда 

Рад на каталогу 

Упис нових чланова 

Сарадња са наставницима и утврђивање годишњег плана обраде лектире   

Сарадња са стручним активима ПП службом и директором школе у вези са 

набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом 

рада школске библиотеке 

Сарадња са Тимом за уџбенике у вези са поделом бесплатних уџбеника. 

  
  
  
  
о
к
то

б
ар

 

Библиотечки послови ( инвентарисање, израда каталога, сређивање књижног 

фонда, селекција оштећених и других књига...) 

Месец књиге-акција 

Дечја недеља- рад на популаризацији књиге и читања,радионица : илустровање 

омиљене бајке 

Обавештења о новим књигама 

Организовање наставних часова у библиотеци 

Посета Међународном сајму књига у Београду 

  
  
н

о
в
ем

б
ар

 

Библиотечки послови 

Обавештења о најновијим књигама објављеним на Сајму књига 

Организовање наставних часова у библиотеци 

Сарадња са учитељима и наставницима приликом организовања и реализације 

рада различитих секција 

Сарадња са огранком Градске библиотеке на Телепу –„Петефи Шандор“ Нови Сад 

– радионице за ученике 

 

  
  
 

д
ец

ем
б

ар
  
  Библиотечки послови 

Прикупљање књига, часописа, дечјих листова о Светом Сави 

Сарадња са наставницима 

Учешће у празничним  и различитим хуманитарним манифестацијама 

Радионица за ученике нижих разреда : Писмо Деда Мразу 

  
  
  

ја
н

у
ар

 

Библиотечки послови 

Сређивање стручних књига за наставнике 

Сарадња са матичном библиотеком  

Рад на сређивању оштећених књига 

Радионице за ученике из боравка на Мађарском језику  

  
  
 ф

еб
р
у
ар

 

Библиотечки послови 

Први сусрет са библиотеком ученика првих разреда, упис у школску библиотеку, 

наставни час о значају књиге и читања, (како чувамо књигу, како је позајмљујемо 

из библиотеке и како је враћамо...) 

Групни и индивидуални рад са ученицима првих разреда 

Препоручујем вам књигу- акција  

Посета Салону књига и Сајму образовања 
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 м

ар
т 

Библиотечки послови 

Наставни час у библиотеци за ученике 2 , 3 и 4 разреда 

Рад са секцијама 

У сусрет Дану школе 

Радионица за ученике нижих разреда: Омиљени књижевни јунак 

У сусрет Међународном дану дечје књиге (2.04.) 

  
  
  
  
  
 а

п
р
и

л
 

Библиотечки послови 

Сарадња у организовању прославе Дана школе, живот и дело Јожефа Атиле 

Сарадња са матичном библиотеком, семинари, стручни скупови 

Литерарне радионице за ученике виших разреда 

Посета сајму књига 

Обележавање Међународног дана дечје књиге (2.4) и Светског дана књиге и 

ауторских права (23.4) 

  
  
  
  
м

ај
 

Израда извештаја о раду библиотеке 

Библиотечки послови 

Израда спискова ученика и наставника који нису вратили позајмљене књиге 

Најновије књиге, праћење издавачке делатности 

У сусрет Змајевим дечјим играма 

  
  
  
 ј

у
н

 Библиотечки послови, анализа стања фонда 

Рад на сређивању оштећених књига 

Препорука : Књига за летњи распуст 

 

 

Започета је реорганизација простора библиотеке ради побољшања функционалности и 

модернизације и унапређивања рада библиотеке, радићемо на сређивању и уређивању 

библиотеке током године. 

 

 
 
 

 

3.7. План рада директора школе 

 

 
Школом руководе директор и помоћници директора школе. Обе смене на којима се 

изводи настава су покривене, а обављање послова и радних задатака по сменама зависи од 

обавеза и послова које обављају. Основни задаци директора школе су : 

• Организовање образовно - васпитног рада у школи, 

• Усмеравање и усклађивање рада свих стручних органа у школи; сазива и руководи 

Наставничким већем, 

• Обезбеђивање увида у остваривање свих видова васпитно - образовног рада у 

реализацији задатака који проистичу из законских прописа наставних програма и 

других стручно педагошких  докумената и годишњег плана рада школе, 

• Праћење остваривања одлука закључака и мера стручних органа школе и Савета 

родитеља, 

• Организовање и остваривање педагошко - инструктивног увида и надзора и 

предузимање мера за унапређивање рада наставника и стручних сарадника, 

• Сарадња са Министарством просвете науке и технолошког развоја и родитељима 

ученика, 
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• Ангажовање на међународној сарадњи, 

• Обављање других послова из делокруга рада директора школе (радни односи и 

сл.) 

Педагошко инструктивни рад 

Директор ће посебну пажњу обратити на увођење иновација у наставу у коришћењу 

наставних средстава у васпитно-образовном раду, искоришћеност постојећих кабинета, 

специјализованих учионица и опремљеност школе у целини. 

Педагошки надзор и контролу реализације целокупног васпитно - образовног рада 

директор ће реализовати у редовној настави и ваннаставним активностима: 

• консултације са наставницима после одржаних часова, 

• преглед планова рада редовне наставе и ваннаставних активности, 

• преглед педагошке документације, 

• помоћ стручним органима, 

• сарадња са родитељима, 

• остали послови везани за педагошко инструктивни рад и надзор. 

Организационо управни послови 

• израда годишњег плана и остваривање васпитно - образовног рада, 

• усклађивање свих планова рада стручних органа у школи и брига о њиховој 

реализацији, 

• припрема и вођење седница Наставничког већа, 

• старање о законитостима у школи при изради и ажурирању нормативних аката уз 

сарадњу са одговарајућим комисијама, 

• израда извештаја о реализацији Годишњег плана остваривања васпитно-

образовног рада, 

• организовање поделе задужења и фонда сати радницима школе, 

• сарадња са стручним сарадницима школе, 

• организовање и праћење рада секретара и књиговође, инвестиционих улагања, као 

и набавке наставних средстава, 

• сарадња са родитељима и Саветом родитеља,  

• брига о уређењу школске средине и допринос ученика у оквиру друштвено 

корисног рада, 

• Планирање и израда пројеката заједно са установама и друштвима за побољшање 

квалитета рада установе, 

• Заступање и представљање школе. 
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Време 
реализације Садржај 

А
в
гу

ст
 

Преглед свих просторија школе ради утврђивања хигијенског и 

техничког стања. 

Рад на изради Извештаја о раду школе. 

Упознавање са материјалима, актима који су током лета стигли у 

школу. 

Организовање и учешће у изради Акционог плана школског развојног 

плана и Годишњег плана рада школе. 

Коначна подела предмета и осталих садржаја рада наставника. 

Припрема и организовање поправних и разредних испита. 

Припрема и одржавање седнице Наставничког већа.  

Кадровске припреме за нову школску годину: вишкови и потребе 

наставног кадра, ангажовање на одређено време, огласи - конкурси. 

Организационе припреме за школску годину (дежурство наставника, 

саобраћајна патрола). 

Организовање свечаног пријема првака. 

Припреме за упознавање ученика и старешина са новинама у кућном 

реду. 

Попуњавање статистичких података о завршеној школској години. 

Учешће у формирању одељења 1. разреда. 

Координирање израде распореда часова. 

Припреме и анкетирање родитеља: продужени боравак, изборних и 

факултативних предмета, неговање матерњег језика, ужине и ручкова. 

С
еп

те
м

б
ар

 

Учешће у припреми седнице Школског одбора, усвајање извештаја 

припреме рада, решавања кадровских питања 

Попуњавање упитника и прикупљање података за статистички завод. 

Разговори са новим родитељима. 

Преглед прошлогодишњих дневника рада и Матичних књига. 

Организовање рада продуженог боравка и кухиње. 

Сачињавање прегледа задужења наставника у оквиру 40. часовне 

радне недеље, 

Снимање бројног стања ученика. 

Преглед планова рада активирање секција слободних активности и 

додатне наставе. 

Припреме за корективни рад. 

Коорганизација пројекта „Безбедна школа - Школска патрола“,  

Припрема пројеката и узајамних посета са братским школама. 

О
кт

об
ар

 

Организација набавке учила и остале опреме. 

Припреме за стручно усавршавање наставника 

Анализа нормативне делатности школе. 

Учешће на традиционалном Октобарском семинару просветних 

радника. 

Анализа материјално - финансијске ситуације у школи. 

Договор о раду помоћно-техничке службе. 

Наручивање стручних часописа. 

Разговор са радницима који раде на дечијој и здравственој заштити 

ученика. 
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Н
о
в
ем

б
ар

 

Организација завршетка  

1. квартала извештај о  остваривању наставног плана и програма . 

Анализа рада након 1. квартала предузимање потребних мера. 

Разговор са ученицима који имају тешкоћа у раду и понашању, 

односно који постижу запажене успехе. 

Преглед дневника рада. 

Извештавање секретаријата за образовање о нередовном похађању 

наставе. 

Планирање Дана просветних радника 08.11.2019. 

Присуство састанцима Ђачког парламента. 

Обилазак часова. 

Стручно усавршавање. 

Састанак са представницима друштвене средине. 

Рад на набавци учила. 

Д
ец

ем
б

ар
 

Припреме за децембарске свечаности. 

Обилазак часова. 

Стручно усавршавање. 

Сагледавање финансијске ситуације. 

Припреме за попис. 

Припреме за крај 1. полугодишта – извештај о остваривању Наставног 

плана и програма . 

Ја
н

у
ар

 

Припрема школске славе 27.01.2020. – Свети Сава 

Организационе и кадровске припреме за почетак ИИ полугодишта. 

Утврђивање хигијенског и техничког стања објекта и предлог мера. 

Анализа стања после пописа. 

Организација рада у зимском распусту. 

Стручно усавршавање. 

Припреме за седницу Школског одбора у вези са извештајем о попису 

анализа стања и предлог мера у вези извештаја и у вези извештаја о 

остваривању наставног плана и програма. 

Ф
еб

р
у
ар

 

Разговор са ученицима који имају проблема у раду и понашању, 

односно који постижу запажене резултате у раду. 

Анализа спровођења кућног реда. 

Стручно усавршавање. 

Разматрање материјално - финансијске ситуације у школи поводом 

завршног рачуна. 

Припреме за набавку основних средстава и учила.  

Праћење и помоћ у организацији свих нивоа ученичких такмичења.  

Припреме за обележавање: 8. марта и испраћај пензионера. 

М
ар

т 

Праћење и помоћ у организацији свих нивоа ученичких такмичења.  

Обилазак часова. 

Припрема за евентуалне радове на одржавању и доградњи школе. 

Набавка опреме и наставних средстава. 

Организационе припреме за упис ученика у 1. разред. 

Припреме за Дан школе. 

Састанак са представницима друштвене средине. 

Стручно усавршавање. 

Израда предлога смена одељењским старешинама и подела часова 
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А
п

р
и

л
 

Организација завршетка 3. квартала и извештај  о остваривању 

Наставног плана и програма. 

Организација рада школе. 

Организација прославе Дана школе. 

Разговори са ученицима који имају тешкоћа у раду и понашању, 

односно, са ученицима који постижу запажене резултате. 

Набавка опреме и наставних средстава. 

Обилазак часова. 

Праћење и помоћ у организацији свих нивоа ученичких такмичења.  

Припреме за организовано снабдевање ученика за ученичким 

прибором. 

Разматрање материјално - финансијске ситуације школе. 

Стручно усавршавање. 

Учешће у раду на професионакној оријентацији. 

Израда предлога старешина разреда координатора стручних актива 

координатора разредних Актива. 

М
ај

 

Праћење и помоћ у организацији свих нивоа ученичких такмичења.  

Израда предлога за поделу слободних активности ученичких 

организација, допунског и додатног ОВР – а. 

Праћење припрема ученика 8. разреда за упис у средње школе.  

Свечани испраћај ученика 8. разреда.  

Ју
н

 

Утврђивање стручних комисија и појединачних задужења 

Припреме за организовано прикупљање уџбеника. 

Припреме за завршетак школске године, извештај о остваривању 

наставног плана и програма. 

Организација рада на извештају о раду школе. 

Организација рада на годишњем плану. 

Организација припремног ОВР-а и поправних испита. 

Организација квалификационих испита 

Ју
л

 

Преглед хигијенског и техничког стања објекта и предлог 

предузимања мера. 

Организација рада преко распуста. 

Завршни послови око уписа ученика у средње школе. 
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3.7.1. План рада помоћника директора школе 

Рад помоћника директора представља сталну активност на унапређивању, 

усавршавању и рационализацији наставног, односно школског рада у целини. У тој функцији 

помоћник директора иступа као саветник и сарадник наставницима и стручним сарадницима 

школе. Помоћник директора помаже директору у организовању образовно-васпитног рада и 

обезбеђивању квалитета образовно-васпитног рада,а нарочито:  

- у организацији седница наставничког већа и стручних актива;  

- у координацији рада стручних органа;  

- у припреми предлога и изради годишњег плана рада;  

- у организацији рада школе;  

- у припреми акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места  

- у обезбеђивању квалитета образовно-васпитног рада;  

- у стварању услова за рад савета родитеља;  

- у усклађивању сарадње наставника, ученика и родитеља;  

- организовању и старању о благовременој и тачној изради статистичких и других података 

који се достављају надлежним органима;  

- обавља друге послове по налогу директора школе,у складу са законом и статутом.  
 

 

Подручје рада Садржај  рада Време 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

РАДА ШКОЛЕ  
 

 

-Утврђивање структуре годишњег плана рада  
- Израда  извештаја о остваривању годишњег плана 
- Израда годишњег плана рада  
- Израда мерила плана рада за праћење годишњег  
Извештај о раду школе  
- Задужења за 40-часовну радну недељу  
- Израда плана рада помоћника директора  
- Рад на унапређењу васпитно-образовног рада  
 

Током школске 

године 
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ОРГАНИЗАЦИОНИ 

ПОСЛОВИ  
 

 

Утврђивање броја одељења  
- Одређивање одељенских старешина  
- Организација припремне наставе, разредних и 

поправних испита  
- Утврђивање броја часова 

редовне,допунске,додатне наставе и ваннаставних 

активности  
- Организовање и поделе предмета и др. 

активности  
- Организација и подела задужења техничког 

особља, као и праћење извршавања задужења 

током године  
- Комплетирање података за распоред часова и 

израда распореда часова  
- Утврђивање смена,распореда по учионицама и 

дежурства наставника  
- Израда предлога плана набавке опреме и 

наставних средстава за унапређивање наставног 

процеса  
- Пружање помоћи одељењским старешинама на 

ванредним родитељским састанцима  
-Организовање и координирање семинарима у 

школи  

ПЕДАГОШКО 

ИНСТРУКТИВНИ РАД  
 

-Посета часовима  
- Анализа посећених часова  
- Припрема заједничких родитељских састанака  
- Инструкција и контрола педагошке 

документације  
- Замене и организовања замена одсутних 

наставника  

АНАЛИТИЧКИ РАД  
 

-Анализа успеха ученика по квалификационим 

периодима и на крају школске године  
- Анализа остваривања Развојног плана школе  
-Анализа и реализација постављених виљева 

самовредновања школе за текућу школску годину  
- Увид у начин, квалитет и вредност оцењивања 

ученика  

РАД СТРУЧНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ  
 

- Наставничко веће  
- Одељенска већа  
- Стручни активи  
- Педагошки колегијум  
- Рад у тимовима, комисијама и Ђачком 

парламентом  

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ И 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

РАДА  
 

-Учешће у раду стручних Актива, семинара, 

саветовања  
- Праћење стручних литература, часописа, 

приручника  
- Перманентно стручно усавршавање  
- Праћење и вођење стручног усавршавања 

наставног особља  
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ПЕДАГОШКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

-Контрола вођења педагошке документације 

(записници са актива, стручних већа предметне 

наставе, стручних већа разредне и предметне 

наставе, Наставничког већа, Педагошког 

колегијума, Стручног актива за развој школског 

програма, тимова и дечјих организација) 
- Вођење документације о посећеним часовима  
- Вођење евиденције о резултатима такмичењима у 

текућој школској години  
- Евиденција о бодовима стручног 

усавршавањанаставника ван установе  

 

3.8. План рада школског одбора 

Школски одбор ће обављати пре свега следеће послове : 

• Усвајање Школског програма школе  

• Усвајање Школског развојног плана 

• Усвајање Извештаја о реализацији годишњег плана рада 

• Усвајање Годишњег плана рада. 

• Разматрање извештаја о пословању школе 

• Давање мишљења за избор наставника стручних сарадника и васпитача. 

• Разматрање предлоге кандидата за избор наставника и стручних сарадника  

• Разматрање успеха ученика 

• усвајање извештаја о постигнутом успеху ученика и реализацији ГПРШ на крају 

првог полугодишта;  

• - упознавање са информацијама везаним за почетак другог полугодишта  

• усвајање финансијског извештаја о пословању школе  

• Предузимање мере за побољшавање услова рада школе и остваривање образовно 

васпитног рада. 

Школски одбор ће се састајати ако буде постојала потреба и ван планираних активности. 

Дневни ред планираних седница биће проширен темама које ће бити актуелне у терминима 

одржавања. 

 

1.9  План Савета родитеља 

 
Савет родитеља школе чини по један представник из сваког одељења.  

Савет ће се у школској 2019/2020. години бавити следећим питањима : 

- предлагањем представника родитеља деце, односно ученика у орган управљања, 

- предлагањем мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно - васпитног 

рада, 

- учествовањем у поступку предлагања изборних предмета, 

- разматрањем намене коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од 

проширене делатности школе, до донација и средстава родитеља, 

- разматрањем услова за рад школе, 

- учествовањем у поступку прописивања мера, начина и поступака заштите и 

безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно - васпитног 

рада и других активности које организује школа у сарадњи са надлежним органом 

јединице локалне самоуправе, 

- давањем сагласности на план и организовање екскурзије, односно плана наставе у 

природи и разматрањем извештаја о њиховом остваривању, 
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- разматрањем и других питања утврђених статутом, 

- учешће родитеља у стручним тимовима школе са по једним представником на 

предлог Савета родитеља. 

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове у вези са школским календаром, 

екскурзијама, одласком деце у Школу у природи, успехом ученика, условима рада школе, 

уређењем школе и другим питањима везаним за рад и успех ученика упућује органу 

управљања, директору и стручним органима установе. 

3.9.1. План сарадње са родитељима 

Школа своје образовно- васпитне  задатке реализује у сарадњи са родитељима 

ученика и друштвеном средином. Савет родитеља школе и одељења представљају кључну 

спону између ученика и наставника. Преко Савета родитеља омогућено је организовано 

укључивање родитеља у директну реализацију појединих васпитно - образовних задатака 

школе, затим остваривање педагошко - психолошког образовања родитеља као и постављање 

Савета родитеља у функцију која ће верификовати поједине акције школе и директно 

учествовати у њеном раду. Савет родитеља школе својим ангажовањем и радом допринеће 

потпуној реализацији Плана рада школе. 

Прикупљање података о развоју  ученика и о породичним условима при чему су 

подаци значајни за упознавање и праћење развоја ученика.  

Информисање родитеља о карактеристикама, интересовањима, потребама 

професионалним интересовањима  деце у оквиру индивидуалних консултација. 

Саветодавно – инструктивни рад са родитељима чија деца имају тешкоћа у развоју и 

учењу, деце са  специфичним проблемима, као и обдарене деце.  

Садржај активности Носилац Облик рада Време 

Конституисање Савета родитеља Чланови Савета Састанак ИX 

Укључивање у реализацију Плана рада из 

области : 

❖ професионалне оријентације 

❖ хумане односе међу половима. 

❖ чување здравља, заштита и 

унапређивање животне средине. 

Организација излета, екскурзија, приредби и 

других облика школских активности 

Савет родитеља 

родитељски 

састанци  и 

предавања 

током 

године 

Укључивање родитеља у стварање 

материјалних и других услова рада у школи - 

акције уређења школе 

Одељењске 

старешине и Савет 

родитеља  

предлози акције 

задужења 

током 

године 

Учешће родитеља у решавању васпитних и 

здравствених проблема ученика 

Одељењске 

старешине, Савет 

родитеља 

договори и 

предлози  

током 

године 

Укључивање родитеља у организовање 

слободног времена ученика, друштвено 

користан рад и сл. 

Одељењске 

старешине, Савет 

родитеља 

Акције 

током 

године 

Укључивање родитеља у организовање 

хуманитарних и еколошких акција 

Одељењске 

старешине, Савет 

родитеља 

Акције 

током 

године 

Укључивање родитеља у пројекте који се 

реализују у школи – „Школска патрола“ 

Наставници, 

координатори 

пројекта 

предавања, 

акције 

током 

године 
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ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ школске 2019/20.године 
 

Екскурзија је облик образовно- васпитног рада који се остварује ван школе. 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привремених достигнућа, а у циљу остваривања 

образовно-васпитне улоге школе. 

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи, уочавање узрочно –

последичних односа у конкртеним природним и друштвеним условима, развијање 

интересовања за природу и еколошке навике, упознавање начина живота и рада појединих 

крајева, развијање позитивно односа према националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама као и позитивним социјаним односима. 

ПРВИ РАЗРЕД 

Садржај 

екскурзије 

Време 

реализације 
Дан Ручак Превоз 

Начин 

финасирања 
Водич 

Тршић,Пећинци 

Музеј 

хлеба,Рокин 

салаш 

 

Мај 2020. 1.дан ДА 

Туристички 

Аутобус до 

5.година 

старости 

Плаћање на 

6.рата 

 

 

Да, 

стручни 

вођа 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Садржај 

екскурзије 

Време 

реализације 
Дан Ручак Превоз 

Начин 

финасирања 
Водич 

Београд-Мали 

Дунав 

Излет 

Каменички 

парк,Фрушка 

Гора 

 

Април,мај 

2020. 
1.дан ДА 

Туристички 

Аутобус до 

5.година 

старости 

Плаћање на 

6.рата 

 

 

Да, 

стручни 

вођа 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Садржај 

екскурзије 

Време 

реализације 
Дан Ручак Превоз 

Начин 

финасирања 
Водич 
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Тршић,завичај 

Вука 

Стефановића 

Караџића, 

манастир 

Троноша,  

бања Ковиљача  

 

Мај,јун 

2020. 
1.дан ДА 

Туристички 

Аутобус до 

5.година 

старости 

Плаћање на 

6.рата 

 

 

Да, 

стручни 

вођа 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Садржај екскурзије 
Време 

реализације 
Дан Ручак Превоз 

Начин 

финасирања 
Водич 

Београд (Музеј 

„Никола Тесла“, 

Музеј илузија, 

Природњачки музеј)    

Опленац Рисовачка 

пећина, 

Аранђеловац, 

Буковичка бања 

Манасија, 

Деспотовац, 

Ресавска пећина 

Јагодина ЗОО врт, 

Музеј воштаних 

фигура, обилазак  

пољопривредног 

добра  

Септембар 

2019. 

април,мај 

2020. 

1.дан ДА 

Туристички 

Аутобус до 

5.година 

старости 

Плаћање на 

6.рата 

 

 

Да, 

стручни 

вођа 

 

 

 

Садржај екскурзије 
Време 

реализације 
Дан Ручак Превоз 

Начин 

финасирања 
Водич 

Смедерево, 

Виминацијум 

и Сребрно 

језеро 

Обилазак 

Смедеревске 

тврђаве, 

Сребрног 

језера, 

Костолца и 

археолошког 

локалитета 

Виминацијума, 

и једног 

манастира у 

околини 

(Рајиновац, 

Рукумија или 

Заова) 

22.мај 2020. 1.дан ДА 

Туристички 

Аутобус до 

5.година 

старости 

Плаћање на 

6.рата 

 

 

Да, 

стручни 

вођа 
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ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Садржај екскурзије 
Време 

реализације 
Дан Ручак Превоз 

Начин 

финасирања 
Водич 

Бечеј, Бачка 

Топола,Сомбор, 

Бездан  

Бечеј -

посета 

дворца 

Фантаст ,  

Обилазак 

Зобнатице ,  

Сомбор- 

посета 

галерији 

''Милана 

Коњовића'',  

Бездан-

посета 

ткачници  

Бездански 

дамаст , 

Октобар-

новембар 

2019. 

1.дан ДА 

Туристички 

Аутобус до 

5.година 

старости 

Плаћање на 

6.рата 

 

 

Да, 

стручни 

вођа 

 

 

 ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Садржај екскурзије 
Време 

реализације 
Дан Ручак Превоз 

Начин 

финасир

ања 

Водич 

Сомбор,Бач,Зобнатицaа 

Бездан 
Октобар 

2020. 
1.дан ДА 

Туристички 

Аутобус до 

5.година 

старости 

Плаћање 

на 6.рата 

 

 

Да, 

стручни 

вођа 

 

 

 СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Садржај 

екскурзије 
Време реализације Дан Ручак Превоз 

Начин 

финасирања 
Водич 

Златибор 

Коначиште 

Браћа Секулић 

Аниматор са 

темама лепих 

уметности 

Рекреација  

Новембар,децембар 

2020. 
2.дан 

Пун 

пансион 

Туристички 

Аутобус до 

5.година 

старости 

Плаћање на 

6.рата 

 

 

Да, 

стручни 

вођа 
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ОСМИ РАЗРЕД 

 
 

 

 

4.  ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
 

4.1. Редовна настава  
У оквиру редовне наставе наставник је обавезан да сачини глобални (годишњи) и 

оперативни план рада до 14. септембра.  

Глобални (годишњи) план рада мора да садржи следеће елементе: циљеве и задатке 

наставног предмета,оперативне задатке за одређени разред,садржај програма, исходе ,методе, 

облике рада, број часова за обраду, за утврђивање и других типова часова. Саставни део 

глобалног плана су и образовни стандарди, који се могу унети у виду шифре или пуног 

текста, као и провера остварености образовних стандарда. Оперативни план рада представља 

дидактичко-методичку разраду наставних тема на наставне јединице према хронолошком 

редоследу реализације. Поред редног броја теме и наставне јединице, мора обухватити назив 

наставне јединице, тип часа, облик рада, наставне методе,наставна средства, исходе, 

међупредметне компетенције, предметну корелацију и образовне стандарде, као и праћење и 

евалуацију. Планирање наставног часа представља даљу операционализацију глобалног и 

оперативног плана. Припрема за час треба да обухвати: назив наставног предмета, наставне 

јединице, разред и одељење, тип часа, циљ и исходе ,артикулацију часа са тезама, облике, 

методе и средства рада, корелацију са другим предметима, изворе за ученике и наставнике, 

прилоге...У припреми треба да се уочавају задаци предвиђени за просечне,боље и ученике са 

тешкоћама у раду. Део припреме су и облици индивидуализованог рада са ученицима, као и 

образовни стандарди. Саставни део припреме треба да буде и самокритички осврт 

наставника на реализовани наставни час.  

Садржај екскурзије 
Време 

реализације 
Дан Ручак Превоз 

Нач

ин 

фин

асир

ања 

Водич 

Тара,Мокра Гора, 

манастир 

Благовештење 

,Шарганска 

осмица,Дрвенград,Ви

шеград, 

Андрићград 

Ваљево 

 

 

19,20.мај 2.дан 

Пун 

пансио

н 

Туристич

ки 

Аутобус 

до 

5.година 

старости 

Пла

ћањ

е на 

6.ра

та 

 

 

Да, 

стручн

и вођа 
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4. 2. План реализације допунске и додатне наставе 

- Допунска настава се изводи у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. 

- Допунска настава реализује се по потреби (ако ученик има слабу оцену), или ако 

ученик искаже потребу за посебним објашњењем неких области из градива 

(ученик не мора имати слабу оцену). 

- Наставник је дужан да реализује 36 часова допунске наставе у току школске 

године. 

- Евиденција о реализацији допунске наставе води се у Дневнику осталих облика 

васпитно-образовног рада (образац 56). Евиденција садржи: име наставника, 

предмет, назив облика васпитно-образовног рада, разред и одељење, списак 

ученика и часове са садржајем и временом реализације. 

- Додатна настава изводи се током целе наставне године у оквиру 

четрдесеточасовне радне недеље а у складу са жељама и потребама ученика 

(припрема за конкурсе, такмичења, као и појединачно и екипно учешће у разним 

манифестацијама). 

- Евиденција о реализацији додатног рада води се на исти начин као и за допунску 

наставу. 

1.3. Припремна настава  

За ученике упућене на поправни испит, разредни  школа организује припремну наставу. 

Припремна настава организује се у јуну,  августу, пет дана пре почетка испитног рока, са по 

два часа дневно. Рад је индивидуализован. Припремна настава организује се и за ученике 

осмог разреда са циљем оспособљавања за успешно полагање завршног испита - са фондом 

од 10% од годишњег фонда. 

 

 

1.4. План израде ИОП-а 

 

ИОП се израђује за децу са сметњама у развоју. Деца са сметњама у развоју су:  

➢ Деца са сметњама у телесном,менталном и сензорном развоју  

➢ Деца са поремећајима понашања  

➢ Деца са тешким хроничним обољењима и деца на дуготрајном болничком или кућном 

лечењу  

➢ Деца са емоционалним поремећајима  

➢ Деца из социјално, културно и материјално депривираних средина  

➢ Деца без родитељског старања  

➢ Злостављaна деца  

➢ Избегла и расељена деца  

 

Даровита деца имају право на рад по ИОП- 3у са обогаћеним садржајима. За ефикасан 

рада са децом са сметњама у развоју, школа сарађује са стручњацима локалне заједнице и 

има интензивну сарадњу са родитељима ученика на реализацији ИОП-а. ИОП је писани 

документ који покрива области академских и ванакадемских знања и вештина, заснива се на 

динамичкој процени актуелног и планираног нивоа знања и вештина, и у ком је дефинисан 

ниво и врста подршке која је детету потребна у учењу и школском животу. 
 

Садржај Носиоци Време реализације 

Процена потреба ученика и израда 

педагошког профила за новоуписане 

ученике  

наставник, стручни 

сарадник, родитељ  

септембар  
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Индивидуализација наставе  предметни наставници  први квартал 

Иницијатива за израду ИОП-а након 

реализоване индивидуализације  

предметни наставници, 

стручни сарадници, 

родитељи  

крај првог квартала  

Подношење предлога за израду ИОП 

директору школе и предлога о члановима 

тима за подршку  

Стручни тим за ИО  крај првог квартала 

Обавештавање родитеља о поднетом 

предлогу  

директор, ОС  крај првог квартала 

Прибављање сагласности родитеља на 

израду ИОП-а  

ОС  почетак школске 

године/крај октобра  

Решење директора о формирању ИОП 

тима  

директор  почетак новембра  

Израда ИОП-а    
 

Тим за додатну подршку почетак школске 

године/новембар 
Сагласност родитеља на спровођење ИОП-а  координатор тима за 

подршку 

почетак школске 

године/новембар 

Усвајање ИОП-а  педагошки колегијум  септембар/новембар  

Евалуација ИОП-а и предлог даљих мера 

подршке  

Тим за додатну подршку  децембар/јун  

Одлука о даљој примени, измени и 

допунама ИОП-а или престанку потребе за 

ИОП-ом  

педагошки колегијум јануар/септембар  

 

 

 

4.5 Продужени боравак  
 

Продужени боравак је место у којем деца, осим што се друже и заједнички проводе 

време, читају, пишу домаће задатке, вежбају, учествују у ликовним и музичким 

радионицама, посећују кутлурне манифестације везане за празнике и важније датуме. 

Рад у продуженом боравку одвија се према предвиђеном плану и програму који 

обухвата: 

 - Поштовање индивидуалних и заједничких интереса ученика.   

-Развијање радних навика код ученика                      .                                                                

- Васпитање здраве социјално прилагођене и емоционално   

-Развијање образовних, естетских и стваралачких способности ученика стабилне особе 

-  Помоћ родитељима у васпитању и образовању њихове деце  

Продужени боравак омогућује ученицима боравак у школи након редовне наставе са 

организованом исхраном те наставним и ваннаставним активностима. Целодневна настава 

представља специфичан облик овог програма, осмишљен као комбинација разредне наставе 

и организованог слободног времена. 

Продужени боравак је необавезни облик непосредног васпитно образовног рада који се 

проводи изван редовне наставе и има своје педагошке, васпитне, здравствене и социјалне 

вредности. Организовани самостални рад произилази из наставног програма а методе рада 

учитеља и ученика идентичне су методама рада из редовне наставе.   

Реализација: 

- Задовољство ученика, напредак у васпитним, образовним и социјалним остварењима 

- Задовољство родитеља, остварење блиске и квалитетне сарадње са школом 
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- Задовољство учитеља, мотивисаност за рад, успешна сарадња са родитељима, одговорно 

извршавање образовних и васпитних обавеза према ученику. 

 

Активности: 

- Релаксација после наставе 

- Писање домаћих задатака 

- Одмор уз слушање музике 

- Читање бајки 

- Стална комуникација, праћење рада, активности и развоја ученика 

- Педагошко-психолошко деловање 

- Стални разговори са родитељима  
 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВРЕМЕНА 

Део: организовано слободно време у библиотеци уз стални надзор дежурних учтеља 

Део: организовани заједнички ручак у школској кухињи за ученике у продуженом боравку уз 

надзор учитеља задуженог за ученике у боравку 

Део: организовани боравак у учионици уз надзор учитеља те помоћ у учењу, писању домаћег 

и извршавању осталих школских обавеза до доласка родитеља. РАСПОРЕД РАДА 

1.смена  
 

6,45-7,20- пријем ученика  

8,00-8,15 -доручак  

8,30-10,00- израда домаћег задатка  

10,00-11,00-слободне активности  

11,00-11,15-припрема за ручак  

11,15- 11,45-ручак   

11,45-12,00-припрема за наставу  

2. смена  

10,50-11,00-пријем ученика  

11,00-11,15- припрема за ручак  

11,15-11,45-ручак   

11,45-13,15-израда домаћег задатка  

13,15- 14,00-слободне активности  

14,00-15,15- слободно време  

15,15-15,30-уређење радног места  

15,30-16,00-полазак кући 

Радионице: 

Радионица комуникације 

Креативна радионица 

Ликовна радионица 

Језичка комуникација 

Радионице из области културе живљења,  толеранције  

 
                 

ПРЕГЛЕД ФОНДА ЧАСОВА РЕДОВНИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ 

 

Редни 

број 
РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ 

БОРАВКА 

НЕДЕЉНИ 

БРОЈ РАДНИХ 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ 

БРОЈ РАДНИХ 

ЧАСОВА 

1. Израда домаћих задатака и учење 10 350 
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(Српски језик, Математика, Свет око нас) 

2. Допунска настава, додатна настава 

(Српски језик, Математика) 
према потреби  

 ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ 

БОРАВКА 
  

3. Мала школа великих ствари  2 70 

4. Оловка пише срцем 1 35 

5. Шарам - стварам 2 70 

7. Певам, плешем, глумим 1 35 

8. Видео пројекције  2 70 

9. Игре без граница 5 140 

10. Активност по избору ученика 2 70 

 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ 

БОРАВКА 
  

11. Припрема за оброк и исхрана 1 35 

 Укупно 25 875 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ ПО ПОДРУЧЈИМА  

 

Пратеће активности се реализирају у периоду слободног времена.  

 Пратеће активности су тематски подељене у пет група: 

▪ Мала школа великих ствари 

▪ Оловка пише срцем 

▪ Шарам - стварам 

▪ Певам, плешем, глумим 

▪ Игре без граница 

  

 Мала школа великих ствари је област која обухвата учење о социјалним и културним 

тековинама, историјским и научним чињеницама, о екологији и екосистему наше планете, 

али и даље. Учимо о пожељним и непожељним облицима понашања, о односима са собом 

и окружењем, о начинима комуникације, о традицији и модернизацији, о обевезама које 

носи наше присуство на планети и последицама неодговорног понашања  итд. Исто тако, 

учимо основе лепог понашања, правима, обавезама, емоцијама... 

 

 Оловка пише срцем је област која има за циљ да помогне ученику да савлада теме 

прописане школским планом и програмом, али и да прошири његово литерарно знање. 

Кроз ову активност ученици ће развити способност говорног изражаја, комуникацијске 

способности, развијање способности за емоционални доживљај и разумевање књижевног 

изражаја, учење нових термина (богаћење речника). Короз ову активност ученици 

утврђују градиво српског језика и књижевности порисано планом и програмом. 
 

 Шарам - стварам је ликовно-вајарска секција. Уз помоћ облика и боја до уметничког 

изражаја.  
 

 Певам, плешем, глумим је музичка-драмска секција. Ритам, покрет, звук, глас су 

елементи које ће деца користити у малим музичким и драмским радионицама.  
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 Игре без граница је активност проистекла из потребе деце за игром и рекреацијом. 

Игре доприносе њиховом идивидуалном моторичком развоју, развоју другарства и начина 

комуникације.  
 

 Напомена : У распореду пратећих активности помињу се видео пројекције и 

презентације. Садржај ових пројекција и презентација усаглашен је са васпитно-

образовним начелима.  

 

 

 

 
 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ 

 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Игре без 

граница 

Игре без 

граница 
Игре без граница 

Игре без 

граница 

Игре без 

граница 

Оловка пише 

срцем  

Мала школа 

великих тајни Видео 

пројекције и 

презентације 

Мала школа 

великих тајни 

Шарам - 

стварам 

Шарам - 

стварам 

Активност по 

избору ученика 

Активност по 

избору ученика 

Певам, 

плешем, 

глумим  

МАЛА ШКОЛА ВЕЛИКИХ СТВАРИ 

 

Циљеви 

• Промовисање друштвено прихваћеног понашања 

•  Развијање критичког мишљења и односа према критици 

• Промоција различитости и сензибилизација у односу на мањинске групе 

• Очување и унапређење здравља и односа према хигијенским процесима 

• Рад на позитивном односу према екосистему 

• Упознавање са природним елементима и појавама 

 

Резултати 

• Познавање и поштовање елемената културе живљења 

• Подизање нивоа емоционалне и социјалне зрелости 

• Успешна имплементација правила пристојног понашања у комуникацији са одраслима 

и вршњацима 

• Могућност сагледавања себе из трећег лица (објективно сагледавање својих особина) 

• Правилан однос према правилима и договорима, њихове важности и њиховог 

поштовања 

• Препознати и уважавати сличности и разлике међу људима 

• Усмерива пажњу ка односиу са вршњацима и спремнији је да им помогне 

• Препознаје непристојно понашање 

• Избегава ситуације у којима може да се повреди и уме да затражи помоћ 

• Познаје оснопвна правила у саобраћају и придржава их се 

• Одговоран однос према природној средини 

• Поседује знање о значају здравља 

• Упознат је са основним принципима правилне исхране 

• Одржава личну хигијену 



 Годишњи план рада за школску 2019/20.годину 

 

 

ОШ ''Јожеф Атила'' Нови Сад 

110 

• Поседује информације штетности токсина (дуван, алкохол, дрога) 

• Поседује информације о функционисању елемената екосистема и изграђује одговоран 

односа према природном окружењу 

• Разуме односе одређених природних елемената и појава 

 

Активности ученика 

Уочавање, упознавање, препознавање, примењивање, правила лепог понашања, учествовање 

у доношењу правила, уважавање сличности и разлика, игра са сврхом едукације   

Наставне методе и облици 

Дијалошка, демонстративна, илустративна, текстуална, интерактивна метода.... 

Индивидуални, фронтални, групни облик рада, рад у пару. 

Наставна средства 

Занимљиви текстови (извор интернет, часописи, енциклопедије...), видео матерјали 

(научно- образовне емисије), мултимедијални садржаји итд.  

 

Број Садржај Тема 

1.  Ја и други (осећања, потребе, интересовања) Школа 

толеранције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Другарство 

3.  Чувамо заједничку имовину 

4.  Извините што сам закаснио/ла 

5.  Када се друг разболи 

6.  Како се разликујемо једни од других 

7.  Непознати људи и ја 

8.  Лепе и ружне речи 

9.  Понашање за столом 

10.  Може ли мама све сама 

11.  Треба знати помагати 

12.  Пожури пожури, али буди пажљив 

13.  Ниси ваљда тужибаба 

14.  Правила понашања 

15.  Комуникација и неспоразуми међу другарима 

16.  Ако не знаш, а ти питај 

17.  У лажи су кратке ноге 

18.  Срећна Нова година! – организација забаве 

19.  Понашање на улици 

20.  Понашање на јавном месту 

21.  Важне речи (молим, хвала, изволте, опрости) 

22.  Понашање чланова породице једни према 

другима 

23.  Поштујем своје и туђе време 

24.  Понашање у саобраћајним средствима 

25.  Моје жеље, потреба и могућности 

26.  Моје безбедно место 

27.  Шта ме брине 

28.  Моји снови 

29.  Срећа је... 

30.  Како можеш да усрећиш блиске и драге особе 

31.  И ово смо ми (анализа и самоанализа 

понашања) 
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32.  Учимо заједно – сарадња (одговорност према 

себи и другима) 

 

 

33.  Културни и фини брину о околини 

34.  Универзум и ја  

Око света и 

планета 

35.  Месец – Земљин сателит 

36.  Земља се непрекидоно окреће 

37.  Зашто постоје дан и ноћ 

 

 

Број Садржај тема 

38.  Зашто се смењују годишња доба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  Како настају таласи 

40.  Зашто је море слано 

41.  Упознајмо нашу планету 

42.  Живот биљака 

43.  Животиње за које сам чуо/ла 

44.  Ја сам део природе 

45.  Светска чуда природе 

46.  Северни и јужни пол 

47.  Путовању се радујем, кофере већ пакујем – 

свет на длану 

48.  Земље које сам посетио/ла 

49.  Земље које бих волео/ла да посетим 

50.  Земље из окружења 

51.  Грчка – земља мора и олимпијских игара; 

колевка цивилизације 

52.  Сви народи имају своје обичаје и културу 

53.  Од чека зависи начин одевања људи 

54.  Занимања људи 

55.  Чиме се људи баве у различитим крајевима 

света 

56.  Групе људи / заједнице (породица, суседи, 

школа...) 

57.  Русија – највећа држава на свету 

58.  Кина – најмногољуднија држава на свету 

59.  Јапан – судар традиције и иновације 

60.  Србија - земља више нација 

61.  Нова година и Божић Календар битних 

датума 62.  Дан Светог Саве и прослава дана школе 

63.  Дечија недеља 

64.  Дан жена  

65.  Дан воде 

66.  Дан рома 

67.  Ускрс 

68.  Дан планете земље 

69.  Дан  књиге 

70.  Дан рада 

 

ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 
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Циљеви 

• Оспособљавање за правилно артикулисање гласова српског језика 

•  Оспособљавање за постепено учење читања ћириличних и латиничних слова 

• Развијање способности говорног изражавања 

• Оспособљавање за писања латиничних слова 

• Развијање комуникацијских вештина 

• Развијање способности вербалног и писаног изражавања 

• Развијање квалитета стваралачке личности 

• Упознавање са правилима правописа 

• Развој способности за доживљавање и разумевање књижевног изражавања 

 

Резултати 

• Идентификује гласове, речи, слогове, реченице у српском језику 

• Разуме једноставна упутства 

• Уочава везу говора са невербалним облицима комуникације 

• Влада техником  читања: везује гласове за слова, везује слова за речи, чита реченицу 

као целину, поштује интерпункцију, разуме оно што је прочитао 

• Уочава целину и делове текста 

• Пише штампаним и писаним словима латинице 

 

• Правилно повезује речи у реченици 

• Одваја речи приликом писања и правилно користи знакове интерепункције 

• Правилно употребљава велико слово 

• Разликује основне облике књижевног изражаја: проза, поезија, стих 

• Познаје и користи елементе кљижевних дела: наслов, увод, разрада, закључак 

 

Активности ученика 

 

▪ Слуша, посматра, упоређује, манипулише словима и сликама 

▪ Именује и чита латинична слова 

 

Број Садржај Тема 

1.  Игра  „На слово – на слово“ (погађање имена предмета на задато 

слово) 

 

2.  Игра  „Каладонт“ (настављање речи на задато слово) 

3.  Игра  „Вешала“ (погађање речи и фраза уз помоћ слова) 

4.  Састављање приче на основу слика 

5.  Састављање приче на задате речи 

6.  Састављање приче уз помоћ одређеног броја познатих елемената 

7.  Пишем речи од познатих слова 

8.  Приповедање на основу музичког дела 

9.  Укрштенице 

10.  Игра слагалице- откриј тражену реч,појам. 

11.  Како анализирати књижевно дело- (тема,место 

догађања,ликови,поука) 

12.  Вежбамо да читамо текстове  

13.  Дефиниција речи 
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14.  Правимо свој речник непознатих речи и израза 

15.  Узроци и последице догађаја из приче 

16.  Моја омиљена бајка- препричавање (,ликови поука) 

17.  Поштовање форме при писању састава (увод, разада, закључак) 

18.  Моја најдража песмица –рецитовање 

 

      ШАРАМ - СТВАРАМ 

 

Циљеви 

• Усвајање основних знања о облицима, боји, композицији, сцени... 

• Развијање стваралачких и извођачких способности 

•  Развијање критичког мишљења 

Резултати 

• Безбедно  и примерено користи алатке и матерјал за ликовно изражавање 

• Препознају и разликују линије, облике, и шаре у свом окружењу 

• Опажају и препознају разлику између природних творевина у окружењу и оних које је 

направио чивек 

• Ликовно изразе доживљај и осећања везана за лично искуство из непосредног 

окружења као и из маште 

• Опажају и препознају различите површине (глатко-храпаво, меко тврдо...) 

• Користе једноставне термине из визуелних уметности (цртеж, слика, сликар, колаж...) 

• Адекватно и активно учествују у презентацији сопствених и радова друге деце 

• Поштују свој рад и рад друге деце 

• На свој начин исказују утисак о свом раду и раду друге деце 

• Именују боје у палету 

Активности ученика 

 

▪ Посматра, опажа, упоређује, манипулише облицима и бојама   

▪ Манипулише алатом и матерјалом 

▪ Препознаје и изражава доживљај 

 

Наставне методе и облици 

Конструкторска метода, манипулативна, демонстративна, експериментална. 

Наставна средства 

 

Хартија за цртање, мека оловка, оловка у боји, фломастери, водене боје, четкица, колаж 

папир, маказе, лепак, пластелин, различите тканине, новине, слике, постери... 

 

Број САДРЖАЈ ТЕМА 

1.  Цртање – моја најдража играчка  

2.  Моделовање од пластелина-омиљено воће 

3.  Моделовање од пластелина животиње из ЗОО врта 

4.  Цртање-птица са лепим перијем 

5.  Цртамо пијацу у јесен 

6.  Рад са природним матерјалима- слика од сувог лишћа  

7.  Правимо јежа ид кестена и чиодица 

8.  Оригами- правимо брод од папира 

9.  Јесен у мом граду-сликање 
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10.  Израда рама за слике од папира 

11.  Правимо разне облике од папира – оригами 

12.  Линија и боја-вежбе 

13.  Правимо украсе од картона и папира 

14.  Пахуљице од папира 

15.  Украси своју јелку 

16.  Божићна честитка 

17.  Доживљај са распуста 

18.  Слике из живота Светог Саве 

19.  Правимо Снешка Белића 

20.  Матерјал, прибор, алат -појам (вежбе сецкања и сликања на 

папиру 

21.  Свет боја-како можемо мешањем боја добити неке боје-сликање-

вежбе 

22.  Како постићи дубину на цртежу 

23.  Поклон за моју маму 

24.  Паковање поклона 

25.  Украшавање јаја  

26.  Колаж слика од картона и новинског папира 

27.  Висибаба се пролећу клања (колаж техника) 

28.  Пролеће на нашем прагу 

29.  Цвет од креп папира 

30.  Вуница на папиру прави уметночко дело 

31.  Слике од крпица и дугмета  

32.  Моја породица  

33.  Цвеће од креп папира за моју учионицу 

34.  Урезивање слике на пластелину 

35.  Моје омиљено место-сликање 

36.  Моја школа –цртање 

 

ПЕВАМ, ПЛЕШЕМ, ГЛУМИМ 

 

Циљеви 

• Савладати ритмичке основе 

• Упознавање са врстама и изворима звука 

• Упознати ученике са улогама креатора, извођача и корисника 

• Упознати ученике са разним видовима музичког изражаја 

• Савладати технику слушаља музике 

• Упознати их са јединственошћу доживљаја музичког комада 

• Развијање способности имитирања звука и покрета из околине 

• Развијање концентрације и опажања. 

• Експериментисање телом (покретима) и звуком (гласовима) 

• Савладавање приповедачке технике 

• Развијање способности за решавање сценског задатка у оквиру текста 

• Развијање способности изражавања мисли и осећања на сцени 

• Развијање креативног мишљења 

•  Развијање критичког мишљења 
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Резултати 

• Уме да репродукује једноставне ритмичке задатке 

• Уме да пева једноставније дечије песме по слуху уз музичку пратњу или без ње 

• Певање хорски 

• Препознаје и пореди различите звуке произведене на разним инструментима 

• Креирају разне звучне ефекте 

• Изражавају свој доживљај музике кроз импровизацију покрета 

• Препознају начине на које музика и звукови учествују у свакодневном животу (музика 

у медијима, звукови природе, породичне прославе...) 

• Ученик ће бити способан да имитира различите звукове и покрете из околине 

• Ученик ће бити способан да усмерава своју пажњу на дату радњу 

• Ученик ће бити способан невербално да прикаже одређена стања и радње 

• Ученик ће бити способан да изражавање својих мисли, осећања изазваних музиком 

• Ученик ће бити способан да правилно артикулише гласове, акцентује речи и научи 

правилно да интонира 

• Ученик ће бити способан да тумачи драмске ликове 

• Ученик уме да изрази своје мишљење 

Активности ученика 

Певање, стварање звука, праћење ритма, слушање музике, препознавање, играње, креирање, 

глума, имитација, импровизација, извођење говорних вежби. 

Наставне методе и облици 

Метода рада по слују. Експериментална метода. Демонстрациона метода. Фронтални, групни 

и индивидуални облик рада. 

Наставна средства 

Музички компакт дискови, музички инструменти, лутке, костими. 

 

Број САДРЖАЈ ТЕМА 

1.  Покажи шта знаш Драматизација 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музика 

 

 

 

 

 

 

 

Плес 

 

2.  Позориште не чине само глумци 

3.  Шта све може моје тело и мој глас 

4.  Ја као неко други 

5.  Игра пантомиме 

6.  Моја омиљена песма 

7.  Опонашање животиња 

8.  Ја стварно и ја из маште 

9.  Слушамо и певамо песме о јесењи 

10.  Песме о другарству 

11.  Игра „Засмеј ме ако можеш“ 

12.  Драматизација народне приче 

13.  Како су се Снешко Белић и Сунце играли 

жмурке 

14.  Новогодишња бајка – драмска радионица 

15.  Учимо да плешемо  

16.  Новогодишње песме 

17.  Ритам мога срца (ритмичке вежбе) 

18.  Синхронизација ритмичких вежби 

19.  Музички инструменти 

20.  Слушамо музичко дело  

21.  Песме о животињама 
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22.  О укусима не треба расправљати (врсте 

музичког изражаја 

23.  Песме за наше маме 

24.  Плешемо у ритму музике 

25.  Где све можемо чути музику? 

26.  Народне игре 

27.  Како се плесало некада 

28.  Увежбавамо плесну тачку 

29.  Увежбавање драматизације  

30.  Увежбавање плесне тачке 

31.  Увежбавање драматизације 

32.  Глимим и плешем  

33.  Опрема за плес 

34.  Моја мала плесна тачка 

35.  Приредба за завршетак школске године 

 

 

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА 

 

Циљеви 

• Очување и унапређење здравља 

• Развијање моторичких способности, умење и навика у сладу са индивидуалним 

карактеристикама 

•  Оспособљавање за самостално вежбање у слободно време 

• Развијање позитивне слике о себи (рад на изграђивању самопоуздања) 

• Развијање креативности уз покрет 

• Да схвате смисао, вредности и принципе вежбања и да стечена знања и вештине 

практично примењују 

Резултати 

• Поседује информације о значају здравља 

• Уче да избегну ситуације у којима може да повреди себе или друге 

• Да науче како да реагују у критичним ситуацијама и како да помогну пријатељу који 

је повређен 

• Разликују правилно од неправилног држања тела 

• Изводе покрете у задатом смеру 

• Правилно изводе једноставне вежбе 

• Остварују напредак у развоју моторичких способности у складу са идивидуално 

постављеним циљевима 

• Правилно изводе игре са и без реквизита, са и без музике 

• Науче да сарађују у тиму и да се осећају део једног 

Активности ученика 

Посматрање, праћење, повезивање, процењивање, пребројавање, груписање, играње, 

скакање, ходање, трчање, проблачење, пењање, бацање, хватање, дизање... 

Наставне методе и облици 

Практичка активност, метода демонстрације, метода разговора. 

Наставна средства 

 

Опрема за физичко, лопте, вијаче, обруч, чуњеви, ластиж...  
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ТЕМЕ И САДРЖАЈИ 
Број часова 

(оквирно) 

ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА И ПОКРЕТИ 

✓ Ходање 

✓ Трчање  

✓ Скакање 

✓ Бацање и хватање 

ВЕЖБЕ  

✓ Игре без реквизита (Вук и јагње; Баријачкиње баријачкиње; 

Ланац; Јурке; Жмурке...) 

✓ Игре лоптом (Између две ватре; Добацивање из центра; Обично 

добацивање...) 

✓ Игре вијачом (Лимбо; Прескакање вијаче; Змијице...) 

✓ Штафетне игре (Мали полигони) 

✓ Игре уз музику (Музичке столице; Врући кромпирићи...) 

САВ ТАЈ СПОРТ 

✓ Правила популарних спортских игара 

✓ Кошарка 

✓ Фудбал 

✓ Одбојка 

ИГРЕ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

30 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

20 

УКУПНО 140 

СТРУЧНИ ТИМ УКЉУЧЕН У РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Учитељи  продуженог боравка: 

Учитељи редовне наставе: 

Стручни тим: психолог и педагог 

Продужени боравак на мађарском језику 

Први и други разред 

 
1.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Продужени боравак је необавезни облик васпитно образовног рада који се одвија пре 

и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне, здравствене и социјалне 

вредности. Продужени боравак је у Основној школи ,,Јожеф Атила'' организован за ученике 

првог и другог разреда. На мађарском наставном језику продужени боравак је организован и 

за ученике трећег и четвртог разреда, финансиран од стране Савета мађарске националне 

мањине у Србији. 

 

2.ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ  

 

          Пре и после редовне наставе организује се продужени боравак за ученике од првог до 

четвртог разреда основне школе. Боравак и рад према таквом облику организује се од 7.30h 

до 16.00h.  

   У зависности од броја ученика формирају се групе. 

 Сваки учитељ има две групе са којима проводи одређено време у изради задатака и 

утврђивању градива које се усваја у редовној настави,у раду на развијању креативног 

изражаја и морално-васпитног и информативног подручја код детета.  

 Препорука је да се учитељи који раде у редовној настави свакодневно договарају и 

усклађују своје активности са учитељем из продуженог боравка. 

 У циљу упознавања, као и решавања педагошких ситуација учитељи из продуженог 

боравка су упућени на континуирану сарадњу са педагогом и психологом школе. 
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 Учитељи који раде у продуженом боравку делују јединствено, сараднички, 

синхронизовано, свеобухватно и интегрисано са читавим разредним процесом. Заједно 

сарађују са родитељима, и одржавају појединачне индувидуалне разговоре. 

 

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 (учити како учити). 

Специфични циљеви: 

➢ потпун и хармоничан развој детета 

➢ важност истицања индувидуалних различитости 

➢ фокусирање на учење 

➢ оспособити ученика за самостално учење 

➢ истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење 

➢ писменост(језичка,математичка) 

➢ рад на начинима изражавања емоција 

➢ поштовања различитости и важност толеранције 

 

4.КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА 

Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем;поправљање 

координације покрета;утемељивање основних хигијенских и здравствених 

навика;обогаћивање емоционалног живота;упознавање себе и других;објективна 

самоевалуација. 

 

Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на побољшању 

интелектуалних, емоционалних и моралних особина личности, упознавање са друштвено 

прихватљивим облицима понашања у одређеним ситуацијама; јачање 

антидискриминационог осећања и хуманог односа према друштву. 

 

Вербална комуникација или вербализација: рад на усавршавању вербалне вештине и 

проширивању вокабулара; циљани развој менталних способности; утемељење вештина  за 

самоучење и самоедукацију. 

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

разреда захтева се развијање вештине интерпретативних, критичких и креативних 

читатељских вештина и изражајног читања и рецитовања. 

Учење писаних слова први је корак у учењу употребе писаног језика. 

Аутоматском писању претходи учење облика и спајања слова.Ученици морају бити 

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

Захтев развијања лепог рукописа, економичне  и уредне организације текста и употребе 

стандардних и уредних слова не спречава индувидуалне особине рукописа.Ученици морају 

да науче како да пишу без изостављања, замене или испуштања слова. 

 

Утемељење основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености: активности 

креативног, јасног и логичног решавања проблема; откривање, ређање, класификовање, 

генерализовање, скицирање, рачунање и мерење;примена математичких знања у различитим 
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концептима: употреба речи, бројева, симбола, табела и модела за објашњење математичких 

законитости; коришћење пригодног математичког записа. 

 

Културно-уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са естетском 

сфером живота и рада кроз позоришне и ТВ представе; читање поезије и прозе и 

експериментисање у интерпретацијама; упознавање с прикладном литературом; креативно 

изражавање кроз креирање ликовно-вајарских радова. 

У раду се користе садржаји биски узрасту ученика. 
  
Игре,спорт и рекреација: задовољавање потребе за кретањем; игре опонашања, дечје игре 

из народне традиције, импровизовање игара у самосталној режији, поправљање у 

координације покрета, групно импровизовање игара пропраћено ритмом, покретом и 

мимиком; елементарне игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре итд. 

5.САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 Остваривање циљева и развој кључних подручја ће се најбоље остварити усмеравањем 

рада на садржаје,теме,кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним 

планом и програмом за одређени разред.Садржаје ће реализовати учитељ у продуженом 

боравку,али у договору са учитељем који ради у редовној настави.Стога је изузетно важно 

све активности планирати како би се постигла усклађеност међу одабраним садржајима и 

усклађеност деловања међу учитељима. 

Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с 

претходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и 

могућности детета. 

 

 Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја 

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

захтеве за развојем социјализацијских и комуникацијских компетенција. Посебну пажњу 

треба посветити целокупном развоју детета, у здраву, самосталну, радно оспособљену 

јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним животним вештинама и ставовима 

допринети развоју друштва. 

 

4. ПРЕГЛЕД РЕДОВНИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ 

 

РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

1. Израда домаћих задатака 

(Мађарски језик,математика,свет око нас.......) 

2. Допунска настава 

(Мађарски језик,математика,свет око нас)          

 

ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

4.Оловка пише срцем 

5.Шарам-стварам 

6.Певам,плешем,глумим 

7.Мала школа великих ствари 

8.Игре без граница 

9.Активности по избору ученика 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
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10.Припрема за оброк и исхрана 

                                    када је настава пре подне (1.и 2. разред) 

 

време                                          врста активности 

 

07:00-07:20                                 хиг.припрема за доручак и доручак 

 

07:20-07:30                                 одлазак ученика на наставу 

                                                   
07:30-11:45                                боравак ученика у редовној настави 

                                                    (09:30-10:00 ужина)     
                           
11:50-12:15                                хиг. припрема за ручак и ручак 

                                 
12:30-14:00                                израда домаћих задатака 

 

14:00-15:00                                слободне активности 

 

15:00-16:00                                слободно време и одлазак кући 

 

                                     када је настава после подне (2.разред) 

 

07:30-08:00                                јутарње окупљање                       
                                                    
08:00-08:30                                хиг.припрема за доручак и доручак 

 

08:30-10:30                                израда домаћих задатака 

 

10:30-11:00                                слободне активности 

 

11:00-11:15                                хигијенска припрема за ручак 

 

11:15-11:45                               ручак 

 

11:45-11:50                               одлазак ученика на наставу 

 

7.ДНЕВНИ ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

8.ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ СМЕРНИЦЕ 

 

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

ученика, препоручује се комбиновање стратегија, метода и облика рада како би се детету 

омогућило да на лак и безбрижан начин увежбава програмом предвиђене садржаје те 

максимално опуштено проводи своје слободно време. Школа мора постати учеников други 

дом, са свим особинама пријатног и пријатељског окружења. 

 

Важни педагошки принципи учења темеље се на томе да је: 

 

➢ мотивациони фактор дечјег учења његова радозналост 

➢ да дете буде активно у процесу учења 

➢ постојеће дечје знање и искуство основа је учења 
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➢ дете треба учити вођено активностима и методама откривања 

➢ учитељ је дужан да упути дете у естетску димензију учења 

➢ социјална и емоционална димензија важан је фактор учења 

 

Начин организације и облици рада: 

 

➢ интегрисано учење 

➢ мултидисциплинарни приступ 

➢ тимско и сарадничко учење 

➢ истраживачка настава 

➢ искуствено учење 

➢ проблемска настава 

➢ учење кроз игру,праксу 

➢ факултативни програми(спортске активности) 

➢ ванучионична и теренска настава 

➢ ваннаставне активности 

 

9.УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм рада у продуженом боравку реализује се у просторији предвиђеној за продужени 

боравак, слободним учионицама, укључујући и школску салу и школско двориште. 

 

Током боравка у школи ученици имају доручак, један кувани топли оброк и ужину. 

Како би се ученицима омогућио што пријатнији боравак, трпезарија је естетски уређена и 

прикладно опремљена. 

 

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

опремљене аудио-визуелном опремом, дидактичким помагалима и малом приручном 

библиотеком. 

 

За разноврсне ученичке активности обезбеђен је материјал (папири у боји,бојице, 

фломастери, колаж папир..........) 

 

Усвајање хигијенских навика захтева довољну количину сапуна и папира као и умиваоник за 

прање руку. 

 

У набавку средстава укључени су и родитељи. 

 

10.ГОДИШЊИ ПЛАН ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ ПО ПОДРУЧЈИМА 

 

Пратеће активности се реализују у периоду слободног времена. 

Пратеће активности су тематски подељене у пет група: 

➢ Оловка пише срцем 

➢ Шарам-стварам 

➢ Певам,плешем,глумим 

➢ Мала школа великих ствари 

➢ Игре без граница 
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Оловка пише срцем је област која има за циљ да помогне ученику да савлада теме 

прописане школским планом и програмом,али и да прошири његово литерарно знање. Кроз 

ову активност ученици ће развити способност говорног изражаја, комуникацијске 

способности, развијање способности за емоционални доживљај и разумевање књижевног 

доживљаја, учење нових термина (богаћење речника). Кроз ову активност ученици утврђују 

градиво мађарског језика и књижевности прописано планом и програмом. 

 

Шарам-стварам је ликовно-вајарска секција.Уз помоћ облика и боја до уметничког 

изражаја. 

 

Певам,плешем,глумим је музичко драмска секција. Ритам,покрет, звук, глас су елементи 

које ће деца користити у малим музичким и драмским радионицама. 

 

Мала школа великих ствари је област која обухвата учење о социјалним и културним 

тековинама.Учимо о пожељним и непожељним облицима понашања,о односима са собом и 

окружењем, о начинима комуникације, о последицама неодговорног понашања итд. 

Исто тако, учимо основе лепог понашања, правима, обавезама, емоцијама....... 

 

Игре без граница је активност проистекла из потребе деце за игром и рекреацијом. Игре 

доприносе њиховом индувидуалном моторичком развоју, развоју другарства и начина 

комуникације. 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРАТЕЋИХ   АКТИВНОСТИ 

 

 

У току 

недеље 

У току 

недеље 

У току недеље У току 

недеље 

У току недеље 

Оловка пише 

срцем 

Шарам-

стварам 
Певам,плешем,глумим 

Мала школа 

великих 

ствари 

Игре без 

граница 

Активност по 

избору 

ученика 

Активност по 

избору 

ученика 

Активност по избору 

ученика 

Активност по 

избору 

ученика 

Активност по 

избору 

ученика 

 

10.1.ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 

1. Циљеви 

 

➢ Оспособљавање за правилно артикулисање гласова мађарског језика 

➢ Оспособљавање за постепено учење читања слова 

➢ Развијање способности говорног изражавања 

➢ Оспособљавање за писање слова 

➢ Развијање комуникацијских вештина 

➢ Развијање способности вербалног и писаног изражавања 

➢ Развијање квалитета стваралачке личности 

➢ Упознавање са правилима правописа 

➢ Развој способности за доживљавање и разумевање књижевног изражавања 

 

2. Резултати 
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➢ Идентификује гласове, речи, слогове, реченице у мађарском језику 

➢ Разуме једноставна упутства 

➢ Уочава везу говора са невербалним облицима комуникације 

➢ Влада техником читања:везује гласове за слова,везује слова у речи, чита реченицу као 

целину, поштује интерпункцију, разуме оно што је прочитао 

➢ Уочава целину и делове текста 

➢ Пише штампаним и писаним словима мађарске абецеде 

➢ Правилно повезује  речи у реченици  

➢ Одваја речи приликом писања и правилно користи знакове интерпункције 

➢ Правилно употребљава велико слово 

 

Активности ученика 

 

➢ Слуша, посматра,упоређује, манипулише словима и сликама 

➢ Именује и чита слова мађарске абецеде 

➢ Смишља причу на основу слика 

➢ Смишља причу на задату реч 

➢ Описује оно што је доживео 

➢ Решава ребусе, питалице, загонетке 

➢ Учествује у интерпретацији улога у краћим представама 

➢ Рецитује песме 

➢ Ради на изради паноа  

 

Наставне методе и облици 

Метода разговора, вербална, демонстративна, текстуална, дијалошка, визуелна... 

 

Наставна средства: 

Занимљиви текстови, слике, словарица, модели слова, слагалица, разни материјали за израду 

слова, траке, припремљени задаци, прибор за цртање, часописи, ДВД плејер, компјутер. 

 

 

 

 

10.2.ШАРАМ-СТВАРАМ 

Циљеви: 

➢ Усвајање основних знања о облицима, бојама, композицији, сцени....... 

➢ Развијање стваралачких и извођачких способности 

➢ Развијање критичког мишљења 

Резултати 

➢ Безбедно и примерено користити алатке и материјал за ликовно изражавање 

➢ Препознају и разликују линије, облике и шаре у свом окружењу 

➢ Опажају и препознају различите површине (глатко-храпаво,меко-тврдо......) 

➢ Користе једноставне термине из визуелних уметности (цртеж,слика,сликар, 

➢   колаж..) 

➢ Адекватно и активно учествују у презентацији сопствених и радова друге деце 

➢ Поштују свој рад и рад друге деце 

➢ На свој начин исказују утисак о свом раду и раду друге деце 

➢ Именује боје у палети 

Активности ученика 

➢ Посматра, опажа, упоређује, манипулише облицима и бојама 
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➢ Манипулише алатом и материјалом 

➢ Препознаје и изражава доживљај 

Наставне методе и облици 

Конструкторска метода, манипулативна, демонстративна, експериментална 

Наставна средства 

Хартија за цртање,мека оловка, оловка у боји, фломастери, водене боје, четкица, колаж 

папир, маказе, лепак, пластелин, различите тканине,новине,  слике, постери............ 

10.3.ПЕВАМ,ПЛЕШЕМ,ГЛУМИМ 

Циљеви 

➢ Савладати ритмичке основе 

➢ Упознавање са врстама и изворима звука 

➢ Упознати ученике са улогама креатора,извођача и корисника 

➢ Упознати ученике са разним видовима музичког изражаја 

➢ Савладати технику слушања музике 

➢ Упознати их са јединственошћу доживљаја музичког комада 

➢ Развијање способности имитирања звука и покрета из околине 

➢ Развијање концентрације и опажања 

➢ Експериментисање са телом(покретима) и звуком(гласовима) 

➢ Савладавање приповедачке технике 

➢ Развијање способности за решавање сценског задатка у оквиру текста 

➢ Развијање способности изражавања мисли и осећања на сцени 

➢ Развијање креативног мишљења 

➢ Развијање критичког мишљења 

 

Резултати 

 

➢ Уме да репродукује једноставне ритмичке задатке 

➢ Уме да пева једноставније дечје песме по слуху уз музичку пратњу или без ње 

➢ Певање хорски 

➢ Препознаје и пореди различите звуке произведене на разним инструментима 

➢ Креирају разне звучне ефекте 

➢ Изражавају свој доживљај музике кроз импровизацију покрета 

➢ Препознају начине на које музика и звукови учествују у свакодневном животу (музика у 

медијима, звукови природе, породичне прославе........) 

➢ Ученик ће бити способан да имитира различите звукове и покрете из околине 

➢ Ученик ће бити способан да усмерава своју пажњу на дату радњу 

➢ Ученик ће бити способан невербално да прикаже одређена стања и радње 

➢ Ученик ће бити способан за изражавање својих мисли и осећања изазваних музиком 

➢ Ученик ће бити способан да правилно артикулише гласове, акцентује речи и научи 

правилно да интонира 

➢ Ученик ће бити способан да тумачи драмске ликове 

➢ Импровизација 

Активности ученика 

Певање,стварање звука, праћење ритма, слушање музике, препознавање, 

играње, креирање, глума, имитација, импровизација, извођење говорних вежби. 

Наставне методе и облици 

Метода рада по слуху, експериментална метода, демонстрациона метода, фронтални, групни 

и индувидуални облик рада. 

Наставна средства 

Музички компакт дискови, музички инструменти, лутке, костими. 
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10.4.МАЛА ШКОЛА ВЕЛИКИХ СТВАРИ 

Циљеви 

➢ Промовисање друштвено корисног понашања 

➢ Развијање критичког мишљења и односа према критици 

➢ Промоција различитости 

Очување и унапређење здравља и односа према хигијенским процесима 

Резултати 

➢ Познавање и поштовање елемената културе живљења 

➢ Подизање нивоа емоционалне и социјалне зрелости 

➢ Пристојно понашање у комуникацији са одраслима и вршњацима 

➢ Објективно сагледавање својих особина 

➢ Правилан однос према правилима и договорима 

➢ Препознати и уважавати сличности и разлике међу људима 

➢ Спреман је да помогне вршњацима 

➢ Препознаје непристојно понашање 

➢ Избегава ситуације у којима може да се повреди и уме да затражи помоћ 

➢ Познаје основна правила у саобраћају и придржава их се 

➢ Одговоран однос према природној средини 

➢ Поседује знања о значају здравља 

➢ Упознат је са основним принципима правилне исхране 

➢ Одржава личну хигијену 

Активности ученика 

Уочавање, упознавање, препознавање, примењивање, правила лепог понашања, учествовање 

у доношењу правила, уважавање сличности и разлика, игра са сврхом едукације. 

Наставне методе и облици 

Дијалошка, демонстративна, илустративна, текстуална, интерактивна метода...... 

Индувидуални,фронтални,групни облик рада,рад у пару. 

Наставна средства 

Занимљиви текстови (извор интернет,часописи,енциклопедије..) мултимедијални садржаји 

итд. 

10.5.ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА 

Циљеви: 

➢ Очување и унапређење здравља 

➢ Развијање моторичких способности,умења и навика у складу са индувидуалним 

карактеристикама 

➢ Оспособљавање за самостално вежбање у слободно време 

➢ Развијање позитивне слике о себи (рад на изграђивању самопоуздања) 

➢ Развијање креативности уз покрет 

➢ Да схвате смисао, вредности и принципе вежбања и да стечена знања и вештине 

практично примењује 

Резултати: 

➢ Поседује информације о значају здравља 

➢ Уче да избегну ситуације у којима може да повреди и себе и друге 

➢ Да науче како да реагују у критичним ситуацијама и како да помогну пријатељу који је повређен 

➢ Разликују правилно од неправилног држања тела 

➢ Изводе покрете у задатом смеру 

➢ Правилно изводе једноставне вежбе  

➢ Остварује напредак у развоју моторичких способности у складу са индувидуално постављеним 

циљевима 

➢ Правилно изводе игре са и без реквизита,са и без музике 

➢ Науче да сарађују у тиму 

Активности ученика 
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Посматрање, праћење, повезивање, процењивање, пребројавање, груписање, играње,скакање, ходање, 

трчање, провлачење, пењање, бацање, хватање, дизање....... 

Наставне методе и облици 

Практична активност,метода демонстрације,метода разговор 

Наставна средства Опрема за физичко, лопте, вијаче, обруч, чуњеви, ластиш..... 

5. ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

5.1. Слободне активности - секције 
 

Ученици кроз активности у секцијама могу да унапреде своја знања и вештине. 

Школа организује секције из спортских, техничких, научних и уметничких предмета. 

 

Секција Разред Име и презиме наставника 

Рукометна секција 5-8 Жарковић Борис 

Атлетска секција 5-8 Гордана Тидилов  Милинков 

Стони тенис 5-8 Зеремски Габриела 

Карате секција 1-8 Талоши Естер 

Хор и оркестар  5-8 Анђелић Ержебет 

Хор са вокалном техником 5-8 Надица Мутин 

Грађевинска секција 6 Мира Латиновић 

Историјска секција (на мађарском 

језику) 
5-8 Харди Иршаи Ангела 

Ликовна секција 5-8 Гараи Корнелија 

Литерарна секција (на мађарском 

наставном језику) 
5-8 Главинић Векаш Ева (Галус Чила) 

Географска секција 5-8 Добоши Ерика, Чеканац Јаковљев Мира 

Биолошка 5-8 Гордана Попов 

Ликовна секција  4 Драча Снежана, Матић Светлана  

Математичка 4 Верица Угарковић Ерика Ђуршић 

Програмерска 4 Смиљка Радуловић 
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5.2. План рада ученичких организација 

 

5.2.1. План рада Ученичког парламента 

 

Координатор: Гордана Попов 

Чланови: представници по два ученика из седмог и осмог разреда 

месец Садржај активности 
Носилац 

активности 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

1. Избор представника 

одељења седмих и осмих 

разреда 

1.одељењски 

старешина 

-јавним 

изгласавањем 

присутних 

ученика 

- први час 

одељенског 

старешине 

2.Конституисање 

Ученичког Парламента 

2.1. Избор руководства 

Ученички парламент 

2.координатор 

Ученичког 

парламента 

2.1.јавним 

гласањем 

присутних 

чланова бира се 

председник и 

подпредседник 

Ђачког 

парламента 

-састанак 

чланова 

Ученичког 

парламента  

-јавним 

гласањем и 

изношењем 

мишљења о 

предложеним 

члановима 

- друга 

недеља 

септембра 

месеца 

3. Сарадња са Тимом за 

заштиту деце од 

насилног-ученичког 

понашања. 

 

3.1. Дечија недеља, 

3.2.Дан здраве хране 

3.3.Дан просветних 

радника 

 

3.Ђачки 

парламент и 

чланови тима за 

заштиту деце 

од вршњачког 

насиља 

 

 

1.Координатор 

Ђачког 

парламента 

,чланови 

- презентације 

-прављење 

паноа у холу 

шоле 

-Гледање 

филмова о 

мерама заштите 

и превенције од 

вршњачког 

насиље 

1. Прављење 

радионица на 

3.треца 

недеља 

септембра 

 

 

 

 

 

1.прва недеља 
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Ђачког 

парламента и 

учитељи школе 

 

 

тему 

толеранциије, 

другарства и 

разумевања , 

упознавање 

ученика са 

њиховим 

правима и 

обавезама ( 

дељење 

информативних 

флајера ) 

октобра 

месеца 

 

4.Актуелна дешавања 

однос ученик наставник , 

ученик-

ученик,предлози,сугестије 

и слично 

2.Координатор 

Ђачког 

парламента 

,чланови 

Ђачког 

парламента и 

учитељи школе 

Разговори 

дискусија 

 Последња 

недеља 

октобра 

месеца 

 

 

новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Постигнути успех након 

првог квартала 

 

2.Презентације и 

информисање ученика 

нижих разреда о 

правилној исхрани 

 

 

1.Координатор 

Ђачког 

парламента 

,чланови 

Ђачког 

парламента и 

учитељи школе 

2. Ученици 

седмих разреда 

уз усмено 

излагање и 

презентацију 

упознаће 

ученике о 

начину и 

важности 

правилне 

исхране док ће 

ученици осмих 

разреда то 

учинити и 

практично 

Разговори 

дискусија 

 

 

 

2. презентације 

Разговори 

Иправљење 

здравих јела у 

оквиру 

изборног 

предмета 

домаћинство 

Прва недеља 

новембра 

 

 

 

2. друга 

недеља 

новембра 

 

децембар 

 

1.Спремање 

Новогодишње 

хуманитарне акције 

1. чланови 

Ђачког 

парламента и 

1. Прављење 

хуманитарне 

забаве 

2. Друга 

недеља 

децембра 
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ученици школе 

2. Анализа рада Ђачког 

парламента 

 

2.Координатор 

Ђачког 

парламента 

,чланови 

Ђачког 

парламента 

Разговори 

дискусија 2.Трећа 

недеља 

децембра 

јануар 

 

 

1. Обележавање Дана без 

дуванског дима 

 

1.чланови 

Ђачког 

парламента и 

ученици школе 

 

1.дељење 

јабуке као 

симбола 

здравог живота 

и летака са 

информативним 

садржајем 

2.последња 

недеља 

јануара 

месеца 

фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

1. Организовање трибина 

на тему болести 

зависности 

 

2. Улепшавање школског 

простора 

 

 

1.чланови 

Ђачког 

парламента и 

ученици школе 

 

2.чланови 

Ђачког 

парламента и 

ученици школе 

1. организовати 

сарадњу са 

омладинскм не 

владином 

организацијом 

Јаyос 

2.ученици 

наставници 

школе заједно 

сређују простор 

у којем бораве 

1. друга 

недеља 

фебруара 

месеца 

 

 

2. последња 

недеља 

месеца 

фебруара 

1. Трибина важност и 

полозај жена у 

друштву,обележавање 

осмог марта 

 

2.Избор и давање 

мишљена о уџбеницима 

1.чланови 

Ђачког 

парламента и 

ученика 

литерарне 

секције 

2.чланови 

Ђачког 

парламента 

1. трибина 

,жена кроз 

векове и 

рецитовање 

песама на тему 

о мајкама 

1. прва 

недеља 

месеца марта 

 

 

2. последња 

недеља 

месеца марта 
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април 

 

 

 

 

 

мај 

 

 

 

 

 

 

јун 

 

 

 

1. Припреме за прославу 

дана школе 

 

2.Како превазићи трему и 

страх пред одговарање и 

пријемни 

 

 

 

 

1. чланови 

ђачког 

парламента и 

ученици школе 

2.чланови 

ученичког  

парламента 

,координатор и 

прдагог 

психолог школе 

 

 

2. одговарања 

на питања 

ученика 

 

 

1.прва недеља 

априла месеца 

2.друга 

недеља 

априла месеца 

1. Предлози и сугестије 

везане за прославу мале 

матуре 

 

2. Организовање подршке 

ученицима са 

потешкоћама у учењу 

 

1.Успешност рада и 

постигнути циљеви у току 

школске године 

 

 

2. сарадња са 

тимом за 

инклузиј 

 

 

2.трећа 

недеља 

месеца мајА 

 1.чланови и 

координатор 

тима ђачког 

парламента 

састанци 

разговори 

 

друга недеља 

јуна месеца 

 

 

 

5.2.2 План рада са Црвеним крстом 

 

Координатор: Далиборка Богићевић 

 

Црвени крст града Новог сада и основна школа "Јожеф Атила" и протеклом периоду 

показују изванредну сарадњу. Црвени крст Града Новог Сада , својим пројектима омогућио 

је укључивање великог броја ученика наше школе у учествовањима истих.  

 Велики број ученика је са радошћу учествовао у обуци пружања прве помоци у трјању 

од три месеца а као круна свега је учешће на градском такмичењу које се одиграва сваке 

године у "Дечијем селу" у Сремској Каменици. Наши ученици су се сваки пут истицали у 

такмичењу освајајући завидне резултате. Као неписано правило, након такмичења велики 
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број ученика је остао у окриљу Црвеног крста као активан и равноправан ове хуманитарне 

организације. 

 Такође требају се напоменути и активности које су се одвијале у оквиру школе. не 

смеју се заборавити ученици који су изнели своје интересивање и за обуку "маркирања" и то 

успешно завршили. 

 Жеља нам је да и ове школске 2019/2020. године оствартимо још бољу сарадњу са 

члановима Црвеног крстза и при томе код деце ниже и више старосне доби развијемо хуман 

однос према другима  и помогне се лицима којима је помоћ најпотребнија. 

 За наредну 2019/ 2020. годину  планиране су следеће активности ( наравно план рада 

Црвеног крста у оквиру школе је подложан променама) 

 

Оријентациони план рада  

 

Месец Назив активности Носиоци активности 

септембар 

1.Недеља борбе против ТБЦ и других 

олести дисајних органа 

 

2. Стоп трговини људима 

3. Тематски родитељски састанци о 

злоупотреби психоактивних 

супстанци 

Инструктор у сарадњи са 

педагоско психолошком 

службом и разредним 

старешином. 

2. Волонтери Црвеног крста 

3. ПУ Нови Сад, Клиника за 

психијатрију,Црвени крст 

Новог Сада 

октобар 

Реализација пројекта" Обука деце 

старијег основношколског узраста у 

пружању прве помоћи" 

Едуковани волонтери 

Црвеног крста града Новог 

сада 

новембар 

Месец посвећен сузбијњу болести 

зависности 

Инструктори у сарадњи са 

педагогом психологом, 

наставницима биологије. 

децембар 

1.Промоција хуманих вредности 

2. Један пакетиц-много љубави 

Волонтери Црвеног крста 

2. инструктор и одељенске 

старесине 

фебруар 

Школско такмичење "Развој и 

здравље адолесцената" 7. и 8. разред 

2. Школа Здравља 

Инструктор и наставници 

биологије 

Учитељи 

март 

Градско квиз такмичење "Шта знаш о 

здрављу" 

2. Недеља здравих зуба 

Инструктор и наставници 

биологиије 

Стоматолог и учитељ 

април 

Светски дан здравља 

Такмичење прве помоци 

Инструктор 

Црвени крст града Новог 

Сада 

мај 
Међушколско такмичење "Здравље је 

највеће богатство" 

Инструктор 
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јун 
Обележавање -Светски дан 

добровољних давалаца крви 14.06. 

Црвени крст и учитељи 

 

 

  

                                    

 

                                            ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Циљ здравствене заштите је изграђивање личности, оспособљене да брине за 

сопствено здравље и развој физичких и психичких способности, као и њихово 

оспособљавање за здрав живот и рад.Усвајање генеративних, трансферних и функционалних 

знања и вештина од значаја заунапређење и очување здравља и гледање на здравље 

појединца као на опште добро; подизање и унапређење здравствене свести ученика; здрав 

развој личности кроз покретање позитивних емоција, формирање правилних ставова према 

здрављу и животу, спровођење позитивних акција за здравље,усвајање навика које 

унапређују здравље ученика, наставника, родитеља. Такође, школа сарађује са здравственом 

установом у циљу спровођења здравствене заштите ученика (лекарски прегледи, систематски 

прегледи, вакцинација). 

Задаци здравствене заштите ученика су: 

- Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у складу са здравим начином 

живота: правилна исхрана; хигијенске навике; физичка активност; превенција болести 

зависности; хуманизација односа међу половима; квалитетан суживот у заједници; 

-Промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља; 

мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свога здравља, 

развијање одговорног односа према себи и другима, превенција негативних облика 

понашања значајних за очување здравља 

- Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који 

штетно делују на здравље 

- Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице ради 

утицања на развој, заштиту и унапређење здравља ученика. 

Овим програмом су обухваћени сви ученици I – VIII разреда. 

Непосредна здравствена заштита ученика се остварује у Дому здравља и обухвата 

бригу о здрављу и развоју ученика, предузимање мера за спречавање обољења, чување и 

побољшање здравља, откривање обољења и лечење оболелих. 

 

У оквиру превентивног рада на здравственој заштити ученика обавља се: 

• Преглед ученика пре уписа у I разред 

• Вакцинација и ревакцинација 

• Систематски прегледи 

• Прегледи ученика пре спортских такмичења 

• Специјални преглед особља које раде са намирницама у школској кухињи 

••   Комисијско ослобађање од физичког васпитања (делимично или потпуно  
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6. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

6. 1.  План васпитног рада школе  

Циљ основног васпитања и образовања је стицање општег образовања и васпитања, 

складан развој личности и припрема за живот и даље опште и стручно образовање и 

васпитање. 

Васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стеценог 

знања и умења и стваралачког коришчења слободног времена, развијања интелектуалних и 

физичких способности, стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и човекове 

средине, развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етичких својстава 

личности, васпитање за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, расу, 

веру, националност и лично уверење, неговање и развијање потреба за културом и очување 

културног наслеђа, и стицање основних сазнања о лепом понашању у свим приликама. 

6.2.  Задаци и садржаји васпитног рада у школи 

Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима 

Садржај активности Носиоци 

активности 

Облици реализације 

Упознавање ученика са школом. 

Изграђивање јединствених ставова 

породице и школе о васпитању 

ученика. 

Наставници, 

родитељи и ученици 

Разговор и родитељски 

састанци 

Активно учешће заједнице ученика и 

савета родитеља у изради правила 

понашања у школи. 

Савет родитеља и 

Дечији савез 

Састанци и међусобна 

координација активности 

Адаптација ученика на живот у школи. 
Наставници и стручна 

служба 

Часови одељењског 

старешине, редовна настава 

и ваннаставне активности 

Изграђивање свести о припадању 

школи. 

Сви запослени у 

школи 

Све наставне и ваннаставне 

активности 

Подстицање личног развоја 

Садржај активности Носиоци 

активности 

Облици реализације 

Подстицање самопоуздања, прихватање 

сопствених вредности уз уважавање 

личности других. 

Наставници, 

родитељи и ученици 

Индивидуални и групни 

саветодавни рад 

Неговање осећања, уочавање веза 

између осећања, потреба, мисли и 

акција. 

Одељењски 

старешина и стручна 

служба 

Радионичарски облик рада 

Упознавање својих и туђих потреба. 
Наставници и стручна 

служба 

Часови одељењског 

старешине 
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Развој социјалних односа 

Садржај активности Носиоци 

активности 

Облици реализације 

Разумевење својих поступака, и 

поступака других ученика у социјалној 

групи. 

Наставници, 

родитељи и ученици 

Редовна настава, часови 

одељењеског старешине и 

радионице 

Развијање толеранције према разликама 

у мишљењима, ставовима, особинама, 

изгледу и потребама других. 

Одељењски 

старешина и стручна 

служба 

Редовна настава, часови 

одељењеског старешине и 

радионице 

Успостављање, неговање и развијање 

пријатељских и сарадничких односа са 

другима. 

Наставници, 

родитељи и ученици 

Редовна настава, часови 

одељењеског старешине и 

радионице 

Развијање способности комуникације и конструктивног решавања конфликтних ситуација 

Садржај активности Носиоци 

активности 

Облици реализације 

Активно, пажљиво слушање другог и 

развијање способности за прихватање 

оправдане критике. Изражавање својих 

осећања и потреба уз пуно уважавање 

туђих. 

Наставници, 

родитељи и ученици 

Индивидуални и групни 

саветодавни рад 

Неговање осећања, уочавање веза 

између осећања, потреба, мисли и 

акција. 

Одељењски 

старешина и стручна 

служба 

Редовна настава, часови 

одељењског старешине и 

радионице 

Познавање невербалне комуникације и 

њених особености. 

Наставници и стручна 

служба 
Радионице 

Стратегија и стилови понашања у 

сукобу и конструктивно решавање 

сукоба 

Наставници и стручна 

служба 
Радионице 

Развијање способности за решавање индивидуалних проблема 

Садржај активности Носиоци 

активности 

Облици реализације 

Прихватање личних проблема и њихово 

решавање као подстицај за даљи лични 

развој. 

Наставници, 

родитељи и ученици 

Индивидуални и групни 

саветодавни рад 

Стрес - стилови суочавања и механизми 

превазилажења; јачање социјалне 

подршке. 

Стручна служба 
Индивидуални и групни 

саветодавни рад 

Суочавање са неуспехом. Развијање и 

јачање личне контроле и истрајности. 

Наставници, 

родитељи и ученици 

Индивидуални и групни 

саветодавни рад 

Агресивно испољавање ( вербално и 

физичко) и начини спречавања 

Наставници и стручна 

служба 

Редовна настава, часови 

одељењеског старешине и 

радионице 
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Превенција злоупотребе психоактивних 

супстанци , пушење, алкохолизам и 

наркоманија). 

Наставници, стручна 

служба, родитељи и 

ученици 

Редовна настава, часови 

одељењеског старешине и 

радионице 

 

 

Изграђивање моралних и других вредности и формирање аутономне моралности 

 

Садржај активности Носиоци 

активности 

Облици реализације 

Упознавање сазнајних и практичних 

вредности моралних норми и неговање 

моралних односа. 

Наставници, 

родитељи и ученици 

Настава, ваннаставне 

активности и часови 

одељењског старешине 

Критички однос према вредностима 

израженим у мас-медијима и 

непосредном окружењу. 

Наставници, 

родитељи и ученици 

и стручна служба 

Настава, ваннаставне 

активности и часови 

одељењеског старешине 

Афирмација позитивних примера у 

неговању моралности 

Наставници, 

родитељи и ученици 

Настава, ваннаставне 

активности и часови 

одељењеског старешине 

 

6.2.3.  Остваривање плана васпитног рада 

 

План васпитног рада школе биће оствариван кроз следеће активности: 

 

- Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и планове наставних 

предмета. 

- Остваривање циљева и задатака васпитања кроз рад одељењске заједнице и радне 

послове и задатке одељењског старешине. 

- Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз слободне активности и 

ученичке организације. 

                          6.3. План припреме за завршни испит 

 

У вези спровођења завршног испита испоштована ће бити  процедура од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја . Уредно ће бити формиране комисије, 

обезбеђене просторије и ученицима омогућен равноправни услови за полагање испита( 

фискултурна сала). 

 

Активности Очекивани исходи Носиоци 
Време 

реализације 
Евалуација 

Анализа резултата Предузимање мера 

након анализе 

Предметни 

наставник 

Одељењски 

старешина  

Септембар Извештај 

Упознавање ученика 

и родитеља са 

анализом резултата  

Ученици имају сазнање 

о нивоу знања 

Предметни 

наставници 

Одељењски 

старешина 

Септембар Извештај, 

анализа 
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Прилагођавање 

дневне припреме 

наставника ученику  

Индивидуализација 

наставе 

Предметни 

наставници 

Дневно Писана 

припрема 

Израдити распоред 

припреме наставе за 

ЗИ 

-рапоред за друго пол.и 

након заврђетка 

школске године  

Предметни 

наставници 

септембар 

 

Евиденција у 

ГПШ 

 

Припремна настава 

за ЗИ 

Виша постигнућа 

Развијање 

самопоуздања 

Предметни 

наставници 

Од  јануара  Евиденција у 

Дневнику 

осталих 

облика 

Информисати 

родитеље ученика  

ВИИИ-их разреда о 

полагању ЗИ 

Увид у процедуру ЗИ 

 

Одељенске 

старешине и 

педагог 

Друго 

полугодиште 

 

Увид у 

записнике са 

родитељских 

састанака 

Обезбедити збирке 

тестова  

Виша постигнућа Директор Према плану 

МПС 

 

Пробни ЗИ 

(Симулација ЗИ) и 

Анализа резултата 

Увид у ниво знања 

Развијање 

самопоуздања 

Предметни 

наставници 

Према плану 

МПС( 27.03 

и 

28.03.2020.) 

евиденција 

Предлог мера за 

побољшање  

Повећан број бодова на 

ЗИ 

Повећан број 

бодова на ЗИ 

 

Мај - јун Евиденција у 

записницима  

Формирати базу 

података за ученике 

 

База података Одељенске 

старешине, 

ПП служба 

Према плану 

МПС 

евиденција 

 

7.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
7.1. План за стручно усавршавање и побољшање квалитета рада наставника 

 

1. УВОД 

Стручно усавршавање подразумева стицање нових и усавршавање постојећих  

компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, 

васпитног, стучног рада и неге деце. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се стално 

усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и 

стицања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за постизање 

циљева образовања и стандарда постигнућа. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник своје компетенције може да усавршава у областима: 

• Наставна област, предмет и методика наставе (К1) 

• Поучавање и учење (К2) 

• Подршка развоју личности ученика (К3) 

• Комуникација и сарадња (К4) 
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План стручног усавршавања јесте саставни део годишњег плана рада установе и усклађен је 

са развојним планом установе, резултатима самовредновања и спољашњег вредновања. 

 

 

1.1 Облици стручног усавршавања 

Облици стручног усавршавања подразумевају стручно усавршавање у установи и ван ње. 

Облик стручног усавршавања у установи: 

1. Извођење угледних часова, са дискусијом и анализом 

2. Излагање стручних усавршавања 

3. Приказ књиге, приручника, чланка, часописа… 

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

мултимедијалних садржаја 

5. Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства 

књиге, чланка… 

6. Рад и учествовање у истраживању 

7. Стручне посете и студијска путовања, секције… 

8. Рад са студентима, волонтерима и приправницима 

9. Такмичење и смотре 

10. Стручни активи, удружења, огранци на нивоу града који 

доприносе образовно-васпитном процесу 

11. Маркетинг школе, израда сајта школе… 

12. Присуство и учешће у презентацији и публиковању 

осталих колега 

Облик стручног усавршавања ван установе: 

1. Учествовање у стручном семинару 

2. Учествовање на стручном скупу (конгрес, сабор, сусрети, конференције, симпозијум, 

саветовање) 

3. Летње/зимске школе 

За стручно усавршавање потребно је издвојити 68 сати годишње, од тога 24 сата права на 

плаћено одсуство и 44 сата стручног усавршавања које предузима установа. Потребно је 

скупити 120 бодова стручног усавршавања у току 5 година, од тога 20 бодова се односи на 

стручне скупове, а преосталих 100 бодова расподелити на: 

- најмање 16 бодова на похађање облика стручног усавршавања који развијају сваку од 

компетенција, 

- најмање 30 бодова на похађање облика стручног усавршавања који се односи на 

приоритетне области и 

- преостале бодове остварити према потребама установе  и својим потребама.  

 У току стручног усавршавања наставник, васпитач, сарадник може професионално  

да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши 

педагошки саветник и високи педагошки саветник. Звања у установи може да стекне до 25% 

од укупног броја запослених. Услови за то су: радно искуство у образовно-васпитном раду, 

висок степен компетентности, истицање у свим активностима стручног усавршавања у 

установи, иницирање и учествовање у подизању квалитета ОБ рада, 120 бодова стручног 

усавршавања+50/70/100 сати водитељства+30 ЕСПБ/мастер, страни језик, коришћење 

рачунара.  

 

1.2 Процес  планирања стручног усавршавања 

Планирање стручног усавршавања ради се на основу Правилника о сталном стручном 

усавршавању (“Сл. гласник”, 86/2015 и 3/2016.) 

Процес планирања стручног усавршавања се одвија кроз четири корака: 
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• Анализа фактора значајних за стручно усавршавање 

• Израда личног плана професионалног развоја свих запослених 

• Израда годишњег плана стручног усавршавања на нивоу установе 

• Праћење остваривања стручног усавршавања 

 

1.3 Елементи процеса планирања стручног усавршавања 

У елементе процеса планирања спадају: 

• Анализа стања у односу на стручно усавршавање (самовредновање и инструктивно 

педагошки увид у наставни час) 

• Информисање чланова Наставничког већа 

• Формирање Тима за стручно усавршавање и израда Плана рада тима  

• Формирање Базе података стручног усавршавања запослених од 2009. године 

• Израда личног плана професионалног развоја наставника 

• Израда годишњег плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника на 

нивоу установе 

• Праћење остваривања стручног усавршавања-инструктивно педагошким увидом у 

наставни час, самовредновањем, Записницима са стручних органа и Стручних већа, 

извештајима... 

• Усклађивање Плана стручног усавршавања наставника са реалним финансијским 

средствима које школа има за потребе усавршавања наставника  

 

Резултати самовредновања наставника у области стручног усавршавања и самопроцене 

компетенција наставника дали су нам полазну основу за израду овог плана. Оно што треба 

истаћи је да су наставници проценили да им је потребно додатно усавршавање када су у 

питању компетенције за комуникацију и сардању и ако је и та компетенција оцењена 

релативно високом оценом (4,33). Компетенције за поучавање и учење и за подршку развоју 

личности ученика су самопроцењене веома високим оценама (4,79 и 4,83), што није сасвим у 

складу са увидом и проценом која је стечена педагошко инструктивним радом, путем посете 

часовима. Преовлађујући фронтални облик рада, недовољно присуство диференциране 

наставе и индивидуализације, као и других иновативних метода у настави дало нам је основ 

за додатно стручно усавршавање и подизање нивоа свих компетенција наставника. 

Наставници су имали могућност да кроз израду личног плана професионалног развоја 

изразе своје потребе и жеље, а стручни тим ће се трудити да се оне ускладе са финансијским 

средствима које школа има за потребе усавршавања.  

Тим за стручно усавршавање континуирано сарађује са стручним активима и 

тимовима, а посебно са стручним активом за развојни план школе, стручним тимом за 

инклузију, тимом за самовредновање и научно стручним већима, јер једино на тај начин 

може да да свој прави допринос подизању компетенција наставника, а самим тим и 

унапређењу наставног процеса и задовољавању потреба сваког ученика. 

 
 

2. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ: 

Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Доказ у виду 

1. Извођење угледних часова, са 

дискусијом и анализама 

Наставници, 

стручни 

сарадници 

Током 2019/20. Писане припреме, 

ПП презентације, 

фотографије, 

евиденција 

2. Излагање стручних Наставници, Током 2019/20. Писане припреме, 
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усавршавања, књига, чланака, 

сајтова на Стручним већима, са 

дискусијом и анализом 

стручни 

сарадници, 

спољни 

сарадници 

ПП презентације, 

фотографије, 

евиденција 

3. Лични план стручног 

усавршавања 

Наставници, 

стручни 

сарадници 

Јануар/фебруар 

2020. 

Попуњен образац 

за лични план, 

записници са 

састанака, 

евиденција 

4. Активности СТЗИО Чланови СТЗИО, 

стручни 

сарадник 

Обављају се током 

целе год. 

Записник са 

састанка Тима, 

евиденција 

ученика којима је 

потребна 

подршка,  

5. Активности Тима за стручно 

усавршавање 

Руководилац и 

чланови Тима 

Обављају се током 

целе год. 

План за СС, 

записници са 

састанака 

6. Активности на састанцима 

Стручних већа 

Чланови 

стручних већа 

 током целе године Записници са 

седница, ПП 

презентација 

7. Активности чланова 

Педагошког колегијума 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

током целе године Записници са 

састанака, ПП 

презентација 

8. Активности Тима за 

самовредновање 

Координатор и 

чланови тима 

 током целе године Записници, 

планови, ПП 

презентације, 

инструменти 

9. Рад са студентима, 

приправницима, волонтерима 

Задужени 

наставник 

Током  

2019/20. 

Дневник ОБ рада, 

евиденција и 

извештај 

волонтера 

10. Вођење радионица  Наставници, 

стручни 

сарадници 

Током  

2019/20. 

Сценарио, 

евиденција 

учесника 

11. Стручне посете и студијска 

путовања  

Вођа-аутор 

стручне посете 

Током  

2019/20. 

План посете, 

извештај, ПП 

прзентација 

12. Писање пројеката 

(конкурисање за различите 

пројекте, израда предлога 

пројеката и координација 

пројектним активностима) 

 Током 

 2019/20. 

 

 

3. ПЛАН СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ  

Координатор: Зита Михајловић 

Директор, помоћници директора: 

Назив семинара 
Катало-

шки број 

Компте-

нције 

Број 

бодова 
Реализатор 

Време 

реализац
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приоритет ије 

Безбедност деце на интернету 

у сарадњи са родитељима 

398 К3,, П3 8 

Центар за 

образовно 

лидерство, 

Радничка 

39/33, 11000 

Београд 

Током 

школске 

године 

Каријерно виђење и 

саветовање као механизам за 

спречавање осипања 

ученика 
 

11 К2, П4 8 

Педагошко 

друштво, 

Београд 

Током 

школске 

године 

 

Психолошка служба: 

Назив семинара 
Катало-

шки број 

Компте-

нције 

приоритет 

Број 

бодова 
Реализатор 

Време 

реализације 

Саветодавни разговор-

примена у васпитном 

раду са адолесцентима и 

родитељима 
145 К4 8 

Друштво 

психолога 

Србије, 

Центар за 

примењену 

психологију 

 

Јачање професионалне 

улоге психолога у 

школи 
7 К1/П4 8 

Друштво 

психолога 

Србије, 

Центар за 

примењену 

психологију 

 

Различити приступи у 

раду наставника и 

стручних сарадника са 

децом са поремећајем у 

понашању 

212 К3/П4 8 

ОШ «Жарко 

Зрељанин» 

Нови Сад 

 

Рад са тешким 

родитељима 

139 К4 8 

Друштво 

психолога 

Србије, 

Центар за 

примењену 

психологију 

 

Учешће на састанцима 

секција психолога 

стручних сарадника 

основних школа 

   

Друштво 

психолога 

Србије, 

У току 

школске 

године 

Конгрес психолога 

Србије    

Друштво 

психолога 

србије 

 

   мај 

Стручно усавршавање у 

Словачкој 
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Стручно веће библиотекари:  
 

Назив семинара 
Катало-

шки број 

Компте-нције 

приоритет 

Број 

бодова 
Реализатор 

Време 

реализације 

Мултисензорна библиотека – 

библиотека за све 
5 К4 8 

СОШО ''Милан 

Петровић'' 

Током године 

Пу књиге у школској 

библиотеци  6 К4 8 

Филолошки 

факултет 

Београд 

Сајам књига У Београду  октобар 2019.  

Салон књига – Нови Сад 2019. 

Сајам образовања –Нови Сад - март април 220. 

 

Назив стручног већа: Српски језик 
 

Назив семинара 
Катало-

шки број 

Компте-нције 

приоритет 

Број 

бодова 
Реализатор 

Време 

реализац

ије 

 

Републички зимски 

семинар 

 Друштво за српски језик 

и књижевност Србије 

 

 

833 
К1 

П3 
24 

Зона Мркаљ, доктор, 

Филолошки факултет 

Универзитета у 

Београду; Зорица 

Несторовић, доктор, 

Филолошки факултет 

Универзитета у БГД; 

Весна Ломпар, доктор, 

Филолошки факултет 

Универзитета у БГД; 

Љиљана Бајић, доктор 

наука, Филолошки  

факултет Универзитета 

у БГД; Радивоје 

Микић, доктор 

филолошких наука, 

Филолошки факултет 

Универзитета у БГД; 

Aлександар 

Милановић, доктор, 

Филолошки факултет 

Универзитета у БГД; 

Бошко Сувајџић, 

доктор, Филолошки 

факултет Универзитета 

у БГД; Катарина 

Беговић, Мастер, 

Филолошки факултет 

Универзитета у БГД; 

ш
к

о
л

ск
а
 2

0
1
9
/2

0
. 

г
о
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и
н
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Стандарди и савремена 

настава Српског језика и 

књижевности 

Друштво за српски језик и 
књижевност Србије 

 

837 
K1 

П1 
8 

Милан Шиповац, 

Мастер, Осма 

београдска 

гимназија; 

Катарина Беговић, 

Мастер, 

Филолошки 

факултет 

Универзитета у 

Београду; Ксенија 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=910
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=910
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=831
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=831
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=831
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Миловановић, 

Мастер, Прва 

београдска 

гимназија; 

Александра 

Секулић, Мастер , 

Друштво за српски 

језик и књижевност 

Србије; 

 

 

 

 

Планирање у настави 

српског језика и 

књижевности 

Klett друштво за развој 

образовања 

  831 
K1 

П3 
8 

Зона Мркаљ, 

доктор наука, 

Филолошки 

факултет 

Универзитета у 

Београду; 

Александра Бјелић, 

мастер професор 

српске књиж. и 

језика, Учитељски 

факултет у Ужицу ; 

Наташа Кљајић, 

мастер 

филолошких наука, 

докторанд , ОШ 

„Бранко 

Радичевић”, 

Бољевци ‒ Прогар; 

Мина Ђурић, 

доктор 

филолошких наука, 

Филолошки 

факултет 

Универзитета у 

Београду; 

 

 

 

 

 

Интердисциплинарно 

тумачење књижевног 

дела у настави српског 

језика и књижевности у 

основној и средњој 

школи 

Едука БГД Друштво за 

унапређење образовања 

841 
K2 

П3 
8 

Оливера 

Радуловић, доктор 

књижевних наука, 

Филозофски 

факултет 

Универзитета у 

Новом Саду; Јелена 

Журић, мастер 

(докторанд), мастер 

професор српског 

језика и 

књижевности; 

Јелена Ангеловски, 

доктор наука, ОШ 

,,Јован Јовановић 

Змај„ Панчево; 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1250
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1250
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1250
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1224
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1224
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1224
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1224
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1224
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1224
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 Невена Варница, 

доктор књижевних 

наука, Филозофски 

факутет 

Универзитета у 

Новом Саду; 

Драгољуб Перић, 

доктор књижевних 

наука, Филозофски 

факултет у Новом 

Саду; Јасмина 

Јокић, доктор 

књижевних наука, 

Филозофски 

факултет у Новом 

Саду; 

ОБРАДА ОБАВЕЗНЕ 

ШКОЛСКЕ ЛЕКТИРЕ У 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

(Развијање читалачке, 

говорне културе и 

комуникацијских 

вештина) 

Klett друштво за развој 

образовања 

 

845 
К2 

П3 
8 

Злата Ђерић, 

професор, ОШ 

„Братство 

јединство„ Сомбор; 

Едита Сакали, 

Професор 

педагогије, 

ОШ,,Братство 

јединство„; 

 

Примена драмских 

техника у настави језика 

и књижевности 

 

847 
К2 

П3 
15 

Наташа Китаноска, 

мастер , ОШ 

„Влада Обрадовић 

Камени”; Бранијета 

Конџуловић, Дипл. 

професор српске 

књиж. и језика , 

Техничка школа за 

дизајн коже у 

Београду; Ивана 

Стевовић, Дипл. 

професор српског 

језика и књиж., OШ 

„Бранко 

Радичевић„ 

Лугавчина / 

Позориште 

ПАТОС; Валентина 

Нађ, Проф. 

југословенских 

књиж. и срп. језика, 

ОШ „Соња 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=465
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=465
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=465
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=465
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=465
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=465
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=465
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1306
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1306
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1306
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Mаринковић„ 

Зрењанин; Саша 

Радошевић, Дипл. 

проф. српског 

језика и 

књижевности ОШ 

''Серво Михаљ'', 

Зрењанин; 
 

 

Назив стручног већа/актива: српски језик као нематерњи 

 

 

Назив 

семинара 

Каталошки 

број 

Компeтенције 

приоритет 

Број 

бодова 
Реализатор 

Време 

реализације 

„На ком језику 

сањаш” – рад са 

билингвалним 

(двојезичним) 

дететом 

854 
К3 

П2 
8 

Наташа Николић, 

магистар методике 

српског језика и књиж., 

Центар за културу и 

образовање Раковица; 

Љубинка Богдановић, , 

ОШ „Радован Ковачевић 

Максим", Лебане; 

ш
к
о
л
ск

а 

2
0
1
9
/2

0
. 

го
д

и
н

а 

Међупредметне 

компетенције: 

корелација у 

настави српског и 

енглеског језика 

843 
К2 

П3 
8 

Емина Јеремић 

Мићовић, мастер , Прва 

основна школа краља 

Петра Другог, Ужице; 

Весна Димитријевић, 

мастер, Основна школа 

,,Вук Ст. Караџић’’, 

Крагујевац; Слађана 

Милошевић, мастер , 

Основна школа ,,Вук Ст. 

караџић’’, Крагујевац; 

Зорица Поповић, 

професор разредне 

наставе, ОШ „Мома 

Станојловић„ 

Крагујевац; Јелена 

Максимовић, мастер, 

Прва основна школа 

краља Петра Другог, 

Ужице; Весна Шекељић, 

мастер, Прва основна 

школа краља Петра 

Другог, Ужице; 

ш
к
о
л
ск

а 
2
0
1
9
/2

0
. 
го

д
и

н
а 

Ти и ја смо ми – 

међународна 

просветна 

сарадња 

програм је 

одобрио 

Педагошки 

завод 

Војводине;    

број решења: 

1132 

К4 

П4 
8 

Добривој Мартоноши, 

професор разредне 

наставе, директор школе 

, ОШ “Миливој Оморац“, 

Иђош; Татјана 

Мартоноши, професор 

разредне наставе, 

наставник разредне 

наставе, ОШ “Петар 

Кочић“, Наково; Виолета 

Момић, професор 

ш
к
о
л
ск

а 
2
0
1
9
/2

0
. 

го
д

и
н

а 
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мађарског језика и 

књижевности, наставник 

мађарског језика, ОШ 

“Фејеш Клара“, Кикинда; 

Радич Игнац, професор 

техничког и 

информатичког 

образовања, директор 

основне школе „Фејеш 

Клара“, Кикинда 

Планирање у 

настави српског 

језика и 

књижевности 

831 
К1 

П3 
8 

Зона Мркаљ, доктор 

наука, Филолошки 

факултет Универзитета у 

Београду; Александра 

Бјелић, мастер професор 

српске књиж. и језика, 

Учитељски факултет у 

Ужицу ; Наташа Кљајић, 

мастер филолошких 

наука, докторанд , ОШ 

„Бранко Радичевић”, 

Бољевци ‒ Прогар; Мина 

Ђурић, доктор 

филолошких наука, 

Филолошки факултет 

Универзитета у 

Београду; 

ш
к
о
л

ск
а 

2
0
1
9
/2

0
. 
го

д
и

н
а 

Мотивација у 

функцији развоја 

личности 

ученика/детета по 

европским 

стандардима 

програм је 

одобрио 

Педагошки 

завод 

Војводине;   

број решења: 

1080 

К3 

П1 
8 

Милан Илић, 

сертификован виши 

тренер у складу са 

стандардима ОЕБС-а, 

мастер. инг. Саобраћаја, 

саветник директора у 

Агенцији за безбедност 

саобраћаја у Београду, 

Ана Лојаничић-Фехер, 

стручни сарадник, 

дипломирани педагог у 

Електротехничкој школа 

„Михајло Пупин“ у 

Новом Саду; Kсенија 

Манојловић, 

сертификован виши 

тренер у складу са 

стандардима ОЕБС-а, 

дипл. инг. 

електротехнике, 

координатор Тренинг 

центара за едукацију – 

Нови Сад у Новом Саду; 

ш
к
о
л
ск

а 
2
0
1
9
/2

0
. 
го

д
и

н
а 

Републички 

зимски семинар 
833 

K1 

П3 

24 

(дана: 3) 

 

Зона Мркаљ, доктор, 

Филолошки факултет 

Универзитета у 

Београду; Зорица 

Несторовић, доктор, 

Филолошки факултет 

Универзитета у БГД; Ана 

Батас, доктор, 

Филолошки факултет 

Универзитета у БГД; 

ш
к
о
л
ск

а 
2
0
1
9
/2

0
. 

го
д

и
н

а 
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Назив стручног већа:Мађарски језик 

 

Назив семинара 
Катало-

шки број 

Компeтенц

ије 

приоритет 

Број 

бодова 
Реализатор 

Народна бајка-основе 

учења и приповедања 

бајки 

1062 К2 8 

Учитељски факултет 

на мађарском 
наставном 
језику,Суботица 

Могућности примене веб 

алата у настави 039 К1 16 

Учитељски факултет 

на мађарском 

наставном 
језику,Суботица 

Усавршавање разредних 

старешина 1099 К3 24 

Удружење 

просветних радника 

Мађара у 
Војводини,Нови Сад 

Ка савременој настави 

мађарског језика и 

књижевности 

1072 
 

К1 
8 

Центар за 
методику,Нови Сад 

 

 

Назив стручног већа/актива: Страни језици (енглески језик) 

 

Назив семинара 
Катало-

шки број 

Компeтенц

ије 

приоритет 

Број 

бодова 
Реализатор 

Време 

реализације 

Creative methodology for 

maximising student 

engagement in EFL 

classroom 

856 
K1 

П3 
8 

Удружење 

наставника 

енглеског 

језика - ЕЛТА 

 

 

English in action 

 
857 

К1 

П3 
8 

"Дата 

Дидакта" 

 

Креативност у настави 

страних језика 

 
879 

К2 

П3 
8 

Центар за 

стручно 

усавршавање 

Кикинда 

 

Подстицање и развој 

мисаоних вештина 

ученика кроз наставу 

885 
К2 

П3 
8 

Удружење 

наставника 

енглеског 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=620
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=620
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=620
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=620
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=166
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=574
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=574
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страног језика 

 

језика - ЕЛТА 

 

 

Назив стручног већа/актива:Немачки језик 
 

Назив семинара 
Катало-

шки број 

Компте-нције 

приоритет 

Број 

бодова 
Реализатор 

Време 

реализације 

Креативна употреба 

уџбеника у настави страног 

језика  734 K1 бодова: 8 

Друштво за 

стране језике и 

књижевности 

Србије, Београд, 

Београд  

 

Мотивација – могућа мисија 

2  735 K1 бодова: 8 

Дата Дидакта, 

Нови Београд, 

Нови Београд  

Облици рада у настави 

немачког језика  

738 K1 бодова: 8 

Удружење 

наставника 

немачког језика 

Србије, Нови 

Сад, Нови Сад  

Стандарди постигнућа и 

наставни програми као 

главне смернице за 

обликовање наставе страних 

језика  

742 K1 бодова: 8 

Друштво за 

стране језике и 

књижевности 

Србије, Београд, 

Београд  

Креативност у настави 

страних језика  

748 K2 бодова: 8 

Центар за 

стручно 

усавршавање 

Кикинда, 

Кикинда, 

Кикинда 

Праћење напретка и 

вредновање постигнућа 

ученика у функцији 

унапређивања квалитета 

учења  

754 K2 бодова: 8 

Дата Дидакта, 

Нови Београд, 

Нови 

Београд Дата Ди

дакта, Нови 

Београд, Нови 

Београд  

Развој компетенција 

наставника страних језика  

755 K2 бодова: 8 

Центар за 

стручно 

усавршавање 

Кикинда, 

Кикинда, 

Кикинда 

 

Назив стручног већа/актива:МАТЕМАТИКА 
 

Назив семинара Катало-шки број 
Компте-нције 

приоритет 
Број бодова Реализатор 

Време 

реализације 

Методичкарадио

ница  

 

352 К1 8 

Подружницамате

матичараВаљево, 

Ваљево  

Током школске 

године 

Новосадскимате

матичкисеминар 
357 К1 8 

Друштвоматемат

ичараНовиСад 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=734&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=734&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=734&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=735&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=735&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=738&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=738&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=742&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=742&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=742&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=742&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=742&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=748&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=748&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=754&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=754&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=754&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=754&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=754&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=755&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=755&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=253&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=253&godina=2014/2015
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Интеракцијомдо

пројектненаставе 

у геометрији 

374 К2 8 

Стручноудружењ

епријатељаматем

атике и 

информатикеСрб

ије 

''МАТЕМАТИСК

ПОП'' 

''Сингапурскамат

ематика од 

проблемадореше

ња 

388 К2 8 

Краљевачкодруш

твоучитеља 

Израда и 

дељењеелектрон

скогнаставногма

теријала,  

311 К2 8 

Е- гимназија Током школске 

године 

Новае-школа,  296 К4 8 
ОШ"Првавојвођа

нскабригада" 

Током школске 

године 

Употребамобилн

ихапликацијазап

обољшањеквали

тетанаставе и 

учења: 

Паметнителефон

каонаставносред

ство 21. века,  

331 К2 8 

Регионалницента

рзапрофесионалн

иразвојзапослени

х у образовању 

Током школске 

године 

Наставаматемат

икесаупотребом

информационо-

комуникационих

технологија,  

355 К1 8 

Образовнокреати

вницентар 

Током школске 

године 

Употреба ИКТ 

алата у 

циљуунапређења

наставе,  

591 К2 8 

Fondacija Tempus   ЕЛЕКТРОНСК

И ОБЛИК 

СЕМИНАРА 

Превенцијаемоц

ионалногсагорев

ањанаставника у 

школама 

992 К4 8 

Музичкашкола 

"ВатрославЛисин

ски" 

Током школске 

године 

Подршка 

ученику кроз 

индивидуализац

ију и пројектни 

рад у настави 

математике 

358 К1 24 

ОШ''Бранко 

Радичевић'' 

Смедерево 

ЕЛЕКТРОНСК

И ОБЛИК 

СЕМИНАРА 

 

 

Назив стручног већа/актива: Стручно веће друштвених наука 

 

 

Назив семинара 
Катало-

шки број 

Компте-

нције 

приоритет 

Број 

бодова 
Реализатор 

Време 

реализације 

 

Како се заштитити од 

природних непогода                                                           

 

614 K1 16 

 

 

Географски 

институт „Јован 

 

 

1.полугодиште 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1018
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=239
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=239
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=239
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=239
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=239
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=239
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=239
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=239
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=85
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=85
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=85
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=85
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=85
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=984
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=984
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=984
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=984
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=931
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=931
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=931
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=931
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=614&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=614&godina=2014/2015
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 Цвијић”, САНУ, 

Београд 

 

 

 

1.полугодиште 

 

 

 

 

 

 

2.полугодиште 

 

 

 

2.полугодиште 

  

Вештине управљања 

одељењем: стратегије и 

поступци за ангажовање 

ученика, решавање проблема у 

учионици и успешно учење                                              

21 K2 8 

 

Центар за 

стручно 

усавршавање 

Кикинда  

 
 

 

Начини заштите младих од 

опасности и злостављања на 

интернету 55 K3 24 

 

Удружење 

професора 

информатике 

Србије, Нови 

Сад 
                                                          

 

Изградња добрих односа као 

фактор превенције насиља у 

одељењу /групи  

 

103 K4 8 

 

Друштво 

учитеља Новог 

Сада 

 

Назив стручног већа: Природне науке 

 

 

Назив семинара Каталошки број Организатор Број бодова 

Управљање 

пројектима у 

заштитиживотне 

средине 

819       К2 Природно 

математички 

факултет 

Нови Сад 

8 

Савремени облици 

евалуације у настви 

хемије 

818        К2 Природно 

математички 

факултет 

Нови Сад 

16 

Иновативни 

инструменти у 

настави физике 

790         К2 Природно 

математички 

факултет 

Нови Сад 

8 

Екологиши се 787           К3 Савез учитеља РС 8  

 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=21&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=21&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=21&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=21&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=21&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=55&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=55&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=55&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=103&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=103&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=103&godina=2014/2015
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Назив стручног већа/актива: Техника и технологија, техничко и информатичко 

образовање 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив семинара 
Катало-

шки број 

Компте-

нције 

приоритет 

Број 

бодова 
Реализатор 

Време 

реализације 

Електронски тестови 

293 К1,П1 36 

Средња техничка 

школа 

Сомбор 

Путем интернета 

 

Нова е-школа 

296 К1, П1 25 

ОШ ''Прва 

војвођанска 

бригада'' 

програм се 

изводи путем 

Интернета 

Нови Сад 

Основе веб дизајна – 

креативни начин за 

развој ученика  

 

298 К1, П1 32 

Образовно 

креативни центар, 

Бор 

Мобилни свет наставе 

319 К2, П1 8 

Центар за 

стручно 

усавршавање 

Кикинда 

Веб портали за припрему 

и реализацију наставе 

 

392 К1, П1 16 

Савез учитеља 

Републике Србије 

 

Предузетништво и 

производња у настави 

технике и технологије 

 

798 К1, П3 8 

Стручно 

удружење  

љубитеља технике 

и технологије 

МИГ ДАКТА 
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Назив стручног већа: Уметности 

 

Назив семинара 
Катало-

шки број 

Компте-

нције 

приоритет 

Број 

бодова 
Реализатор 

Време 

реализације 

САВРЕМЕНИ 

МЕТОДИЧКИ 

ПРИСТУП ДЕЧЈЕМ 

ЛИКОВНОМ 

СТВАРАЛАШТВУ – 

ОБРАЗОВАЊЕ 

УСМЕРЕНО НА 

ПРОЦЕС УЧЕЊА И 

ИСХОДЕ 

 
989 

К3 

П3 

 

8 

Сања 

Филиповић, 

доктор 

дидактичко-

методичких 

наука , 

Факултет 

ликовних 

уметности, 

Београд; 

Весна 

Јањевић 

Поповић, , ош 

„20.октобар„; 

Милица 

Војводић, 

мастер; 

докторант , 

Академија 

уметности, 

Универзитет 

у Новом Саду 

; 

 



 Годишњи план рада за школску 2019/20.годину 

 

 

ОШ ''Јожеф Атила'' Нови Сад 

152 

ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО 

СТВАРАЛАШТВО И 

СЦЕНСКА УМЕТНОСТ  

 

968 
К2 

П3 
8 

Сања 

Филиповић, 

доктор 

дидактичко-

методичких 

наука – мет, 

Факултет 

ликовних 

уметности, 

Београд; 

Цветин 

Аничић, 

Дипломирани 

глумац 

луткар, 

редитељ, 

Културно 

образовни 

центар, Шид; 

Сузана 

Поњавић, 

Историчар 

уметности, 

„Пријатељи 

деце општине 

Нови 

Београд„; 

Школа карикатуре – 

карикатура као ликовни 

израз и средство 

комуникације  

 

966 
К1 

П3 
8 

Драгутин 

Милановић, /, 

„Јеж„, 

„Вечерње 

новости„; 

Александар 

Загорац, 

Дипломирани 

индустријски 

дизајнер - 

изје, ОШ 

„Иван 

Гундулић”; 

Драгиша 

Бушић, 

Дипломирани 

сликар - 

сценограф , 

Филолошка 

гимназија, 

ОШ „Лаза 

Костић„; 
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Слика и прилика – 

визуелна писменост и 

ликовно наслеђе  

 

959 
К1 

П3 
16 

Драган 

Булатовић, 

доктор 

историје 

уметности, 

Филозофски 

факултет 

Универзитета 

у Београду; 

Јелена 

Павличић, 

доктор 

историје 

уметности, 

Факултет 

уметности, 

Универзитет 

у Приштини / 

КМ; Ива 

Суботић 

Красојевић, 

Дипломирани 

историчар 

уметности, 

СШ 

Техноарт, 

Београд; 

Катарина 

Трифуновић, 

дипл. проф. 

разредне 

наставе, МА 

ист.ум., 

Издавачка 

кућа Бигз 

школство 

ПРИМЕНА 

ДИГИТАЛНИХ 

УЏБЕНИКА И 

АПЛИКАТИВНИХ 

ПРОГРАМА У 

ПРОЦЕСУ ЛИКОВНОГ 

ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ И 

МЛАДИХ – 

ДИДАКТИЧКО-

МЕТОДИЧКИ И 

ТЕХНОЛОШКИ 

АСПЕКТИ  

954 
К1 

П1 
8 

Сања 

Филиповић, 

доктор 

дидактичко-

методичких 

наука , 

Факултет 

ликовних 

уметности, 

Београд; 

Војислав 

Илић, доктор 

наука-

методика 
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 наставе, 

Филолошко-

уметнички 

факултет, 

Крагујевац; 

 

 

7.2. План увођења у посао приправника 

 

Садржај 
Носиоци 

активности 
Методе Време реализације 

1. Планирање и програмирање 

- инструкције за израду 

школског плана (за одређени 

предмет и годину) 

- помоћ у планирању 

различитих типова и 

структуре наставних часова 

- упућивање у начине рада 

одељењског старешине 

- помоћ у примени 

индивидуализованог 

приступа деци и 

прилагођавања начина рада 

условима 

Ментор, 

педагог, 

директор 

Разговор и 

практични 

примери 

Август и током 

школске године 

2. Праћење развоја и постигнућа 

ученика 

- провера познавања 

психолошких карактеристика 

ученика датог узраста 

- упућивање у различите начине 

праћења, вредновања и 

оцењивања постигнућа ученика 

- принципи вредновања и 

оцењивања (благовременост, 

јавност, редовност,...) 

- упућивање у значај поштовања 

личности ученика 

- критеријуми оцењивања и 

мотивациона улога оцењивања 

Ментор, 

педагог, 

психолог, 

директор 

Разговор, 

упућивање на 

стручну 

литературу, 

практични 

примери 

Током школске године 

3. Сарадња са колегама, 

породицом и локалном 

заједницом 

- упознавање са принципима 

успешне комуникације са свим 

учесницима у образовно-

васпитном раду 

- указивање на значај 

поштовања личности ученика, 

родитеља и колега 

Ментор, 

педагог, 

психолог, 

директор 

Разговор, 

практични 

примери 

Током целе школске 

године 
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- упућивање на значај и начине 

сарадње са локалном 

заједницом, стручним 

институцијама и другим 

школама 

4. Рад са ученицима са 

сметњама у развоју 

- упознавање са основним 

принципима у раду са 

ученицима са сметњама у 

развоју 

- начини успостављања 

атмосфере поштовања 

различитости 

- увођење у примену принципа 

индивидуализације у процес 

учења и вредновања резултата 

рада 

Ментор, 

педагог, 

психолог, 

директор 

Разговор, 

практични 

примери, 

стручна 

литература 

Током целе школске 

године 

5. Професионални развој  

- увођење у различите облике 

стручног усавршавања 

и начине планирања истих 

- праћење развоја савремене 

литературе и образовне 

технологије 

- указивање на значај 

континуираног професионалног 

развоја 

Ментор, 

педагог, 

директор 

Разговор, 

стручна 

литература 

Током целе школске 

године 

1. Документација 

- упознавање са прописима из 

области образовно-васпитног 

рада  

- упознавање са сврхом, 

садржајем и начином вођења 

педагошке документације 

- значај чувања проверљивих 

података о детету и 

породици 

Ментор, 

педагог, 

директор 

Разговор и 

примери 

Током целе школске 

године 
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8.ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ АКТИВА и ТИМОВА 

 

8.1.  План стручног Тима  за инклузивно образовање 

  
Координатор: Бернардица Радосављевић 

 

Зашто инклузија?   

• Сва деца имају право да заједно уче.  

• Деца треба да живе заједно, не треба да их штитимо једне од других.  

• Сваком детету је потребно образовање које ће му помоћи да развије социјалне 

релације и буде припремљено за свакодневни живот.  

• Инклузија  има потенцијал да умањи страхове,изгради пријатељство ,поштовање и 

разумевање 

      Општи циљ: унапређивање квалитета напредовања ученика и њихово оптимално 

укључивање у редован образовно-васпитни рад и његово напредовање и осамостаљивање у 

вршњачком колективу 

Специфични циљеви 

1. Упознавање свих циљних група ( родитеља, ученика и запослених у школи ) са 

акционим планом тима за инклузивно образовање 

2. Јачање сарадње СТИО и ЛЗ у вези укључивања у реализацију инклузивног 

образовања 

3. Унапређивање процеса пружања додатне подршке ученицима којима је подршка 

потребна 

 

ЗАДАЦИ СТИО  

 

1. Унапређивање квалитета образовно-васпитног рада у школи-доношење акционог 

инклузивног плана 

2. Организовање активности, координација реализације и евалуација активности плана 

за инклузивно образовање 

3. Идентификација ученика са потешкоћама у учењу и напредовању, ученика из 

осетљивих и маргинализованих група и других ученика који имају потребу за додатном 

подршком 

4. Учествовање у изради педагошког профила 

5. Учествовање у раду педагошког колегијума и информисање о плану активности, као и 

предлагање ученика којима је потребна додатна подршка 

6. Израда, спровођење и евалуација ИОП-а ( вредновање остварености и квалитета плана 

рада ) 

7. Вођење евиденције о раду тима, и евиденције о ученицима којима се пружа додатна 

подршка 

8. Пружање стручне помоћи наставницима ( у раду са ученицима, родитељима, кроз 

интерне едукације или организацију семинара ) 

9. Пружање подршке родитељима ученика који похађају наставу по инклузивном 

образовању 
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10. Осмишљавање  начина  успешне и квалитетне сарадње родитеља  са другим тимовима 

школе 

11. Прикупљање и размена примера добре праксе 

12. Остваривање сарадње са ИРК, другим стручним тимовима и релевантним установама 

 

 

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМ

Е 

 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У АКТИВНОСТИМА ШКОЛЕ 

  

 

  

Доношење акционог плана рада : Стручни 

тим за инклузивно образовање 

 подела обавеза и задужења за текућу 

школску годину 2019/20. 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Евиденција са 

састанка, 

план рада 

Август, 

септембар 

Информисање Наствничког већа о акционом 

плану Стручног тима за инклузивно 

образовање 

  за текућу школску годину 

Педагог, 

психолог 

Евиденција, 

извештај 

Септембар  

Информисање Педагошког колегијума о 

акционом плану Стручног тима за 

инклузивно образовање 

 , и ученицима којима је потребна додатна 

подршка или престаје потреба за додатном 

подршком 

Педагог, 

психолог 

Евиденција, 

извештај 

Септембар 

Током 

године 

Информисање Савета родитеља и Школског 

одбора о акционом плану  Стручног тима за 

инклузивно образовање 

 за текућу школску годину 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Евиденција, 

извештај 

  
Септембар  

Информисање Ђачког парламента о 

акционом плану  Стручног тима за 

инклузивно образовање 

 за текућу школску годину 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Евиденција, 

извештај 

Септембар  

Упознавање шире Локалне заједницеса радом  

Стручног тима за инклузивно образовање 

 , путем школског сајта и редовно ажурирање 

школског сајта-линк ''инклузија'' 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Чланак на 

сајту 

Септембар, 

током 

године 

Процена и унапређење  активности 

инклузивног образовања у школи 

Тим за 

самовредновање  

Чек листа, 

анкета, 

извештај 

Октобар-

новембар 

Унапређивање квалитета рада 

партиципацијом у процесу развојног 

планирања и развоју школских програма 

 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 Тим за развој 

школског 

програма 

Евиденција са 

састанка, 

извештај 

Током 

године 

 Јачање толеранције и поштовање  Тим за заштиту, Евиденција са Током 
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различитости 

,,Ми заједно можемо све", ,,Азбука добрих 

навика", ,,Инклузивни дан"-сарадња и 

размена примера добре праксе са осталим 

школама  

Ђачки 

парламент 

сас танка, 

извештај, 

продукти, 

план акти 

вности, 

фотографије  

године 

ИДЕНТИФИКОВАЊЕ КОНКРЕТНИХ ПОТРЕБА ШКОЛЕ ,УЧЕНИКА КОЈИМА ЈЕ 

ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА-анализа постојећег стања 

 

1.Анализа тренутне ситуације, 

идентификовање ученика којима је 

потребна додатна подршка ,ученика који 

понављају разред, имају тешкоћа у учењу, 

инвалидитет или показују 

таленат,спровести успешну транзицију 

деце 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација, 

опсревација, 

непосредан увид,  

педагошки досије 

ученика, посета 

часовима,  

Септе

мбар 

Током 

године 

     2.Формирање базе података 

-број деце којима је потребна помоћ у учењу 

-број деце са сметњама у развоју 

-број надарене деце 

(редовно ажурирање базе) 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

Педагог, 

психолог 

Базаподатака, 

евиденција, 

евиденцијо 

ученицима 

Септе

мбар,о

ктобар, 

Током 

године 

3Пружање помоћи и учешће у изради 

педагошког профила ученика 
Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Евиденција, 

извештај, 

педагошки профил 

током 

године 

4.Покретање предлога за утврђивање 

права на ИОП,израдаИОП-а1,ИОП-

а2,ИОП-а3, подношење предлога и 

успостављање сарадње са ИРК 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

,учитељ 

родитељ,спољни 

сарадници 

Евиденција, 

извештај 

током 

године 

5.Формирање тимова за пружање додатне 

подршке и учешће у изради ИОП-а 
Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

, Директор 

Евиденција, 

извештај 

током 

године 

6.Праћење примене ИОП-а, вредновање и 

измена 
 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Евиденција, 

извештај 

током 

године 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ  РЕСУРСА 

 

1.Практична примена знања стечених са 

едукације ,примери добре праксе у вођењу 

наставног процеса и примена иновативних 

метода рада 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

, Тим за додатну 

подршку 

Презентација 

,Евиденција, 

извештај,дискусиј

а 

август 

Наставн

ичко 

веће,ток

ом 

године 

2.Размена искустава са школама које имају 

добре примере ИО и сарадња са МИО-Нови 

Стручни тим за 

инклузивно 

Евиденција, 

извештај,дискусиј

Током 

године,о
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Сад и целе Србије,Инклузивни дан-дан 

размене искустава(гост школе дрМилан 

Петровић са инклузивним хором) 

образовање 

 

а,презентација ктобар,,Ј

есењи 

инклузи

вни 

дан", 

април 

,,Пролећ

ни 

инклузи

вни дан" 

3.Едукација родитеља-тематски родитељски 

састанак о инклузивном образовању и већа 

укљученост родитеља у активност 

школе,пружање помоћи родитељима у 

реализацији индивидуалних образовних 

планова 

Педагог, 

психолог 

Евиденција, 

извештај, Списак 

присутних 

родитеља, 

фотографије 

Током 

године 

4.Информативни пано за родитеље-''кутак за 

родитеље'', ,,Отворена врата"-дани посете 

родитеља школи 

Педагог, 

психолог 

Фотографије, 

продукти, чланак 

на сајту 

Током 

године 

5-Интерна едукација запослених стручно 

усавршавање на теме : индивидуализацији, 

ИОП-у са прописаним и измењеним 

стандардима, упућивање на стручну 

литературу,набавка стручне литературе на 

тему Диференцирана настава и савремене 

методе учења, Пројектна настава 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

,директор 

библиотекар 

Фотографије, 

продукти, чланак 

на сајту, 

Евиденција, 

извештај 

октобар,

током 

године 

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, ЂАЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ И ДРУГИМ ТИМОВИМА- 

развијање подстицаја за ИО и спровођење плана ИО и поштовање процедуре 

    

1.. Сарадња са наставницима при 

конципирању ИОП-а, праћење 

реализације, евалуација  

 

  Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

Наставници 

Евиденције, 

извештаји, 

педагошка 

документација 

Током 

године 

2.Едукација ученика из редовне 

популације о сузбијању предрасуда о 

корисницима ИОП-а и ученика који су 

,,другачији" 

-кроз обавезне и изборне предмете 

 

-у  ваннаставним активностима(Спортска 

такмичења,развијање Здравих стилова 

живота-Воћни дам, Дан за 

поврће,амбијентална настава,тимови 

истраживачи у акцији стицања знања) 

 

-путем пројектних школских 

активности(Еколошки пројектни 

дани,Green week-наставак сарадње,Млади 

горани-сарадња,Планинарска секција-

јесен -пролеће) 

Одељенске 

старешине, 

Ђачки 

парламент, 

координатори 

секција, 

Тимови(организ

ација школских 

и ваншколских 

такмичења,пром

оција школе, 

мултикултуралн

остшколе, 

еколошки тим, 

хор 

Евиденције, 

извештаји, 

педагошки 

досије,презентације 

, учешће на 

конкурсима, 

штампани 

материјали -

новине,књига 

Током 

године 
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-реализацијом радионица(Мала ликовна 

колонија) 

 

-кроз ангажовање Ученичког 

парламента(Покажи шта знаш ,квиз 

знања) 

3. Организовање додатних едукација у 

сарадњи са спољним сарадницима ( 

логопед, дефектолог, социјални радник, 

педијатар ) 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

, Спољни 

сарадници 

Фотографије, 

продукти, чланак 

на сајту 

Евиденција, 

извештај 

Током 

године 

4.Одржавање састанака са другим 

школским тимовима и стручним већима и 

израда Тестова за полагање завршног 

испита ученика са ИОП-ом 

  Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

Руководиоци 

тимова и 

стручних већа 

Евиденција, 

извештај 

Током 

године 

5.Заједнички састанак Стручни тим за 

инклузивно образовање 

  са другим тимовима, анализа стања у 

школи, дефинисање приоритета, 

маркирање слабости 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 Руководиоци 

тимова и 

стручних већа 

Евиденција, 

извештај 

Током 

године 

6.Заједничка израда начина евалуације 

инклузивног образовања 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Тим за 

самовредновање  

Евиденција, 

извештај, 

инструменти 

евалуације 

Током 

године 

7.Покретање акција у сарадњи са Ђачким 

парламентом и градском библиотеком 

(,,Књига више није брига"-

наставак,учешће на конкурсима  ) 

Ђачки 

парламент,  

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Фотографије, 

продукти, чланак 

на сајту 

Евиденција, 

извештај 

Током 

године 

8.Упознавање са традицијом и обичајима 

различитих култура,Културе народа које 

спаја река Дунав" 

Одељенске 

старешине,Стру

чна 

већа,Вероучитељ 

Школски часопис, 

чланак на сајту 

Током 

године 

9Израда презентација ''Мој друг-мој 

понос'',ликовни и литерарни радови на 

исту тему 
____________________________________ 

10.Учествовање у Хуманитарним 

акцијама,сарадња са Нурдор-ом,истицање 

вредности и уопште појма 

волонтирања.Хумани месец-мај 

Информатичка 

секција,одељенс

ке старешине 

Чланови ђачког 

парламента дечији 

радови 

Током 

године 

ПРОМОЦИЈА РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
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1. Прикупљање материјала за школски 

сајт 
Сви запослени, 

ученици,родите

љи 

Фотографије, 

продукти, чланак 

на сајту 

Евиденција, 

извештај 

Током 

године 

2. Редовно ажурирање школског сајта Информатичар  Фотографије, 

продукти, чланак 

на сајту 

Евиденција, 

извештај 

Током 

године 

3. Прикупљање и размена примера добре 

праксе(угледни часови,презентације) 
Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

, Одељенске 

старешине 

Примери добре 

праксе, извештаји 

Током 

године 

4. Израда промо материјала, постављање  

и израда постера, реализација 

манифестација на нивоу школе и / или 

у сарадњи са ЛЗ 

сви запослени Продукти, 

фотографије, 

чланак на сајту 

Током 

године 

5.Медијско информисање о активностим 

Стручни тим за инклузивно образовање 

 директор Медијски запис, 

извештај 

Током 

године 

 

ЕВАЛУАЦИЈА И САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

1. Истраживање на нивоу школе: Индикатори 

добре праксе(инклузивно образовање у 

настави) 

-припрема и дистрибуирање упитника за 

наставнике, родитеље и ученике 

 

-анализа података, подношење извештаја 

 

-упознавање свих актера са резултатима 

истраживања 

 Педагог, 

психолог  ,  тим 

за 

самовредновање 

Упитник, 

квантитативно-

квалитативна 

анализа, 

извештај 

Током 

године, 

по 

могућству 

2. Анализа рада тима и реализације програма, 

вредновање резултата рада 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Извештаји, 

евиденције 

децембар,

јун 

3.Рад на педагошкој документацији за 

ученике који раде по ИОП-у,прикупљање 

ИОП-а у штампаној и електронској верзији 

/Анализана писаних 

ИОП-а 

 

-Праћење реализације планираних ИОП и 

предлагање мера за уклањање потешкоћа  

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Планови 

наставника, 

продукти, 

педагошки 

досије и 

портфолио 

ученика, 

опсревације 

октобар-

новембар 

4. –Анализа напредовања и постигнућа 

ученика који раде по ИОП-у,евалуација 

 

-Достављање извештаја СТИО 

Одељенске 

старешине, 

Стручна већа 

Планови 

наставника, 

продукти, 

педагошки 

новембар, 

децембар, 

фебруар, 

април, јун 
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досије и 

портфолио 

ученика, 

опсревације 

5.Рад тимова за додатну образовну подршку 

Ученику на креирањуИОП-а: 

анализа  постигнућа ученика 

 

ревизија старих ИОП-а или 

писањенових ИОП-а 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Планови 

наставника, 

продукти, 

педагошки 

досије и 

портфолио 

ученика, 

опсревације 

децембар, 

јануар, 

април, јун 

6.Анализа напредовања ученика који раде по 

ИОП-у и размена успешних 

стратегија,метода и техника рада 

-Одељенске 

старешине, 

Предметни 

наставници,  

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Планови 

наставника, 

продукти, 

педагошки 

досије и 

портфолио 

ученика, 

опсревације 

новембар, 

март, мај 

7.Писање извештаја за Интерресорној 

комисији и достављање извештаја,анализа 

Наставници,  

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Извештаји јануар, 

мај-јун 

2019. 

8.Анализа рада тима, анализа остварености 

акционог плана и предлози за даљи рад 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Евалуација, 

извештај, 

евиденција 

јун, јул 

2019. 

8.2. ПланТима за пружање подршке ученицима 

 

Координатор Тима: Гордана Ђуровски 

 

Назив 

активности 
Циљ активности 

Носиоци 

активности 

Време и место 

реализације 

Безбедност и 

сигурности у 

школи 

Регулисање питања 

обезбеђења школе и 

конкретизација договора 

Ученици виших 

разреда, цео 

наставни кадар и 

помоћно техничко 

особље 

Школа 

Током целе 

школске године 

Вршњачка 

подршка  

у процесу 

учења 

Подршка ученицима који су 

изостали са наставе дужи 

временски период или имају 

потешкоће при савладавању 

одређеног градива. Промена 

концепта допунске наставе, 

вршњачка подршка уз надзор 

предметног наставника. 

Ученици и 

предметни 

наставник 

Школа 

Током целе 

школске године 

Подршка Стручна помоћ Стручни сарадници Школа 
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наставницима 

за адекватније 

пружање 

подршке деци 

 

наставницима у пружању 

подршке ученицима кроз 

едукације на различите теме 

од интереса наставника и 

потреба детета у датим 

ситуацијама (развод, 

хранитељство, адаптација 

деце на установу, насиље, 

туговање код детета...) 

Центра за 

социјални рад 

(Саветовалиште за 

брак и породицу 

ЦЗСР) 

Током целе 

школске године 

Помоћ у препознавању и 

успостављању сарадње са 

дететом са поремећајем у 

понашању 

Дечија 

психијатрија, 

стручни сарадници 

и наставници 

Ученици 

помажу 

ученицима 
(развијање 

одговорности) 

Оснаживање деце за 

одговорно планирање и 

доношење проактивних 

социјалноприхватљивих 

активности у школи и учење 

вештина решавања сукоба 

(проблеми и решења) – 

наставак сарадње са ЦПЗВ 

Ученички 

парламент, 

председници 

разреда и један 

члан Тима за 

пружање подршке 

ученицима 

Школа 

Током целе 

школске године 

једном недељно 

 
 
 

8.3. План рада стручног актива  за самовредновање 

 

Координатор: Сенада Стефановић 

 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Време 

реализациј

е 

Начин праћења 

Израда плана и програма 

самовредновања и 

вредновања рада школе за 

школску 2019-2020.годину 

Координатор тима VIII,IX 

Евиденција тима 

ГПР 

Именовање чланова Тима 
Наставничко веће, 

директор 
IX 

Записник са 

Наставничког већа 

Евулуација рада, реализација 

активности планираних за 

протеклу школску годину и 

подношење извештаја 

Координатор тима 

Чланови ТЗС 
IX 

Евиденција тима 

Педагошка евиденција и 

друго 

Упознавање Наставничког 

већа, Школског одбора и 

Савета родитеља са 

извештајем ТЗС за протеклу 

школску годину 

Координатор тима 

Педагог 
X 

Евиденција тима 

Извештај са 

Наставничког већа и 

Школског одбора 

Подела задужења, 

реализација активности, 

анализа рада за кључну 

Директор, помоћник 

директора, педагог 

координатор тима 

X, XI, XII 

 

Извештаји, анкете, 

педагошка 
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област ШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ 

ПЛАН)  

стручна већа 

представници родитеља 

и ученика 

документација. 

Евиденција тима 

 

Реализација консултативних 

састанака координатора и 

чланова тима 

Координатор тима Месечно 

Евиденција тима 

Подела задужења, 

реализација активности и 

анализа рада за кључну 

област НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Одељенске старешине, 

ППС, Стручна већа, 

Представници 

родитеља и ученика, 

координатор, чланови 

ТЗС 

XI, III 

током године 

Евиденција тима 

Педагошка евиденција 

Анкете 

Извештаји 

Подела задужења, 

реализација активности и 

анализа рада за кључну 

област ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

Стручна већа, школски 

тимови, директор, 

представници родитеља 

и ученика, ППС 

X,II, III, IV 

Извештаји 

Анкете 

Педагошка 

документација 

Евиденција тима 

Подела задужења, 

реализација активностии 

анализа рада за кључну 

област ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

ППС, Тим за подршку 

ученицима, Управа 

школе 

Наставници 

Представници 

родитеља и ученика 

XII, V 

Евиденција тимова, 

Педагошка 

документација, Анкете 

Упитник о задовољству 

родитеља и ученика 

школом 

Подела задужења, 

реализација активностии 

анализа рада за кључну 

област ЕТОС 

ППС 

Директор 

Помоћници директора 

Стручна већа 

Тим за заштиту ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Ученички парламент 

Школска патрола 

Чланови ТЗС 

Током 

школске 

године 

Кућни ред школе 

Правилник о понашању 

ученика, запослених и 

родитеља ученика 

школе  

Протокол и евиденција 

Тима о заштити ученика 

од насиља, злостављања 

и занемаривања 

Евиденције школских 

тимова 

План рада  Школске 

патроле 

Извештаји 

Анкете 

Евалуација рада, степен 

остварености планираних 

задатака 

ТЗС VI, 

Евиденција тима 

Извештај о раду 

Упознавање колектива са 

степеном реализације 

задатака-снагама и 

слабостима области 

самовредновања 

Координатор тима 

Чланови ТЗС 
VI 

Евиденција тима 

Извештај о раду 
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8.4. План стручног актива за развојно планирање 

 

Координатор: Јелена Милутиновић 

 

Основни задацичлановастручногактивасу: предлагањеразвојногпланашколе, 

праћењереализацијеистог и предлагањенових и 

бољихкритеријумазавредновањепланиранихактивности. 

 

Стручниактивзаразвојнопланирање: 

• доприносиповезивањусвихинтереснихгрупа и стварањуусловазањиховоучешћe у 

развојномпланирању; 
• доприносиуспостављањупартнерскиходносаизмеђушколе и саветниказаразвојшколе, 

договарајусе о даљојсарадњиштоподразумеваутвђивањеконкретнихобавеза и 

одговорностиобестране; 
• анализирапотенцијале и слабостишколе, предлажепотребе и приоритетеразвојашколе; 

• припреманацртРазвојногпланашколенаосновуприкупљенихподатака и 

урађениханализазанареднитрогодишњипериод; 
• припреманацртакционогпланазареализацијуприоритетаразвојнихциљева и 

задатакапланиранихзасвакугодинунапочеткушколскегодине; 

• пратиреализацијуразвојногплана и 

подносиизвештајшколскомодборуједанпутгодишњесапредлогоммера; 
• сарађујенаизрадиГодишњегпланарадашколерадиусклађивањагодишњегпланасаразвојн

импланомшколе; 
• доприносиодлучивању о циљевима и приоритетимаразвојашколе; 
• предлаженовебоље и реалнијекритеријумезавредновање и 

оставривањепостављенихциљева; 

• доприносиодређивањуносиоцапланиранихактивности, критеријумауспеха, начину и 

вредновањупроцеса и задатака; 
• учествује у самовредновањуквалитетарадаустанове; 

• обавља и другепословепоналогудиректора, просветногсаветника и Школскогодбора. 
СтручниактивзаразвојнопланирањезасвојрадодговараШколскомодбору. 

 

Назив активности 
Време 

активности 
Носиоци активности 

- Именовање чланова Тима и подела 

задужења 

-Договор о раду Тима у текућој 

шк.години 2019-2020 

- Анализа и представљање новог 

Akционог плана 2019-2020.г. 

-Упознавање свих актера школског 

живота са планом активности ШРП 

август/септембар Директор, управа школе, 

чланови Тима 

-Анализа приоритета школе у циљу 

израде Акционог плана 

-консултације са ПП службом, 

стручним активима и Тимом за 

самовредновање 

-активно укључивање родитеља у 

стварање бољих услова за унапређење 

октобар Наставници, координатори 

тимова, родитељи, ученици, 

чланови Тима за развојно 

планирање  
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наставних и ваннаставних активности 

путем израде акцоног плана 

- Усклађивање Годишњег плана рада 

школе са Развојним планом школе 

 

Праћење реализације активности 

школског развојног плана 

Током школске 

године 

Тим за развојно планирање 

Извештавање о раду Тима полугодишње Тим за развојно планирање 

Израда акционог плана 2018/2019 Октобар-

новембар 

Директор, управа школе, 

чланови Тима 

-анализа рада у протеклом периоду и 

идентификовање 

проблема 

 

децембар Директор, управа школе, 

чланови Тима 

Праћење и анализа система повратних 

информација на основу резултата 

самовредновања, обилазака часова и 

спољне евалуације 

Друго 

полугодиште 

 

Тим за развојно планирање, 

педагог, психолог, управа 

школе, Тим за 

самовредновање 

Анализа постигнућа ученика на основу 

пробног завршног испита 

Април Тим за развојно планирање, 

педагог, психолог, управа 

школе, Тим за 

самовредновање 

Евиденција и анализа примењених 

васпитно-дисциплинских мера  

 

Током године Тим за развојно планирање, 

тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања, психолог 

Анализа похађаних семинара и  

извештаја о учешћу на: семинарима, 

трибинама и 

стручним скуповима,анализа 

унапређених компетенција наставника 

 

 

Друго 

полугодиште 

Директор, педагог, Тим за 

развојно планирање 

Разматрање и усвајање извештаја о 

раду Актива за шк.2019/2020. 

Јун Директор, педагог, Тим за 

развојно планирање 

 

 

8.5 План тима за заштиту дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  

 

Координатор Тима: Ана Петрович –психолог 

Чланови: 

Гордана Ђуровски 

Роберт Бакош 

Милана Живковић 

Драгица Илић 

Душица Гатарић 

Лила Каран 

Естер Талоши 

Савка Мандић 

Дијана Попић 
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Неда Носовић 

Слободанка Поповић 

Александра Станојчић 

Наталија Берат 

 

Посебни протокол пружа и оквир за превентивне активности и води ка унапређењу 

стандарда за заштиту деце/ученика. 

Посебни протокол обавезујући је за све који учествују у раду васпитно – образовне установе. 

На основу Посебног протокола, у складу са специфичностима рада, установа је у обавези да 

у Годишњем програму рада (члан 81 Закона) дефинише програм заштите деце/ученика и да 

формира Тим за заштиту деце/ученика од насиља. 

Основни принципи на којима је заснован Посебни протокол, који уједно представљају и 

оквир за деловање, јесу: 

- право на живот, опстанак и развој 

- најбољи интерес детета/ученика 

- недискриминација 

- учешће деце/ученика 

             Општи циљ Посебног протокола је унапређење квалитета живота деце / ученика 

применом: 

-          Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце / ученика; 

-          Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривње 

у установама 

                У складу са природом делатности образовно-васпитних делатности, у овом 

документу користиће се појам НАСИЉЕ, који обухвата различите врсте и облике насилног 

понашања, злостављања, занемаривања, злоупотребе и искоришћавања. 

Задаци Тима за заштиту ученика од насиља су да: 

* припреме програм заштите; 

* информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима 

тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту; 

* учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију 

насиља, злостављања и занемаривања; 

* 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; 

* укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

* прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће 

предлогедиректору; 

* сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради 

свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

* води и чува документацију; 

* извештава стручна тела и органе управљања. 

  

Програм заштите се односи на: 

·        Превентивне и 

·         Интервентне активности 

  

Предложене активности треба да обезбеде стварање атмосфере поверења, сигурности и 

поштовања дечјих права кроз јединствено деловање свих актера.  

  

Образовно-васпитна установа је одговорна за:  
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• успостављање превентивног рада на заштити ученика од насиља као редовне праксе у 

образовноваспитном процесу; 

• непосредну укљученост вршњачких тимова и ученичког парламената у пружање подршке 

вршњацима при заштити од насиља и успешну реинтеграцију починилаца насиља у 

вршњачку заједницу; 

• увођење правила понашања и реституције као превентивних мера и вредности у живот 

заједнице, изградњу позитивне климе и конструктивне комуникације; 

• успостављање вршњачке медијације и вршњачке едукације као ефикасних механизама 

превенције са инструментима за праћење ефикасности; 

• укључивање у програме за превенцију насиља, осмишљавање програма за разне узрасте, 

умрежавање школа ради размене позитивних искустава и ширења мреже заштите; 

• примену Посебног протокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

• развијање подстицајне средине и укупно повећање атрактивности школе; 

• систематско праћење и унапређивање нивоа безбедности, заштите и подршке ученицима. 

 

Б. ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ према нивоима насиља, злостављања и 

занемаривања  
 

На првом нивоу активности преузима одељењски старешина, наставник, у сарадњи са 

родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са одељенском заједницом, групом ученика и 

индивидуално. 

На другом нивоу активности предузима одељењски старешина у сарадњи са педагогом, 

психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу 

појачаног васпитног рада. Уколико појачан васпитни рад није делотворан, директор покреће 

васпитно-дисциплинки поступак и изриче меру, у складу са Законом. 

На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно 

ангажовање родитеља и надлежних органа (центар за социјални рад, полиција...) 

Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања шрема ученику у 

установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према 

ученикумере за заштиту и подршку. 

На насиље се реагује одмах у циљу најбоље заштите детета. 

Реагује се одмах, без одлагања, и ако постоји сумња да се дешава насиље 

 

Редослед поступања у интервенцији:  

1. Проверавање сумње или откривање насиља , злостављања и занемаривања. 

Откривање, сазнање о насиљу као први корак у заштити ученика.Улога професионалца и 

особе која ужива поверење ученика је веома важна. Реакције ученика који трпе насиље, 

посебно емоционално или социјално тешко је открити. Ученици различито реагују: повлаче 

се, раздражљиви су, агресивни, преосетљиви и сл.  

Знаци који указују да ученик можда трпи насиље  

На физичком или физиолошком плану: 

Трагови повреда, модрице, ожиљци, опекотине, посекотине, поцепана одећа, запуштен и 

неуредан изглед, поломљене, односно поцепане ствари, проблеми са исхраном, болови у 

стомаку, главобоље, повраћање, преломи, проблеми са сном (несанице или претерано дуго 

спавање), нестанак ствари (мобилни телефон, одевни предмети, торбе, свеске, 

На емоционалном плану: 

Плачљивост, повученост, претерана активност, раздражљивост, појава страхова, агресивно и 

аутодеструктивно понашање, ћутљивост, неуобичајена причљивост, гледање у „празно“, 

„ноћне море“, конзумирање алкохола, наркотика, лагање, страх од самоће, изражено 
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грицкање ноктију, поремећај говора, сексуално понашање непримерено узрасту и др. 

У школи:  

Изненадни школски неупех, појава неоправданих изостанака, одсуство концентрације, 

кашњење, избегавање обављања обавеза, 

недоношење домаћих задатака, избегавање или неучествовање у разноврсним активностима, 

избегавање дружења са другом децом, одбијање уобичајених активности, неуобичајени 

начин играња, избегавање физичког додира (трзање), велики страх од одраслих, изражен 

страх од повратка кући и др. 

2.Прекидање, заустављање, насиља  

(обавеза свих који имају било какво сазнање или сумњу да се насиље догађа): 

Запослени су у обавези да зауставе насиље или обавесте надлежне у установи . 

 Поједине ситуације физичког насиља захтевајухитно и истовремено реаговање, 

збрињавање учесника, обавештавање родитеља и неодложно укључивање релевантних 

институција (здравствена установа, полиција, центар за социјални рад); 

 Емоционално или социјално насиље такође треба зауставити што пре. Ученику који трпи 

насиље треба пружити разумевање, поверење и сигурност; 

 Ако постоји сумња на било који облик породичног насиља, наставник обавештава Тим, 

који даље предузима кораке уз консултације са Центром за социјални рад. 

Смиривање ситуације (подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, разговор са 

учесницима и посматрачима): 

Уколико се дешава физичко или снажно вербално насиље, у првом моменту је најважније: 

 да се актери након раздвајања умире; 

 да се обезбеди прикладан простор и време за разговор; 

 потражи помоћ колега, стручне службе или Тима ако је потребно; 

 објасни учесницима да је циљ да се сукоб реши и да ће обе стране имати прилику да 

испричају шта се догодило. 

На емоционалном плану: 

Плачљивост, повученост, претерана активност, раздражљивост, појава страхова, агресивно и 

аутодеструктивно понашање, ћутљивост, неуобичајена причљивост, гледање у 

„празно“,„ноћне море“, конзумирање алкохола, наркотика, лагање, страх од самоће, 

изражено грицкање ноктију, поремећај говора, сексуално понашање непримерено узрасту и 

др. 
 

У школи:  

Изненадни школски неуспех, појава неоправданих изостанака, одсуство концентрације, 

кашњење, избегавање обављања обавеза,недоношење домаћих задатака, избегавање или 

неучествовање у разноврсним активностима, избегавање дружења са другом децом, одбијање 

уобичајених активности, неуобичајени начин играња, избегавање физичког додира (трзање), 

велики страх од одраслих, изражен страх од повратка кући и др. 

2.Прекидање, заустављање, насиља  

(обавеза свих који имају било какво сазнање или сумњу да се насиље догађа): 

Запослени су у обавези да зауставе насиље или обавесте надлежне у установи . 

 Поједине ситуације физичког насиља захтевајухитно и истовремено реаговање, 

збрињавање учесника, обавештавање родитеља и неодложно укључивање релевантних 

институција (здравствена установа, полиција, центар за социјални рад); 

 Емоционално или социјално насиље такође треба зауставити што пре. Ученику који трпи 

насиље треба пружити разумевање, поверење и сигурност; 

 Ако постоји сумња на било који облик породичног насиља, наставник обавештава Тим, 

који даље предузима кораке уз консултације са Центром за социјални рад. 

Смиривање ситуације (подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, разговор са 
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учесницима и посматрачима): 

Уколико се дешава физичко или снажно вербално насиље, у првом моменту је најважније: 

 да се актери након раздвајања умире; 

 да се обезбеди прикладан простор и време за разговор; 

 потражи помоћ колега, стручне службе или Тима ако је потребно; 

 објасни учесницима да је циљ да се сукоб реши и да ће обе стране имати прилику да 

испричају шта се догодило. 

Школа: 

1. прати остваривање програма заштите; 

2. евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа; 

3. прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа; 

4. анализира стање и извештава. 

Одељенски старешина бележи насиље на првом нивоу, прати ефекте предузетих мера и 

подноси извештај тиму за заштиту. 

Укључивање тима за заштиту је на другом и трећем нивоу. Све службене белешке у вези са 

насиљем води, чува и анализира за потребе установе психолог или педагог. 

Тим подноси извештај директору два пута годишње. 

Директор извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент. 

Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду школе 

и доставља се Министарству просвете, науке  технолошког развоја (ШУ ) 

Ради свеобухватног увида, потребно је анализирати укупне податке (број, облике насилног 

понашања и предузете мере) достављати стручној служби, Тиму и директору школе. 

У обрасце се уписује: шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, какве су 

последице, шта се предузело, на који начин су укључени родитељи, разредни старешина, 

стручна служба, професионалци из других институција, као и начини на који ће ситуација 

бити праћена итд. 

Документација треба да се чува код стручне службе или директора, поштујући принцип 

поверљивости података. 

  
 

АКТИВНОСТИ 
ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИЗВОРИ 

ДОКАЗА 

Формирање Тима и 

избор кординатора Тима 

и договор о раду у 

школској 2019/20.години 

Формиран Тима, 

изабран 

координатор и 

подела задужења 

Директор, 

чланови Тима,  

Почетак 

септембра 

Записник са 

састанка 

Израда плана рада Тима 

за школску 

2019/20.годину 

Израђен план  Чланови Тима До 14.09.2019. Увид у ГПРШ 

и плaн  рада 

Тима 

Информисање родитеља 

на Савету родитеља и 

родитељским 

састанцима о стању 

безбедности у школи и 

мерама за побољшање и 

превентибне активности 

Информисани 

родитељи 

координатор 

Тима  

На крају 2. И 4. 

квартала 

Записник са 

Савета 

родитеља и 

увид у 

дневнике 

рада(записник 

са родитељског 

састанка) 

Договор о одељењским и 

школским правилима на 

Утврђена 

истакнута 

Ученички 

парламент, 

Септембар 

2019. 

Увид у 

дневнике рада 
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ЧОС-у одељењска и 

школска правила 

одељењске 

старешине 

,чланови Тима 

и посматрање 

Упознавање Ученичког 

парламента са 

Протоколом,планом  

рада тима; договор о 

заједничким 

активностима 

Упознати 

чланови УП са 

планом рада 

тима 

Чланови Тима 

и УП 

Октобар 2019. Записник са 

састанка УП 

Обележавање Светског 

дана толеранције 

Обележ дан 

толеранције 

Чланови Тима, 

УП,  

Новембар 2019. Евиденција, 

фотографије 

Спортске активности Одржане 

спортске 

активности 

Чланови Тима, 

УП,  

Током школске 

године 

Евиденција, 

фотографије 

Реализовање радионица 

из програма „Школа без 

насиља“ 

Реализоване 

радионице 

Одељењске 

старешине, 

чланови тима 

Током школске 

године 

Извештај са 

радионице, 

разговори са 

ученицима 

Анализа безбедности 

ученика у школи и 

предлог мера за 

унапређивање на нивоу 

одељењских заједница , 

одељењским већима, УП 

Анализирана 

безбедност  

Одељењске 

старешине, 

чланови 

одељењског 

већа, чланови 

Тима 

На крају првог 

полугодишта 

Увид у 

дневнике рада, 

записнике са 

ОВ,  

Праћење 

функционисања  

унутрашње и спољашње 

заштитне  мреже 

Увид у 

функционисање 

УЗМ и СЗМ 

Чланови Тима Током школске 

године 

Евиденција и 

документација 

Стручно усавршавање 

наставника 

Посета семинари 

наставника 

Чланови Тима Током школске 

године 

Сертификати 

са семинара 

Евалуација рада  Тима са 

извештајем на 

наставничком већу 

Сагледавање 

рада тима 

добрих страна и 

тешкоћа 

Чланови Тима На крају 1. и 

2.полугодишта 

Извештаји, 

записници са 

састанка   

наставничких 

већа 

 

8.6. План Тима  за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Координатор: Валерија Лазар Варга 

Чланови Тима: 

✓ Гордана Попов  
✓ Наташа Шарковић 
✓ Ангел Харди Иршаи 

✓ Сунчица Дувњак 
✓ Данијела Јекић 

✓ Станојковић Милена 
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Циљ Активност 
Начин 

реализације 

Носиоци 

активност

и 

Инструмент 

праћења 

Време 

реализа-

ције 

Формирање 

Тима и подела 

задатака 

Одабир 

наставника 

који ће чинити 

тим 

Одабир на основу 

анализе успешности 

учешћа наставника 

за међупредметне 

компетенције и 

предузетништва, ако 

и анализе 

професионалних 

компетенција 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

Записници са 

састанка 

педагошког 

колегијума  

Август 

Креирање 

(израда) плана 

рада 

Операци-

онализација 

рада 

Дефинисање 

активности које ће 

тим реализовати у 

овој школској години  

Тим , 

педагог, 

психолог 

Записник са 

састанка тима, 

мејл 

комуникација 

септембар 

Подстицање 

наставника да 

креирају и 

изводе часове 

који развијају 

међупредметн

е 

компетенције 

Креирање базе 

припрема за 

час који 

развијају 

међупредметне 

компетенције 

Одабир најбољих 

припрема за развој 

међупредметних 

компетенција 

Тим Сајт школе, 

записник 

Октобар-

јануар 

Упознавање с 

а историјским, 

географским 

традиционалн

им обележјима 

Града Новог 

сада 

Пројекат ''Нови 

Сад од А до Ш'' 

Прикуплаље 

матреијала ( 

информације), 

отворена трибина, 

презентација, 

Гост часа, посета 

музејима,.. 

Израда продуката 

рада,  

Тим,  Фотографисањ

е, извештај, 

прикуољени 

материјал, сајт 

школе 

Октобар - 

март 

Промоција 

предузетништ

ва 

Организовање 

предавања, 

радионица и 

продајне 

изложбе 

Предавање за 

ученике петих 

разреда о отпаду        

( пластичне масе, 

електронски...) и 

могућностима 

остваривања зараде 

од рециклирања. 

 

Укључивање ученика 

у израду радова за 

продајну изложбу-

Дан школе 

Тим, 

чланови тим 

за екологију,  

ученички 

парламент 

Сајт школе Фебруар -

мај  

Праћење и 

вредновање и 

резултата рада 

Евалуација 

рада Тима 

Анализа спроведених 

активности и учешћа  

Тим , 

педагог, 

психолог 

Записник и 

упитници 

јун 

За следећу школску годину планира се реализација пројекта под називом “ У сусрет 

ускршњим празницима”. У реализацији пројекта ће учествовати учитељи и наставници 

мађарског актива.Пројектни план: 
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NYUSZIVÁRÓ- Húsvét            

 

Megvalósítás helye: József Attila Általános Iskola, Újvidék 

 

Megvalósítás ideje: 2020. áprilisa - Iskolanap 

 

A témanap megvalósítói:  a MAGYAR AKTÍVA képviselői 

 

A témanap célcsoportja: az iskola magyar ajkú tanulói, 1-től 8-ig 

 

Téma: Húsvét 

 

Altéma: -     József Attila és más költők, írók a húsvátról, tavaszról 

    -    Népszokások 

- Húsvét a művészetekben, ... 

- Tojásfestés és egyéb, az ünneppel kapcsolatos kézimunkák 

- Szabadidős tevékenységek... 

 

A témanap célja: megismertetni a húsvéti várakozás, készülődés szokásait,               népszokásait, 

hagyományait; hagyományőrzés; más népek húsvéti szokásainak megismerése; tapasztalat és 

élményszerzés különböző tevékenységeken át; közösségépítés és feladattudat erősítése 

 

Érintett területek/tanórák: magyar nyelv és irodalom, szerb nyelv, angol és német nyelv, 

anyanyelvápolás, környezetismeret, természet és társadalmi ism., történelem, földrajz, biológia, 

fizika, kémia, matematika, képzőművészet, zenekultúra, hittan, műszaki és informatika, testnevelés 

 

Fejlesztési cél: anyanyelvi-társadalomtudományi készségek (szókincsbővítés, szövegértés, 

önkifejezés) fejlesztése; matematikai és természettudományos kompetenciák: összefüggések 

keresése, emlékezet, logikus gondolkodás, figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése; kulturális-

művészeti kompetenciák: esztétikai érzék, hagyományőrzés, értékek megőrzése, kreativitás 

fejlesztése, önálló ismeretszerzés, közösség, együttműködési készség fejlesztése; kommunikáció 

szerb valamint idegen nyelven: szókincsbővítés, ismerkedés más népek szokásaival; informatikai 

ismeretek bővítése;  stb.  

 

Tehát, a kompetenciafejlesztés fókuszai: 

- személyes kompetencia: tevékenységi vágy, kíváncsiság, önismeret, befogadási készség, beleélési 

képesség, igényesség, finommotorikai készség 

- kognitív kompetencia: megfigyelő-, tudásszerző-, rendszerező-, gondolkodási képesség, 

kommunikációs és tanulási képesség, memóriafejlesztés, reprodukáló képesség 

- szociális kompetencia: együttműködés, kooperatív készség, felelősségvállalás, empátia, 

véleményalkotás, véleménynyilvánítás, kommunikatív képesség, tolerancia. 

                

Megjelenő produktum /Várható eredmény:  

- húsvéti hangulat megteremtése,  ismeretek bővítése, érdeklődés felkeltése a húsvéti hagyományokkal 

kapcsolatban 

- húsvéttal kapcsolatos rajzok, plakátok, beszámolók, okos irattartók, kézimunkák, ... 

- versek 

- versenyek 

- tojásfestés 

- locsolkodás (népszokások) 
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       -     más kultúrák, népek ünnepének megismerése, a másság elfogadása  

 

Értékelés: 

Célja: 

- a tapasztalatok, új fogalmak, összefüggések, tevékenységek megjelenése, megértése 

- a tanuló önmagához mért fejlődésének értékelése 

- pozitív visszacsatolás a feladatvégzés során tapasztalt együttműködésről, nyitottságról, a 

gyűjtőmunka, az elkészített alkotások eredményéről, minőségéről, az átélt élményekről 

- osztálykeretekben és iskolaszinten személyes élmények, tapasztalatok  

- egyéni vállalások megbeszélése, önértékelése 

- a vállalt feladatok önértékelése 

- javaslatok az elismerésekre 

 

Munkaformák 

-      kooperatív  csoportmunka 

-      páros munka 

-      frontális munka 

-      egyéni munka 

  

Tevékenységek:   

 

- húsvéti dalok, versek, mesék olvasása, hallgatása, begyűjtése, közös versmondás, éneklés 

- beszélgető kör a hitoktató vezetésével a húsvéti ünnepkör egyházi eredetű népszokásairól 

- gyűjtött képek válogatása, rendszerezése, húsvéti köszöntők készítése  

- „Nyuszisarok” berendezése, húsvéti dekoráció készítése 

- „Interaktív húsvét” - böngészés az Interneten 

- plakátok, okos irattartók, beszámolók készítése csoportmunkában a gyűjtött képek 

felhasználásával különböző tantárgyakon belül 

- ismerkedés a húsvéthoz kötődő állatokkal 

- matematikai feladatok, fizika és vegytan a húsvét jelében... 

  

 

 

8.7. План тима за јавну делатност и мултикултуралност  

 

Координатор: Кристина Пекар 

Чланови: 

Милица Купрешанин, Надица Мутин, Ержебет Анђелић, Марија Пеце Андерла, Вјера Федел, 

Едит Балок, Терез Сабо, Марија Адам, Драгица Илић, Мухамед Зиљкић, Светлана 

Мудринић.  

 

Културна и јавна делатност школе обухвата широк спектар деловања с циљем 

подизања угледа и квалитета рада Школе и афирмације ученика и наставника. Кроз културну 

и јавну делатност потребно је да ОШ „Јожеф Атила” афирмише своју делатност,  постане 

културни центар у средини у којој се налази и омогући ученицима упознавање јавних, 

културних и привредних центара града. Поред тога, треба активно укључити и родитеље у 

активности школе.  

Културна и јавна делатност школе је једно од подручја васпитно-образовних 

активности којом се остварује чвршћа и непосреднија веза са друштвеном средином. Циљ 
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ове школске делатности је унапређивање васпитно-образовног рада у школи и општег 

културног и образовног нивоа рада у друштвеној средини.  

Основни задаци културне и јавне делатности школе су да ученицима, наставницима и 

другим радницима обезбеди учешће друштвеном животу средине; да омогући друштвеној 

средини учешће у остваривању циљева, задатака и садржаја васпитања и образовања; да 

обезбеди услове за успешно извршавање годишњег програма рада школе и унапређивање 

васпитања и образовања; повеже и организује сарадњу са свим чиниоцима у друштвеној 

средини; сарађује са породицама и другим чиниоцима средине ради јединственог деловања 

на развој и васпитање деце и омладине. 

Чланови тима одржаваће састанке једном месечно, а по потреби и чешће.  

Како би рад Тима за јавну делатност и мултикултуралност био што продуктивнији, 

активности ће бити најављиване на огласној табли, промовисане и забележене на сајту школе 

и Фејсбук страници. 

Школа ће  настојати да успостави потпуну сарадњу са свим привредним и 

друштвеним организацијама којима је интерес образовање, са  свим васпитно-

образовним организацијама у окружењу и шире, са Министарством просвете, као и са 

другим организацијама и институцијама. Планирано је да се путем стручних актива 

одговарајућих предмета успостави сарадња кроз  реализацију задатака у заједничком 

раду. 

Поред обележавања важних датума које пажљиво планирамо у току ове школске 

године, у нашој школи планиране су и оне устаљене активности. 

 

Редни 

број 
АКТИВНОСТИ 

1. Организација школских приредби 

2. Организација културних и мултикултурних активности школе 

3. Медијско и јавно представљање школе 

4. Сарадња са основним школама, средњим школама и факултетима 

5. 

Сарадња са другим културно-просветним установама и организацијама 

(библиотекама, музејима, галеријама, позориштима, биоскопима, културним 

центрима...) 

6.  Сарадња школе са локалном заједницом 

 

 

Време 

реализације 
Активности Носиоци активности 

Очекивани 

исходи 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

IX 
почетком 

месеца 

- састанак Тима; 

- договор о начину рада; 

- глобални и оперативни 

план рада; 

- Тим за јавну делатност и 

мултикултуралност; 

- договор о 

начину рада; 

X 

друга 

недеља 

месеца 

- учешће у обележавању 

Дечије недеље; 

- стручно веће разредне 

наставе;  

- ђачки парламент;  

- медијска секција; 

- припреме; 

- реализација; 

XI 
крајем 

месеца 

- састанак Тима поводом 

састављања програма за 

прославу школске славе 

- Свети Сава; 

- стручно веће разредне 

наставе; 

- Тим за јавну делатност и 

мултикултуралност; 

- драмска и рецитаторска 

- договор о 

начину рада;  

- састављање 

програма за 

светосавску 
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секција и хор; приредбу; 

XII 

крајем 

месеца 

- генерална проба за 

новогодишњу 

представу; 

- стручно веће четвртог 

разреда; 

- намештање 

сцене; 

- постављање 

озвучења;  

- реализација 

генералне пробе; 

крајем 

месеца 

- новогодишња 

представа; 

- стручно веће четвртог 

разреда;  

- Тим за естетско уређење 

школе; 

- реализација 

приредбе;  

- сарадња са 

локалном 

заједницом;  

- гостовање  

деце из 

Предшколске 

установе 

„Радосно 

детињство”; 

крајем 

месеца 

- божићни обичаји код 

Срба – презентација 

-  вероучитељи; 

- Тим за јавну делатност и 

мултикултуралност; 

- Тим за одржавање сајта 

школе; 

- реализација;   

- гости ђаци 

других верских 

конфесија; 

крајем 

месеца 

- проба за светосавску 

приредбу 

- Тим за јавну и 

мултикултуралну 

делатност;  

- актив православних 

вероучитеља; 

- хорска и драмска 

секција; 

- стручно веће разредне 

наставе; 

- реализација 

пробе; 
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ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

I 

26. 
- генерална проба за 

светосавску приредбу 

- Тим и јавну и 

мултикултуралну  

делатност;  

- актив православних 

вероучитеља; 

- хорска и драмска 

секција,  

- стручно веће разредне 

наставе;   

- Тим за уређење школе; 

- Tим за одржавање сајта 

школе; 

 

27. - светосавска приредба 
- реализација 

приредбе; 

II 
у току 

месеца 
- на часу мађарског језика 

- професори мађарског 

језика и књижевности; 

- Тим за јавну и  

мултикултуралну 

делатност; 

- ученици 5. б разреда; 

- Тим за сајт школе; 

- реализација; 

- гости ученици  

4. разреда ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

III 

у току 

месеца 
- на часу словачког језика 

- професор словачког 

језика и књижевности;  

- Тим за јавну и 

мултикултуралну 

делатност; 

- Тим за сајт школе; 

- реализација;  

- гости ученици  

2. разреда; 

у току 

месеца 

- на часу ромског језика и 

књижевности 

- сарадници за ромски 

језик; 

- Тим за јавну и 

мултикултуралну 

делатност; 

- Тим за сајт школе; 

- реализација;  

- гости ученици  

2. разреда; 

крајем 

месеца 

- припремање активности 

поводом Дана школе 

- драмска и рецитаторска 

секција; 

- стручно веће разредне 

наставе; 

- стручно веће предметне 

наставе; 

- стручно веће професора 

физичке културе и спорта;  

- Тим за јавну 

и мултикуктуралну 

делатност; 

- Тим за естетско уређење 

школе; 

- Тим за сајт школе; 

 

IV 

почетком 

месеца 

- активности поводом 

Дана школе 
 

у току 

месеца 

- најрадоснији 

хришћански празник 

Ускрс код католика - 

презентација 

- вероучитељ католичке 

вероисповести;  

- Тим за јавну и 

мултикултуралну 

делатност; 

- Тим за сајт школе; 

- реализација; 

- гости ученици  

4. разреда; 

V 
у току 

месеца 

- учествовање на Бејби 

егзиту 

- Тим за промоцију школе; 

- струћно веће разредне 

- учествовање у 

програму; 
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8.8.Пројекти у сарадњи са институцијама 

 

 

 

Пројекат: Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарства  

унутрашњих послова '' Основи безбедности  деце'' 

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова 

ради безбедоносне културе ученика. Наставу ће реализовати прирадници Министарства  

унутрашњих послова  који поседују знања и вештине из области које се изучвају. 

Области које ће бити реализоване кроз наставу су: 

 

• Безбедност деце у саобраћају 

• Полиција у служби грађана 

• Насиље као негативна појава 

• Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

• Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа  

• Превенција  и заштита деце од трговине  људима 

• Заштита од пожара  

• Заштита од техничко технолошких опасности и природних непогода. 

Програм '' Основи безбедности деце'' биће реализован кроз час одељењсске заједнице, једном 

месчно,са ученицима првог,  четвртог и шестог разреда. 

Пројекат –''Дигитална учионица'' – дигитални уџбеници . – Министарство просвете 

науке, технолошког развоја ( Техника и технологија 5.разред). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставе; - промоција 

школе; 

VIII 

крајем 

месеца 

- генерална проба за 

приредбу поводом 

пријема првака 

- стручно веће 3. разреда; 

- стручно веће будућих 

првака;  

- Тим за јавну и 

мултикултуралну  

делатност;  

- Тим за сајт школе; 

- намештање 

сцене и паноа у 

холу школе и у 

учионицама 

будућих првака; 

- постављање 

озвучења; 

- реализација 

генералне пробе; 

31. 
- приредба поводом 

свечаног пријема првака 

- реализација 

приредбе; 
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8.9.  План тима  - уџбеници 

 

Координатор: Даница Милованов 

Чланови : 

✓ Јасмина Марић Биреш  
✓ Марија Пеце Андерла 
✓ Тања Арежина 
✓ Слободанка Поповић  

✓ Кристина Пекар  
АКТИВНОСТИ: 

• Одржавање састанака. 

• Вођење евиденције. 

• Сарадња са осталим тимовима у школи (корелација и имплементација). 

• Планирање, програмирање и израда годишњег-месечног и оперативног плана рада 

тима- уџбеници . 

• Израда и подношење месечних и полугодишњих  извештаја директору. 

•  Прикупљање  и подела враћених бесплатних уџбеника за ученике од 1. до 8. разреда. 

• Примо-предаја и подела  комплета уџбеника из пројекта „Бесплатни уџбеници за 

ученике од 1. до 8. разреда у школској 2018/2019. години“ (за  ученике из социјално 

угрожених породица и децу из ИОП-а од стране Министарства просвете науке и 

технолошког развоја преко издавачких кућа (уџбеници и радне свеске). 

• Пребројавање, сагледавање, и разврставање уџбеника. 

• Примо-предаја,  пребројавање, сагледавање, и разврставање  гратис уџбеника који су 

намењени професорима предметне, разредне и изборне наставе  и њихова подела. 

• Разврствање и сортирање уџбеника који су преостали од ове и предходних генерација 

у школи. 

• Планирање и организовање прикупљања и продаје старих и неупотребљивих и 

оштећених уџбеника (стара хартија за рециклажу и од добијеног новца купити књиге 

за библиотеку). 

• Прикупљање спискова потребних уџбеника од стране стручних већа школе за наставу 

на српском и мађарском језику.. 

• Планирање и организовање у вези са набавком уџбеника за школску 2018/2019. годину 

• Прикупљање и сагледавање свих информација везаних за уџбенике. 

• Планирање и организовање размене коришћених комплета уџбеника (добијени 

бесплатни уџбеници од стране Министарства просвете) за ученике од 1. до 8. разреда и 

уџбеника које ученици желе да поклоне школи. 

• Активно учешће и сарадња са Министарством просвете науке и технолошког развоја и 

Школском управом и Издавачким кућама у вези са уџбеницима. 

• Присуствовање састанцима Педагошког колегијума и  Стручних већа по потреби. 
 

План рада тима- уџбеници по месецима 
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• Састанак -договор о раду Тима- уџбеници- план за 2019/2020.г. 

• Прикупљање  и подела враћених бесплатних уџбеника за ученике од 1. до 

8. разреда  

• Примо-предаја и подела  комплета уџбеника из пројекта „Бесплатни 

уџбеници за ученике од 1. до 8. разреда у школској 2019/2020. години“ (за  

ученике из социјално угрожених породица од стране Министарства 

просвете науке и технолошког развоја преко издавачких кућа(уџбеници и 

радне свеске 275). 

•   Планирање и организовање , сагледавања, и разврставање уџбеника и 

реализовање планираног . 

о
к
то

б
ар

 • Пребројавање, сагледавање, и разврставање уџбеника . 

• Примо-предаја,  пребројавање, сагледавање, и разврставање  гратис 

уџбеника  који су намењени професорима предметне, разредне и изборне 

наставе  и њихова подела. 

  
  
н

о
в
ем

б
ар

 

 

• Примо-предаја,  пребројавање, сагледавање, и разврставање  гратис 

уџбеника и отпремница који су намењени професорима предметне, 

разредне и изборне наставе  и њихова подела. 

• Састанак Тима-уџбеници 

• Разврставање  и сортирање уџбеника 

 

  
  
 д

ец
еб

ар
  
  • Разврствање и сортирање уџбеника који су преостали од ове и предходних 

генерација у школи. 

• Водјење евиденције и сортирање документације 

• Прикупљање свих информација везаних за уџбенике- Сарадња са 

Издавачким  кућама у вези са промоцијама уџбеника 

  
  
  
ја

н
у
ар

 

• Разврствање и сортирање уџбеника који су преостали од ове и предходних 

генерација у школи. 

• Писање извештаја о раду Тима –Уџбеници 

• Прикупљање свих информација везаних за уџбенике- Сарадња са 

Издавачким  кућама у вези са промоцијама уџбеника 

  
  
 ф

еб
р
у
ар

 

• Разврствање и сортирање уџбеника који су преостали од ове и предходних 

генерација у школи. 

• Састанак Тима-уџбеници 

• Прикупљање спискова потребних уџбеника од стране стручних већа 

школе за наставу на српском и мађарском језику. 

Прикупљање свих информација везаних за уџбенике- Сарадња са 

Издавачким  кућама у вези са промоцијама уџбеника 
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• Планирање и организовање прикупљања и продаје старих и 

неупотребљивих и оштећених уџбеника (стара хартија за рециклажу и од 

добијеног новца купити књиге за библиотеку). 

• Прикупљање спискова потребних уџбеника од стране стручних већа 

школе за наставу на српском и мађарском језику.. 

• Планирањеи и организовање у вези са набавком уџбеника за школску 

2019/2020. годину 
 

  
  
  
  
  
 а

п
р
и

л
 

 

• Прикупљање спискова потребних уџбеника од стране стручних већа 

школе за наставу на српском и мађарском језику.. 

• Планирање и организовање у вези са набавком уџбеника за школску 

2019/2020. годину 

• Разврставање и припрема оштећених и неупотребљивих уџбеника за 

рециклажу 
 

  
  
  
  
м

ај
 

• Планирање и организовање у вези са набавком уџбеника за школску 

2019/2020. годину 

• Прикупљање и сагледавање свих информација везаних за уџбенике. 

• Састанак Тима-уџбеници 

• Разврставање и припрема оштећених и неупотребљивих уџбеника за 

рециклажу 

  
  
  
 ј

у
н

 

 

• Рад на  Размени коришћених комплета уџбеника (добијени бесплатни 

уџбеници од стране Министарства просвете) за ученике од 1. до 8. разреда 

и уџбеника које ученици желе да поклоне школи. 

• Планирање и организовање у вези са набавком уџбеника за школску 

2019/2020. годину 

• Прикупљање и сагледавање свих информација везаних за уџбенике. 
 

 

 

 

Током школске године радити  на свим планираним активностима као и остваривати 

сарадња са осталим тимовима у школи (имплементацију  и  корелацију )- Тим за подршку 

ученицима, Тим- сарадња са црвеним крстом, Тим за инклузивно образовање, Тим за развој  

школског програма, Тим за Развојно планирање школе и осталим тимовима по потреби и 

Управом школе, наставницима, ученицима и родитељима.                                               
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8.10.План рада  Тима за међународну сарадњу  

 

План Тима за међународну сарадњу и пројекте за школску 2019/2020. годину 

Координатор: Чила Џигурски Маћко 

➢ Циљ тима у школској 2019/2020. години је проналажење и израда пројеката и 

➢ конкурса за додељивање средстава за развој и унапређење рада у школи и за 

➢ међународну сарадњу са другим школама. 

➢ Реализација: 

➢ Информације о пројектима чланови ће размењивати на састанцима, као и кроз 

➢ свакодневну комуникацију. За праћење конкурса користиће се интернет, штампане 

медије, 

➢ као и сарадња са разним установама. 

➢ План: 

➢ Остварење пројекта „Járd végig ” у организацији Људских ресурса и Дирекције 

➢ Европске уније. Циљ пројекта је омогућавање деци која похађају наставу на 

мађарском 

➢ језику да упознају знаменитости Мађарске, кроз обилазак неких од њених градова. 

Излет 

➢ је предвиђен за 3. новембар, у трајању од четири дана (три ноћења). У току септембра 

ће 

➢ бити прецизиран град који се обилази. Овај пројекат је предвиђен за ученике који су 

➢ похађали седми разред у тренутку конкурисања на пројекат (2018/2019. школска 

година) и 

➢ за ученике који похађају седми разред у тренутку организације пројекта. 

➢ Посета наше школе од стране школе из Мађарске у склопу пројекта Határtalanul 

➢ Magyarországon. Посета је предвиђена за 12. октобар. 

➢ Конкурисање на конкурсе објављене на сајту Покрајинског секретаријата за 

➢ образовање, као и друге конкурсе релевантне за: 

➢ мултимедијалну опремљеност школе 

➢ сређивање зграде школе и учионица 

➢ међународну сарадњу са школама у иностранству 

➢ наставнике и ученике 

 

 

8.11. План рада Тима за екологију 

 

Координатор: Варга Лазар Валерија 

Чланови: Јасмина Милићевић 

Далиборка Богићевић 

Гордана Попов 

 

Тим  за екологију за школску 2019/2020.годину планира реализацију Еколошких 

пројектних дана.  

Планирано време трајања пројектних активности: од  22.марта - до 22. маја 2019. 

Циљеви пројектних активности: 

✓ Оплемењивање школске средине. 
✓ Јачање  еколошке свести и развијање  кретивности и, естетике и код ученика. 
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✓ Да  се ученици упознају са локалним и глобалним еколошким проблемима исавладају 

технике који  доприносе одрживом развоју 
✓ Развијање  и јачање  сарадње и међу ученицима , са родитељима  са  институцијама и 

локалном  заједницом. 

✓ Унапређење здравствене културе 
✓ Корисно проведено слободно време  

 

Оквирни план пројектних активности: 

 

Место реализације пројектних активности : Зграда   и двориште  ОШ,,Јожеф Атила“ 

 

 

 

 

8.12. План рада Тима за професионалну оријентацију  

 

 

Координатор: Наталија Берат 

Чланови: одељењске старешине 8 разреда  

 

Циљ и задаци Активности Сарадници Начин Динамика Резултати 

Документа-

ција 

 

Формирање 

школског 

Тима за ПО 

Разматрање Директор 

школе, стручна 

служба, 

наставничко 

веће 

Разговор Август Формиран 

тим 

Записник са 

наставничко

г већа,  

Годишњи 

план рада 

школе 

Информисање 

о пограму рада 

Тима за ПО  

Информисање Тим за ПО Размена 

информа

ција 

вербалн

им и 

електрон

ским 

путем 

Септембар Сви актери 

су 

информиса

ни 

Дневник 

рада 

психолога – 

координтор

а тима 

Планирање 

рада 

Креиран 

Годишњи план 

рада тима за ПО 

Тим за ПО Планира

ње 

Септембар Креиран 

Годишњи 

план рада 

Тима за ПО 

– план 

имплемента

ције 

прорама ПО 

за школску 

2018 19 г. 

Годишњи 

план 

реализаије 

програма 

ПО 

Обезбеђвање 

услова за 

реализацију 

ПО са 

учeницима 

Распоред 

реализације ПО 

у учионицама 

инфоматике за 

8.р., 

информисање 

разредних 

старешина 7. и 8. 

разреда – 

Тим за ПО, 

разредне 

старешине 7. и 

8. р., 

професори 

информатике 

Организ

ацја 

рада, 

израда 

распоре

да 

учиониц

а за 

реализац

Окт.-

Новембар 

Израђен 

план 

реализације 

часова ПО – 

ЧОС, и 

родитљског 

састанка 

 

Распоред 

часова, 

Дневник 

рада 
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организација 

рада и подела 

задатака,  

обезбеђивање 

простора за 

заједнички 

родитељски 

састанак, 

презентација 

средњих школа, 

начин 

организацијe 

посете Сајма 

образовања 

 

ију 

активнос

ти ПО 

Организација 

рада на 

проширеном 

програму ПО 

на ученике 

седмог разреда 

-Одређивање 

тема ПО за ЧОС, 

одређивање 

понуде и 

организизација 

ваннаставне 

активности -

тестирања 

заинтересованих 

ученика Особине 

личности, 

саветодавни рад 

са ученицима 

 

 Тим за ПО 

 

Одељенске 

старешине 

седмог разреда, 

психолог 

 

Планира

ње 

 

Септембар- 

Октобар 

Списак 

тема за ПО 

ЧОС 

Дневник 

рада 

одељења и 

стручног 

сарадниа 

Имплементаци

ја програма 

ПО 

Бирање метода, 

техника рада, 

нставних 

помагала и сл.. 

за реализацију 

ПО програма 

Тим за ПО Увид у 

могућно

сти 

школе 

Октобар Школски 

тим је 

изабрао 

модел  

имплемента

ције 

програма 

ПО у 

складу са 

могућности

ма школе и  

Модел 

имплемента

ције ПО 

програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имплементаци

ја програма 

ПО 

Реализација ПО 

активности са 

ученицима/цама 

7. и 8.. разреда 

Школски тим 

за ПО 

Презент

ације, 

тестира

ње, 

замена 

улога у 

школи 

Новембар - 

Maj 

Ученици/це  

7. и 8. 

разреда 

оспособљен

и за избор 

даљег 

школовања 

Дневник 

рада 

 Организовање 

манифестација и 

акција из 

области ПО: 

Дани ПО у 

Тим за ПО, 

разредне 

старешине 7. и 

8. р. 

 

Посета 

манифес

таци-

јама и  

презента

У току 

школске 

године 

Промоција 

школе у 

области ПО  

Изградња 

мреже 

Списак 

учесника, 

продукти, 

портфолио, 

записници 
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школи,  сајам 

образовања, 

сајам занимања, 

експерти у 

школи, посете 

средњим 

школама, посета 

НСЗ.... 

ције СС партнера у 

пројекту 

кроз 

укључивањ

е 

различитих 

учесника 

 

са 

разговора, 

сценарио,  

извештај, 

фотографије 

 Реализација 

реалних сусрета 

кроз 

распитивање у 

предузећу/школи  

Школски тим 

за ПО 

Контакт

и са 

предузет

ницима 

У току 

школске 

године 

Промоција 

школе у 

области ПО  

Изградња 

мреже 

партнера у 

пројекту 

кроз 

укључивањ

е 

различитих 

учесника 

Успоставља

ње 

механизама 

и процедура 

за реалне 

сусрете 

Списак 

учесника, 

продукти, 

сценарио, 

позивнице, 

плакати, 

извештај, 

фотографије 

 Индивидуални 

разговори  на 

теме ПО  

Разредн 

старешине, 

стручна служба 

школе, Тим за 

ПО 

Аналити

чко-

саветодн

и 

разговор

и 

Током 

школске 

године 

Ученици/це  

7. и 8. 

разреда 

оспособљен

и за избор 

даљег 

школовања 

Дневник 

рада 

 Организовање 

психолошког 

тестирања 

ученика 7. 

(опционо -

ваннаставна 

активност) и 

8.разреда 

(обавезно на 

ЧОС) 

Психолог у 

сарадњи са 

одељенским 

старешинама 

Тест 

професи

онал-ног 

интересо

вања и 

тест 

интелиге

нције 

У току 

школске 

године 

Примењени 

и обрађени 

тестови 

Ученици 

упознати са 

резултатима 

Тестовни 

материјал 

 

 

8.13. План Тима за естетско уређење школе 

 

Координатор: Корнелија Гараи 

 

Време 

реалиазције 
Садржај активности 

С 

Е 

П 

Т 

Е 

М 

➢ Формирање тима 
➢ Договор о начину рада 
➢ Поставка за добродошлицу у нову шк. годину 

➢ Договор о програмским садржајима 
➢ Годишњи глобални план рада – писање плана 
➢  
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Б 

А 

Р 

➢ Припрема ликовних радова за паное на тему јесен (нижи разреди 

– народна традиција) 

О 

К 

Т 

О 

М 

Б 

А 

Р 

➢ Корелација активности са другим тимовима за Дечију недељу 
➢ Постављање ликовних радова на паное на тему Дечја недеља 

➢ Постављање изложбеног материјала у витрине (сви разреди) 

Н 

О 

В 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

➢ Изложба радова са слободних активности, изборне наставе, 

секције 

➢ Јесењи мотиви, зимски мотиви – ликовни радови на паноима 
➢ Израда и припрема радова за изложбене витрине 

Д 

Е 

Ц 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

➢ Сређивање тематских паноа – новогодишњи и божићни мотиви 

➢ Постављање радова у изложбене витрине – новогодишњи и 

божићни мотиви (витлејемска пећина и сл.) 

➢ Припремање радова за школску славу Свети Сава (радови свих 

разреда: цртање, сликање, вајање) 

Ј 

А 

Н 

У 

А 

Р 

➢ Постављање радова на паное (тема Свети Сава – илустрације из 

живота светитеља, лик светитеља) 
➢ Постављање радова у изложбене витрине (тема школска слава) 

➢ Литерални радови о Светом Сави (уз сарадњу других актива) 

Ф 

Е 

Б 

Р 

У 

А 

Р 

➢ Сређивање тематског паноа – мој град 
➢ Поставка на тему екстеријера града, комбиноване технике 

➢ Сређивање паноа на тему становање, унутрашњи и спољашњи 

простор (виши разреди) 

М 

А 

Р 

Т 

➢ Припрема радова на тему 8. март и цвеће 

➢ Припрема радова на тему природе и заштите животне средине 
 

А 

П 

Р 

И 

➢ Припрема изложбених радова за Дан школе 

➢ Припрема за ускршњу изложбу 

➢ Ликовна радионица за Дан школе 
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Л ➢ Допуна и преуређивање изложбених витрина – народне шаре: 

колажи од различитих материјала 

М 

А 

Ј 

➢ Допуна и преуређивање паноа пролећним елементима (ученички 

радови свих узраста) 
➢ Уређивање главног паноа са радовима завршних разреда 

Ј 

У 

Н 

➢ Завршна тематски комбинована изложба (панои) 

➢ Самоевалуација и евалуација тима за естетско уређење школе 

 

 

 

9.ПЛАН АУТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА (У САРАДЊИ СА ДРУГИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА) 

 

 

9.1. План рада пројекта „Безбедна школа – Школска патрола“ 

 

Координатор: Емил Ређеповић 

 

РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ ШКОЛСКЕ ПАТРОЛЕ 

 

СЕПТЕМБАР 

- Пријем нових чланова Школске патроле 

ОКТОБАР 

- Прослава 5.године постојања пројекта Школске патроле (годишњица дан 19.10.) 

- Посета Ватрогасно-спасилачкој бригади Нови Сад 

НОВЕМБАР 

- Предавање о болестима зависности (родитељи, патролори,парламент ученика) 

ДЕЦЕМБАР 

- Прослава дана формирања Пролетереске бригаде (22.12.) 

- Прослава Нове године 2019.организовање новогодишње журке за патролоре и 

ученике  (24.12) 

ЈАНУАР 

- Посета Скупштини Града Новог Сада 

ФЕБРУАР 

- Манифестација Безбедна школа у школском дворишту ОШ Јожеф Атила  

МАРТ 

- Посета Безбедносно информативној агенцији (БИА) у Београду 

АПРИЛ 

- Посета Дому Народне скупштине - Београд  

МАЈ 

- Учешће на Фестивалу деце Бабy Еxит 

Прослава дана Победе (09.05) 

ЈУН 

- Учешће на Фестивалу за децу 61. Змајеве дечје игре 

 

 

Чланове Школске патроле чине ученици шестог седмог и осмог разред 
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10. ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 

Праћење реализације наставног плана и програма и успеха ученика одвијаће се путем : 

• редовног надзора од стране министарства. 

• редовног обиласка часова од стране директора, помоćника, педагога, психолога. 

• анализа реализације наставних планова и програма у контакту са наставницима. 

• анализа реализације наставних планова и програма на стручним активима, одељењским 

већима, Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору. 
  

11. РАД ПРАВНЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ 

11.1. План рада секретара школе 

Област Садржај рада 

Административн

и послови 

Пријем и развођење поште 

Вођење деловодног протокола 

Прикупљање статистичких података 

Усклађивање података са Националном службом за запошљавање 

Издавање потврда радницима 

Архивирање и елиминисање безвредног регистратурског материјала 

Рад у органима 

управљања 

Организација избора чланова органа управљања 

Припрема и учествовање у органима управљања и вођење записника 

Школског одбора 

Сређивање записника Школског одбора  

Израда одлука Школског одбора  

Рад на 

персоналним 

пословима 

Вођење персоналне документације    

Израда решења за годишњи одмор, заснивање и престанак радног 

односа, распоређивање радника и других решења и одлука у вези радних 

односа. 

Пријављивање и одјављивање радника -електронски 

Стручни послови око спровођења конкурса и огласа 

Послови контакта 

и сарадње 

Сарадња са странкама          

Сарадња са наставницима         

Сарадња са ученицима          

Сарадња са родитељима         

Сарадња са директором школе и помоћником директора школе      

Нормативна 

делатност 

Праћење законских и других прописа и обавезе које проистичу из њих. 

Израда нацрта општих и других аката 

Праћење и спровођење поступка доношење општих аката 

Праћење примене општих аката припремање предлога за измене и 

допуне као и тумачење општих аката. 

Даје упутства за попуњавање јавних исправа (ђачка књижица, 

сведочанство, и матичне књиге ...) 

Израда уговора и споразума 

Припремање документације за тужбе  

Спроводи поступак јавних набавки 

Остали послови Чува и користи печат и штамбиљ школе  
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Послови по налогу директора 

 

11. 2.  План рада рачуноводства школе 

Област  Садржај рада  

Књиговодствено 

финансијски 

послови 

Рукује финансијским средствима у оквиру својих овлашћења 

Врши састављање предлога финансијског плана 

Израда завршног рачуна 

Контирање докумената са контролом 

Израда налога за књижење 

Књижење аналитике и синтетике 

Вођење контроле књиговодствених послова 

Закључивање пословних књига 

Усклађивање аналитике и синтетике 

Бруто биланс 

Припрема потребних материјала за израду планова прегледа и разних 

информација 

Обрачун пореза и доприноса по периодичном обрачуну и завршном 

рацуну 

Израда периодичног и годишњег програма амортизације 

Врши исплате и уплате новчаних средстава у извршавању обавеза школе 

Праћење и евидентирање ученицких и родитељских уплата 

Праћење финансијских трошкова према финансијском плану 

Преглед платних ллиста вирмана рачуна и других исплата 

Прати набавку и утрошак потрошног материјала старајући се о 

економичном наменском и рационалном трошењу средстава 

Води потребну документацију материјалног и финансијског пословања у 

складу са законским прописима 

Материјална 

евиденција 

кухиње  

Контрола и преглед дневника утрошака  

Контрола и евиденција месечних утрошака и стања . 

Организује и надгледа годишњи попис обавеза и потраживања школе 

Административн

и послови 

Статистички послови 

Обрачун исплата, зарада и накнада радника 

Евиденција личних доходака 

Евиденција кредита 

Израда М - 4 образаца 

Архивирање књиговодствених докумената 

Припрема извештаје из свог делокруга рада 

Послови контакта 

и сарадње 

Сарађује са купцима и добављачима 

Сарадња са директором 

Сарадња са Н Б Ј и У Ј П 

Сарадња са банкама и ОЗ као и другим органима и организацијама 

Рад са странкама 

Послови стручног 

усавршавања 

Праћење прописа и закона из своје области рада 

Присуствовање семинару и стручном усавршавању 

Остали послови Чува и користи печат школе 
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Организује и контролише рад школске кухиње и ђачке задруге у оквиру 

својих овлашћења 

Послови по налогу директора 

 

11.3. План рада благајника школе 

 

Област  Садржај рада  

Исплате  
Исплате  

Усклађивање са књиговодственим стањем 

Прикупљање 

новца у школи 

 

Прикупљање уплате од радника школе ( кредити ) 

Уплата новчаних средстава на жиро рачун школе 

Вођење 

благајне школе 

Вођење благајне школе у оквиру благајничког максимума 

Вођење књиге улазних - излазних фактура 

Плаћање фактура 

Вођење утрошка ПТТ марака 

Обавља административне посове, издаје потврде о примањима 

Контакт и 

сарадња 

контрола и преглед дневника утрошака 

контрола и евиденција месечних утрошака и стања  

експедиција поште у оквиру својих пслова 

Контакт и сарадња са банком 

Контакт и сарадња саслужбом за платни промет 

Издавање уверења у вези пензионисања 

Остали послови 

Састављање разних извештаја  

Праћење прописа 

Дактикографски послови 

Непредвиђени послови 

Послови по налогу директора или руководиоца рачуноводства 

11.4. - План рада административног радника 

 

Област  Садржај рада  

Административн

и  

и статистички 

послови 

Сређивање спискова ученика 

Прикупљање и усклађивање статистичких података  

Усклађивање статистичких података   

Издавање потврда ученицима  

Обрада и дистрибуција преводница 

 

Послови контакта 

и сарадње 

Евиденција и корисника корисника школске кухиње 

Организација превоза ућеника - месечне карте 

Припрема школских такмичења 

Припрема полагања завршног испита 

Обрада података ућеника за завршни испит 

Сарадња са странкама          

 
Сарадња са наставницима, родитељима и ученицима        

Сарадња са директором школе и помоћником директора школе      

 
Требовање наставног и канцелариског материјала старајући се о 

економицности, наменском и рационалном трошењу средстава 
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 Дистрибуција наставног и канцелариског материјала 

 Евиденција и сарадња понуџача синдикалне продаје 

Остали послови Дактилографски послови из делокруга рада        

 Послови по налогу директора школе 

 

12.МАРКЕТИНГ У ШКОЛИ 

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

Активност Начин реализације 
Носиоц 

активности 
Време Место 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ 

ПРВАКА 

-договор на седницама 

Разредног већа -припрема 

програма -извођење 

приредбе -пропратити 

свечаност, прикупити 

материјал (фотографисати 

пријем, интервјуисати 

прваке)  

учитељи 4. разреда, 

чланови тима за 

маркетинг  

август  хол школе  

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

-осмишљавање 

активности у плану рада 

Дечјег савеза поводом 

маркетинга школе -

информисати ученике и 

колектив о активностима 

током недеље путем 

огласних табли и књига 

обавештења, -прикупити 

материјал и приказати на 

паноу (фотографије, 

записи учесника) -

остварити сарадњу са 

родитељима и јавним 

медијима (ТВ, радио, 

новине)  

актив учитеља, 

чланови тима за 

маркетинг, 

ученици, родитељи  

октобар  просторије 

школе и 

спортски 

терени  

ПОСЕТА САЈМУ 

КЊИГА 

-информисати ученике, -

прикупити материјал 

(фотографисати, 

документовати) -

прикупити средства за 

школу и допунити 

школску библиотеку  

чланови тима за 

маркетинг, чланови 

осталих актива, 

управа школе  

октобар  школа, 

Сајам 

књига у 

Београду  

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

НОВОГОДИШ-ЊЕГ 

ВАШАРА 

-договор на састанку 

Разредног већа -

осмишљавање и 

реализација -

документовано и 

медијски пропраћено  

чланови Разредног 

већа, ученици  
децембар  хол школе  

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

ШКОЛСКЕ СЛАВЕ - 

СВЕТИ САВА 

-договор на 

Наставничком већу и 

стручним Активима 

српског језика, ликовне 

културе, музичке културе 

-осмишљавање, 

-чланови стручног 

актива за уметност 

и српски језик -

руководиоци 

Одељењских већа -

вероучитељи -

јануар  хол школе  
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реализација и 

представљање програма -

информисати јавност, 

колектив и ученике о 

програму обележавања 

школске славе, - 

документовање и 

медијски пропраћено  

руководиоци и 

чланови секција -

чланови тима за 

маркетинг  

ПОДМЛАДАК 

ЦРВЕНОГ КРСТА 

-организовање 

хуманитарних акција, 

предавања, радионица у 

сарадњи са одељењским 

старешинама -

прикупљање материјала 

(фотографисање) -

медијски пропраћено  

чланови тима 

Црвеног крста, 

одељењске 

старешине, 

представници 

Црвеног крста  

током 

школске 

године  

просто-

рије 

школе и 

Црвеног 

крста  

ЗИДНЕ НОВИНЕ, 

ПЛАКАТИ, ИЗЛОЖБЕ 

-договор наставника и 

ученика у изради 

различитих паноа на 

задате теме  

-наставници, -

ученици  
од 

септембра 

до јуна  

просто-

рије 

школе, 

хол 

школе, 

инфор-

матички 

кабинет  

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

УСКРШЊЕГ 

ВАШАРА 

-договор на састанку 

Разредног већа -

осмишљавање и 

реализација -

документовано и 

медијски пропраћено  

чланови Разредног 

већа, ученици  
април  хол школе  

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СВЕЧАНОСТИ 

ПОВОДОМ ДАНА 

ШКОЛЕ 

-договор на састанцима 

Актива српског језика, 

музичке иликовне 

културе о припрема 

програма -осмишљавање, 

реализација и 

представљање  

руководство 

школе, чланови 

тима за маркетинг, 

руководиоци 

актива, 

руководиоци и 

чланови секција, 

ученици  

новембар  просто-

рије 

школе  

ПРИЈЕМ 

ПРЕДШКОЛСКИХ 

ГРУПА 

-сарадња/договор са 

предшколском установом 

-осмишљавање пријема 

група и презентација 

школе -документовање  

учитељи четвртих 

разреда 

библиотекар 

ученици  

март-мај  просто-

рије 

школе  

ПРИКАЗ УСПЕХА 

УЧЕНИКА ПО 

КВАРТАЛИМА 

-обавити статистичку 

обраду података о успеху 

ученика и приказати је на 

огласној табли и другим 

видовима обавештења  

Тим за маркетинг  током 

године  
школа  

ПРАЋЕЊЕ СЕКЦИЈА 

У ШКОЛИ 

-промовисати и пратити 

рад секција -приказати 

постигнућа ученика 

путем огласне табле, 

књиге обавештења, панои  

чланови тима за 

маркетинг  
током 

године  
просто-

рије 

школе  
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ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

Активност Начин реализације 
Носиоц 

активности 
Време Место 

ПРАЋЕЊЕ 

ОПШТИНСКИХ, 

ОКРУЖНИХ И 

РЕПУБЛИЧКИХ 

ТАКМИЧЕЊА 

 

- афирмација ученика и 

школе на основу 

постигнутих резултата  
- обавештавање кроз 

књигу обавештења 

ученика  
- -истицање резултата на 

паноима  
- -потенцирати 

награђивање успешних  
 

ученици, 

наставници, 

чланови тима за 

макетинг  

фебруар-јун, 

према 

календару 

Министар-

ства 

просвете 

науке и 

технолошко

г развоја 

школа  

УЧЕШЋЕ НА 

СПОРТСКИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА 

 

- афирмација ученика и 

школе на основу 

постигнутих резултата  
- пратити и промовисати 

спортске активности, а 

потом информисати и 

мотивисати ученике и 

чланове колектива на 

учешће  
 

ученици спортских 

секција и 

наставници, 

чланови тима за 

маркетинг  

-према 

календару 

Министар-

ства 

просвет, 

наук еи 

технолошко

г развоја 

школа  

ЛИТЕРАРНИ И 

ЛИКОВНИ 

КОНКУРСИ 

 

- пратити и промовисати 

конкурсе, изложбе  
- информисати и 

мотивисати ученике и 

чланове колектива на 

учешће  
 

чланови тима за 

маркетинг, 

наставници , 

ученици  

током 

школске 

године  

школа  

УРЕЂЕЊЕ САЈТА 

ШКОЛЕ 

 

- идејно осмишљавање 

сајта  
- прикупљањи материјал 

са различитих 

манифестација и догађаја 

у школи, редовно 

постављати на сајт школе 

и месечно ажурирати,  
- укључити колектив и 

ученике у активност ради 

прикупљања идеја  
 

кординатор сајта, 

чланови тима у 

сарадњи са 

колективом и 

ученицима  

током 

године  
инфор-

матички 

кабинет  

ИЗРАДА ФЛАЈЕРА, 

ПОСТЕРА, 

ПАМФЛЕТА 

 

- вид презентације школе  
- израда поводом 

одређених активности на 

нивоу  
 

 

- наставници 

информатике  
 

октобар-јун  информатич

ки кабинет, 

хол школе  
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САРАДЊА СА 

МЕДИЈСКИМ 

КУЋАМА  

 

- афирмисање школе 

кроз сарадњу са 

локалним медијским 

кућама (Радио Импулс, 

Недељне новине)  

- прикупљање података 

о дешавањима и 

успесима у школи, 

оглашавање и 

промовисање  

 

 

- директор  

- педагог  

- наставници и 

ученици  

- особе задужене 

за контакт с 

медијима  

 

септембар-

јун  
локалне 

медијске 

куће, школа  

САРАДЊА СА 

ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ - 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ, 

ПОСЕТЕ, 

ЕДУКАТИВНИ 

ПРОГРАМИ, 

САРАДЊА  

 афирмисање школе 

кроз сарадњу са 

представницима и 

институцијама у 

локалној заједници 

(МЗ, СО, Друштво 

пријатеља деце, 

Предшколским 

установама, КУД 

"Соња Маринковић'' 

Градска библиотека, , 

Музеј града, јавна 

предузећа, приватне 

занатске радње)  

- осмишљавање 

активности Тима за 

сарадњу са друштвеном 

средином  

 

 

- директор  

- педагог 

Психолог   

- чланови тима за 

сарадњу  

- наставници и 

ученици  

 

септембар-

јун  
просторије 

школе, 

Градска 

библиотека, 

разне 

институције 

у  

 

 

13. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ  

Као полазиште користити развојни план школе:  

Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, 

Правилник о стручно-педагошком надзору.  

План праћења и евалуације годишњег програма рада школе  

Реализација Годишњег програма пратиће се кроз рад стручних и руководећих органа школе. 

Комисију за праћење реализације Програма чине: 

директор школе, 

помоћник директора, 

педагог , 

као и председници стручних и одељенских већа,тј. Педагошки колегијум ће  

Комисија ће се бавити реализацијом Годишњег програма рада, а кроз састанке и рад 

Педагошког колегијума. 
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На основу анализе постојећегстањаквалитетарадашколе,актуелних токова образовања, 

апутемрадионица и упитника(запослених и родитеља), теИзвештаја о 

самовредновањустандардаквалитетарадаустанове, прикупљенисуподаци, сугестије и 

идејенаосновукојихјепрепознатнизпотреба и 

приоритетанеопходнихзауспешнофункционисањесвихаспекатанаставногпроцеса и 

квалитетанрадшколе. 

У одређивањупотреба и приоритетарадаустанове, односноразвојнихциљева, 

учествовалисучлановитимазашколскоразвојнопланирање, професориразредне и предметненаставе, 

стручнисарадници, родитељи,члановиученичкогпарламента. 

Препознатесуследећепотребе: 

• Прилагођавањераданачасуобразовно-васпитнимпотребамаученика 

• Ефикаснокоришћењепоступакавредновањакојису у функцијидаљегучења 

• Развијањепредметних и међупредметнихкомпетенцијанаставника и ученика 

• Побољшањеподршкеученицима у процесуучења 

• Повећањемотивацијенаставника, родитеља, ученика 

• Бољаорганизација и опремљеностпросторнихкапацитеташколе 

• Промоцијашколе 

• Организовање и реализацијаразвојнихпројеката и другихобразовнихпрограма 

• Побољшањеквалитетамеђуљудскиходноса 

• Повећањебројаактивностизаразвијањесоцијалнихпотреба и вештинаученика 

• Развијањеконструктивнијиходносасародитељима 

• Повећањебезбедностиученика у школи 

• Високапостигнућаучениканазавршномиспиту 

• Промоцијаталентованих и успешнихученика 

Следећи циљеви и задаци су преузети и разрађени из Школског развојног плана који важи за период 

2018-2023, разрађени и преформулисани на основу Извештаја о реализацији Акционог развојног 

плана за претходну школску годину. 

 

14.  Развојни акциони план  
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РАЗВОЈНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Подизање нивоа компетенција наставника за примену савремених, иновативних облика рада, са 

циљем што бољег прилагођавања наставе образовно-васпитним потребама ученика у складу са образовним стандардима постигнућа. 

 

Специфични циљеви 

и задаци 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености/ 

очекивани 

резултат 

Задужени за 

евалуацију 

Праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

ЗАДАТАК бр.1 

Унапређивање 

планирања наставног 

процеса 

Анализа 

постојећих 

планова и 

програма 

Наставници, 

учитељи 

Током првог 

квартала 

Планови и 

програми 

измењени и 

допуњени  

Стручни 

активи, 

председници 

актива 

Број урађених 

анализа по 

стручним 

већима, 

записници, 

извештаји 

Крај 

полугодишта 

Израда анекса 

планова у 

складу са 

резултатима 

иницијалног 

теста 

Наставници, 

учитељи 

Током првог 

квартала 

Хоризонтално и 

вертикално 

усклађени 

планови рада, 

измењени и 

допуњени у 

складу са 

резултатима 

иницијалног 

теста 

Предметни 

наставници, 

члан тима за 

развојно 

планирање 

Број анекса 

планова, 

школска 

документација, 

Крај 

полугодишта 

ЗАДАТАК бр 2. 

Активно учешће 

ученика у наставном 

процесу, у складу са 

потребама и 

Организовање 

наставе на 

активан 

начин, 

бирање 

Наставници, 

учитељи 

Током 

школске 

године 

Већа 

заинтересованост 

и боља 

постигнућа 

ученика, 

Помоћници 

директора, 

стручна 

служба 

Број  ученика 

осспособљен 

за практичну 

примену 

знања, ниво 

Крај године 
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могућностима, и 

примена стечених 

знања 

 

 

ЗАДАТАК бр.3 

активности 

које ће 

мотивисати 

што више 

ученика 

примена 

стечених знања у 

животним 

ситуацијама 

остварености 

образовних 

стандарда на 

очекиваном 

нивоу 

Реализовање 

семинара и обука за 

примену савремених 

метода и 

иновативних облика 

рада и 

оспособљавање 

наставника за 

примену савремене 

технологије 

 

ЗАДАТАК бр.4 

Организовање 

и похађање 

семинара 

 

 

 

 

Увођење 

електронског 

дневника 

Наставници, 

учитељи, 

управа 

 

 

 

 

Наставници, 

учитељи, 

управа 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

Виши ниво 

компетенција за 

примену 

савремених 

облика рада кроз 

диференцирану 

наставу 

 

Ефикасније 

вођење 

наставног 

процеса 

Помоћници 

директора, 

стручна 

служба 

 

 

 

Помоћници 

директора, 

стручна 

служба 

Број 

наставника 

који су 

успешно 

завршили 

обуку и 

примењују 

савремене 

методе и 

облике рада 

 

Прегледнија и 

ефикаснија 

школска 

документација 

Крај године 

 

 

 

 

 

 

Крај године 

Техничка 

опремљеност школе, 

проширен и 

прилагођен простор 

за извођење наставе 

уз примену 

савремених метода и 

облика рада 

Набављање 

средстава и 

коришћење у 

настави 

Наставници, 

учитељи,  

Током 

школске 

године 

Проширен 

простор новим 

кабинетима, 

боља техничка 

опремљеност 

кабинета, 

олакшан приступ 

информацијама 

на интернету 

Директор, 

помоћници 

директора 

Број рачунара, 

интерактивних 

табли, 

пројектора и 

остале 

савремене 

опреме, 

потребне за 

извођење 

иновативних 

облика 

Крај године 
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ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

РАЗВОЈНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2:Планирање и креирање активности ученика чиме се подржава свеукупни развој ученика , као и 

степен мотивисаности и социјалне одговорности за сопствено напредовање(мере превенције осипања) 

 

 

 

Специфични циљеви 

и задаци 

Активности Носиоци 

реализа-

ције 

Време 

реализације 

Очекивани 

резултат/ 

показатељ 

остварености 

Задужени за 

евалуацију 

Праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

ЗАДАТАК бр.1 

Унапређена подршка 

ученицима кроз 

наставни и 

ваннаставни рад у 

школи, према 

потребама, 

интересовањима и 

индивидуалним 

могућностима 

ученика 

 

 

ЗАДАТАК бр.2 

Организова

ње 

наставних и 

ваннаставни

х активности 

којима се 

пружа 

подршка 

ученицима  

Учитељи, 

наставници, 

стручна 

служба 

Током 

године 

Ученицима је 

понуђен 

адекватан избор 

активности у 

настави и ван 

наставе 

Стручна 

служба, 

помоћници 

Припреме за 

час, 

извештаји 

Крај године 

Унапређена подршка 

деци и родитељима 

из осетљивих група 

кроз развијање 

система подршке у 

Подстицање 

и развијање 

свести о 

потреби за  

образовањем 

Учитељи, 

наставници, 

стручна 

служба, 

педагошки 

Током 

школске 

године 

Систем подршке 

који је јасно 

дефинисан кроз 

процедуре и 

функционише у 

Учитељи, 

наставници, 

стручна 

служба 

Број 

изостанака 

ученика, број 

ученика 

укључених у 

Крај године 
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личном, 

професионалном и 

социјалном развоју 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кроз 

разговор, 

едукацију, 

примере 

асистент пракси ваннаставне 

активности, 

успех и 

напредовање 

ученика, 

задовољство 

ученика и 

родитеља, 

лична 

педагошка 

документациј

а 

ЗАДАТАК бр.3 

Унапређена сарадња 

са културним и 

здравственим  

установама,хуманита

рним, спортским и 

еколошким 

организацијама,Дечј

им савезом, тематски 

родитељски 

састанци,  

Предавања, 

радионице 

Учитељи, 

наставници 

стручна 

служба 

Током 

школске 

године 

Развијена свест 

ученика о 

здравим 

стиловима 

живота, очувању 

животне 

средине, потреби 

за хуманитарним 

радом  

Управа 

школе 

Број установа, 

друштава и 

организација 

са којима је 

успостављена 

сарадња, број 

ученика-

учесника, број 

потписаних 

меморандума 

о сарадњи 

Крај школске 

године 
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ОБЛАСТ: ЕТОС 

РАЗВОЈНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: Конструктивна и активна сарадња свих заинтересованих страна у животу и раду школе, у циљу унапређења квалитета 

рада и задовољства ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице 
 

Специфични циљеви 

и задаци 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Очекивани резултат/ 

показатељ 

остварености 

Задужени 

за 

евалуацију 

Праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

ЗАДАТАК бр.1 

Унапређена сарадња 

са родитељима из 

осетљивих  и осталих 

група 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактирање 

телефоном 

посете кући, 

позив на 

разговор у 

школи 

 

 

 

 

 

 

 

Активно 

укључивање 

родитеља у 

рад тимова 

Учитељи, 

наставници, 

педагошки 

асистент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници, 

управа 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

Број родитеља из 

осетљивих група који 

активно сарађују са 

школом повећан, 

смањен број 

изостанака  и 

неоцењених ученика 

из осетљивих група, 

смањено осипање 

ученика 

 

Број родитеља који 

присуствују 

активностима повећан 

Стручна 

служба, 

помоћници 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручна 

служба, 

помоћници 

директора 

Дневници, 

лична 

педагошка 

документација,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записници  

Крај 

полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крај 

полугодишта 

ЗАДАТАК бр 3. 

Унапређена 

компетенција 

родитеља, ученика и 

наставника за 

конструктивно 

решавање проблема 

Реализација 

часова 

одељенског 

старешине, 

родитељских 

састанака, 

радионица  

Учитељи, 

наставници 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

Односи између 

ученика, наставника и 

родитеља су на вишем 

степену узајамног 

поштовања и 

толеранције, смањен 

број неадекватних 

Стручна 

служба, 

помоћници 

директора, 

директор 

 

 

Записници са 

родитељских 

састанака, 

састанка Тима 

за заштиту од 

насиља, лична 

педагошка 

Крај године 
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Предавања о 

превенцији 

насиља 

 

 

 

 

 

Радници 

обезбеђења, 

директор 

 

 

 

Током 

године 

реакција на 

проблемске ситуације 

 

 

Стручна 

служба, 

помоћници 

директора, 

директор 

документација, 

број адекватно 

решених 

ситуација 

 

 

 

Крај године 

ЗАДАТАК бр.4 

Унапређење активне, 

позитивне промоције 

школе 

Објављивање 

информација 

успеху 

ученика и 

другим 

значајним 

резултатима 

школе на 

сајту и 

Фејсбук 

страници, 

ажурирање 

сајта, као и у 

директном 

контакту са 

околином 

 

 

Сви 

запослени 

Током 

године 

Повећана присутност, 

активност и 

афирмација 

позитивних резултата 

ученика школе у 

јавном животу града  и 

шире, присутност у 

медијима 

Управа 

школе 

Увид у сајт 

школе, број 

гостовања у 

медијима 

Крај године 

ЗАДАТАК бр.4 

Стварање 

подстицајне, 

креативне школске 

атмосфере и 

еколошког амбијента 

Уређивање 

дворишта, 

радионице на 

тему 

екологије 

Сви запослени Током године Повећана мотивација свих 

заинтересованих за 

допринос пријатној и 

подстицајној атмосфери у 

школи, подигнут ниво 

еколошке свести ученика, 

наставника и родитеља 

Управа 

школе 

Фотографије, 

извештаји, увид у 

изглед дворишта 

Крај године 
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ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

РАЗВОЈНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: Подизање нивоа остваривања образовних стандарда и стицање боље основе за даље учење и напредовање 

 

Специфични циљеви 

и задаци 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реали- 

зације 

Очекивани 

резултат/ 

показатељ 

остварености 

Задужени 

за 

евалуациј

у 

Праћење 

остварености 

Време 

евалуа-ције 

ЗАДАТАК бр.1 

Откривање, 

задовољавање и већа 

мотивација за развој 

посебних 

интересовања, 

склоности и 

способности за 

поједине области 

живота,  рада и 

стваралаштва 

Анкете о 

интересовањима, 

организовање 

секција, 

информисање о 

терминима 

одржавања, 

направити план 

рада секције 

Стручна служба, 

предметни 

наставници 

Септембар 

текуће 

школске 

године 

Ученици се 

укључују у 

рад секција, 

откривају и 

рзвијају своја 

интересовања 

Управа, 

директор 

Извештај педагога, 

распоред термина 

секција на видном 

месту, дневници, 

лична педагошка 

документација 

Крај године 

Припрема 

ученика за 

такмичење, 

упознавање са 

распоредом 

одржавања 

такмичења 

Предметни 

наставници 

Први 

квартал, 

током 

године 

Ученици се 

спремају за 

такмичење, 

прихватају 

изазове и 

адекватно 

реагују на 

њих 

Управа, 

директор 

Записници, 

припреме, 

извештаји 

Крај године 

Развитиученичке

компетенцијезар

азличитеобликеу

Наставници 

предметне 

наставе, 

Континуир

анотокомш

колскегоди

Реализацијана

ставеузактивн

оучешћеучен

Помоћниц

и 

директора 

Протоколипраћења

реализацијенаст. 

часова 

Крај године 
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чења - 

ученикеактивноу

кључујемо у 

наставнипроцес 

и 

подстичемонаса

радњупутемразл

ичитихобликана

ст. рада и 

наставнихметода 

а 

узприменуадекв

атногдидактичко

гматеријала 

 

 

учитељи 

 

 

 

не ика (анализанепосредн

огувида у 

наставнипроцес) 

ЗАДАТАК бр.2 

Оспособљавање 

ученика за 

самостално 

учење,образовање 

као целоживотни 

процес 

 

ЗАДАТАК бр.3 

Упућиватиучени

кенакоришћењер

азличитихизвора

знања и 

самосталниистра

живачкирад 

Учитељи, 

наставници 

Континуир

анотокомш

колскегоди

не 

Ученициприу

чењусамостал

ноистражујук

ористећиразл

ичитеизворез

нања 

Стручна 

служба 

Протоколипраћења

реализацијенаст. 

часова 

Крај године 

Направитибазуподат

акашколскихпостигн

ућаученикау 

2019/2020. 

Праћење,анализа 

и евиденција 

резултата 

остварених на 

завршном 

испиту 

Психолог и 

педагог  школе 

Септембар 

-октобар 

Постојање 

анализе 

успеха на 

нивоу 

генерације 

Управа Педагошка 

документација 

школе 

Крај године 

 Праћењепостину Педагог и Континуир Постоји Помоћниц Педагошка Крај године 
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ћаучениканаразн

имтакмичењима 

психолог  школе анотокомш

колскегоди

не 

евиденција и 

анализа 

успеха 

ученика на 

такмичењима 

и 

директора 

документација 

школе 

Анализаобразов

нихпостигнућау

ченика 

Одељењскавећа Накрају I и 

II 

полугодиш

татекућеш

к. год. 

Документациј

ајеажурна, а 

извештавање 

о 

резултатимаје

континуирано 

Помоћниц

и 

директора 

Пед. 

документацијашко

ле /дневницирада... 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ  ГЛОБАЛНИ  ПЛАНОВИ РАДА 

2.РАЗРЕД И 6.РАЗРЕД 
(У ПРИЛОГУ) 
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Драган Утржан                                                                                  Даниел Димитријевић 

 

 
 

 

На седници Школског одбора 13.09.2019. године разматран је и усвојен Годишњи план 

остваривања образовно - васпитног рада и других активности за школску 2019/2020. годину. 

 

 

 Директор школе 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Школског 

одбора 

 

 


