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Увпд 

 

  На пснпву шлана 57. и 89. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (Сл. гласник РС, брпј 55/13) 

и шлана 11. и 32., Статута Пснпвне щкпле “Дпситеј Пбрадпвић" из Вплујца (бр. 63/10), а на предлпг Наставнишкп 

већа, Шкплски пдбпр је на свпјпј седници пд ___. септембра 2013. гпдине усвпјип 

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА 

ЗА ШКПЛСКУ 2013/2014. ГПДИНУ 

   

 Гпдищои план рада щкпле представља пснпвни радни дпкумент кпјим се пбезбеђује  раципнална и  

прганизпвана делатнпст свих ушесника (интересних група) у раду на реализацији пбразпвнп-васпитнпг рада. 

Оиме се утврђују Планпви и прпграми и временска динамика пствариваоа пбразпвнп-васпитних активнпсти, 

пдређују се оихпви нпсипци, щтп има за циљ унапређеое пбразпвнп-васпитнпг рада. Пн садржи најкрупније и 

најважније активнпсти кпје ће щкпла спрпвпдити у текућпј щкплскпј гпдини сарадопм свих васпитних фактпра 

щкпле. Гпдищои план рада пбезбеђује праћеое пствариваоа циљева и задатака кап и евалуација струшних, 

рукпвпдећих и управних пргана щкпле. Гпдищои план рада щкпле представља институципнални пквир 

целпкупне делатнпсти и функципнисаоа щкпле са наглащеним усмеравајућим   и развпјним функцијама. 

 Пплазне пснпве при изради Гпдищоег плана рада щкпле: 

 Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, („Сл. Гласник РС бр. 55/13“) 

 Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу (Сл.гласник РС бр. 55/13) 

 Правилник п Наставнпм плану и прпграму са свим оегпвим изменама и дппунама 

 Закпн п учбеницима и другим наставним средствима (''Службени гл.РС''бр.72/09), 

 Правилник п календару пбразпвнп-васпитнпг рада пснпвнпх щкпла за щкплску 2013/14.гпд. („Сл.гласник РС-

Прпсветни гласник бр.6/13“) 

 Правилник п прпграму за пствариваое  екскурзија у првпм и другпм циклусу пснпвнпг пбразпваоа и 

васпитаоа (Сл.гласник РС бр.7/2010) 

 Правилник п нпрми шаспва неппсреднпг рада са ушеницима,наставника, струшних сарадника и васпиташа у 

Пснпвнпј щкпли (''Службени гласник РС''бр.2/92 и 2/00) 

 Уредба п прганизпваоу верске наставе и избпрних предмета у  Пснпвнпј щкпли (''Службени гл.РС'' бр.46/01), 

 Правилник п стандардима квалитета рада устанпве („Службени гласник РС“ бр.7/11,68/12) 

 Правилник п струшнп-педагпщкпм надзпру („Службени гласник РС“, брпј 34/12) 

 Правилник п ближим упутствима за утврђиваое права на индивидуални пбразпвни план, оегпву примену и 

вреднпваое („Службени гласник РС“, брпј 76/10) 

 Правилник п прпграму свих пблика рада  струшних сарадника (Сл.гласник РС бр. 5/2012) 

 Правилник п пцеоиваоу ушеника у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу(Сл.гласник РС 74/11) 

 Правилник п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и  стицаоу зваоа наставника, васпиташа и струшних сарадника 

(Сл.гласник РС 13/2012 и 31/2012) 

 Развпјни план  
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Циљеви пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 

 Закпнпм п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу прпписани су циљеви и исхпди пбразпваоа и васпитаоа, и 

пбавеза сваке щкпле је да свпј рад усмери ка оихпвпм пствареоу. Нашини оихпвпг пствариваоа зависе пд 

ппстављенпг циља и мпгућнпсти щкпле а мпгу се реализпвати крпз редпвну наставу и ваннаставне активнпсти 

кпје щкпла нуди. Све активнпсти у щкпли треба да буду планиране, прганизпване и реализпване са намерпм да 

се пстваре ппстављени циљеви. 

Циљеви пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 

1. Пун и усклађен интелектуални, емпципнални, спцијални, мпрални и физишки развпј свакпг детета и 

ушеника у складу са оегпвим узрастпм, развпјним пптребала и интереспваоима; 

2. Стицаое квалитетних знаоа и вещтина и фпрмираое вреднпсних ставпва, језишке, математишке, наушне, 

уметнишке, културне, медијске, технишке и инфпрматишке писменпсти, неппхпдних за наставак 

щкплпваоа и активну укљушенпст у живпт ппрпдице и заједнице; 

3. Развпј стваралашких сппспбнпсти, креативнпсти, естетске перцепције и укуса; 

4. Развпј сппспбнпсти прпналажеоа, анализираоа, примене и саппщтаваоа инфпрмација, уз вещтп и 

ефикаснп кприщћеое медија и инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија; 

5. Псппспбљаваое за рещаваое прпблема, ппвезиваое и примену знаоа и вещтина у даљем пбразпваоу и 

свакпдневнпм живпту; 

6. Развпј мптивације за ушеое и псппспбљаваое за сампсталнп ушеое и пбразпваое тпкпм шитавпг живпта; 

7. Развпј свести п себи, сампиницијативе, сампвреднпваоа и изражаваоа свпг мищљеоа; 

8. Псппспбљаваое за дпнпщеое ваљаних пдлука п избпру даљег пбразпваоа и занимаоа, сппственпг 

развпја будућег живпта; 

9. Развпј кљушних кпмпетенција пптребних за живпт у савременпм друщтву; 

10. Развпј и практикпваое здравпг нашина живпта, свести п важнпсти сппственпг здравља и безбеднпсти, 

пптребе негпваоа и развпја физишких сппспбнпсти; 

11. Развпј свести п знашају пдрживпг развпја, защтите и пшуваоа прирпде и живптне средине, екплпщке етике 

и защтите живптиоа; 

12. Развпј сппспбнпсти кпмуницираоа, дијалпга, псећаоа сплидарнпсти, квалитетне и ефикасне сарадое са 

другима и сппспбнпсти за тимски рад и негпваое другарства и пријатељства; 

13. Развијаое сппспбнпсти за улпгу пдгпвпрнпг грађанина, за живпт у демпкратски уређенпм и хуманпм 

друщтву заснпванпм на ппщтпваоу лјудских и грађанских права, кап и пснпвних вреднпсти правде, 

истине, слпбпде, ппщтеоа и лишне пдгпвпрнпсти; 

14. Фпрмираое ставпва, увереоа и система вреднпсти, развпј лишнпг и наципналнпг идентитета, развијаое 

свести и псећаоа припаднпсти држави Србији, ппщтпваое и негпваое српскпг језика и свпг језика, 

традиције и културе српскпг нарпда, наципналних маоина и етнишких заједница, других нарпда, 

развијаое мултикултурализма, ппщтпваое и пшуваое наципналнпг и светскпг културнпг наслеђа; 

15. Развпј и ппщтпваое расне, наципналне, културне, језишке, верске, рпдне и узрасне равнпправнпсти и 

тплеранције. 
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Исхпди пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 

Накпн заврщетка пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ушеници ће: 

1. Имати усвпјен интегрисан систем наушнп заснпваних знаоа п прирпди и друщтву и бити сппспбни да такп стешена 

знаоа примеоују и размеоују; 

2. Умети да ефикаснп и писменп кпмуницирају на српскпм, пднпснп на српскпм и језику наципналне маоине и 

најмаое једнпм странпм језику кпристећи се вербалним, визуелним и симбплишким средствима; 

3. Бити функципналнп писмени у математишкпм, наушнпм и финансијскпм дпмену; 

4. Умети да ефикаснп и критишки кпристе наушна знаоа и технплпгију, уз ппказиваое пдгпвпрнпсти према свпм 

живпту, живпту других и живптнпј средини; 

5. Бити сппспбни да разумеју разлишите фпрме уметнишкпг изражаваоа и да их кпристе за сппственп изражаваое; 

6. Бити псппспбљени за сампсталнп ушеое; 

7. Бити сппспбни да прикупљају, анализирају и критишки прпцеоују инфпрмације; 

8. Мпћи да идентификују и рещавају прпблеме и дпнпсе пдлуке кпристећи критишкп и креативнп мищљеое и 

релевантна знаоа; 

9. Бити спремни да прихвате изазпве и прпмене уз пдгпвпран пднпс према себи и свпјим активнпстима; 

10. Бити пдгпвпрни према сппственпм здрављу и оегпвпм пшуваоу; 

11. Умети да преппзнају и уваже људска и дешија права и бити сппспбни да активнп ушествују у оихпвпм пствариваоу; 

12. Имати развијенп псећаое припаднпсти сппственпј ппрпдици, нацији и култури, ппзнавати сппствену традицију и 

дппринпсити оенпм пшуваоу и развпју; 

13. Знати и ппщтпвати традицију, идентитет и културу других заједница и бити сппспбни да сарађују са оихпвим 

припадницима; 

14. Бити сппспбни да ефикаснп и кпнструктивнп раде кап шланпви тима, групе, прганизације и заједнице. 
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Пснпвни ппдаци п шкпли 

Назив щкпле: ПШ „Дпситеј Пбрадпвић“ 

Местп и адреса: Вплујац, 15233 Метлић 

Брпј телефпна директпра: 015/260-766 

Телефпн и факс: 015/260-534 

Мејл адреса: skolavolujac@gromnet.net skdosekretar@gromnet.net skpedagog@gromnet.net 

Веб сајт: www.skolavolujac.wix.com/dositej-obradovic  

Име и презиме директпра: Сузана Петрпвић 

 

 Пснпвна щкпла „Дпситеј Пбрадпвић“ се налази у селу Вплујац, удаљенпм 20 килпметара пд 

Шапца. Ппред Матишне щкпле, настава се пдвија у јпщ 11 издвпјених пдељеоа пп селима Ппцерине. У 

Матишнпј щкпли у Вплујцу, Криваји и Накушанима су псмпразредне щкпле дпк се у псталим издвпјеним 

пдељеоима  настава прганизује самп за први циклус пбразпваоа и васпитаоа, а накпн тпга ушеници 

ппхађају једну пд псмпразредних щкплских јединица.  

Пбразпвнп-васпитни рад пд првпг дп шетвртпг разреда углавнпм је прганизпван у виду 

кпмбинпванпг пдељеоа збпг малпг брпја ушеника. Кпмбинпванп пдељеое састављенп пд ушеника два 

разреда мпже да има дп 15 ушеника, а пдељеое пд три или шетири разреда дп 10 ушеника. У 

кпмбинпвана пдељеоа (састављена пд ушеника два разреда) иду ушеници првпг и трећег или другпг и 

шетвртпг разреда. Сущтина рада у кпмбинпванпм пдељеоу је у тпме щтп један наставник у истп време 

извпди наставу са два или вище разреда, такп да се на истпм шасу извпде два или вище прпграма. 

Тежищте рада у пваквим пдељеоима јесте на правилнпј прганизацији и активираоу ушеника за 

сампсталнп стицаое знаоа и развијаое сппспбнпсти. Време трајаоа сампсталнпг рада ушеника 

прилагпђава се узрасту ушеника, оегпвпм предзнаоу, сппспбнпстима, мптивацији, кап и извприма 

знаоа кпја му се мпгу ппнудити. Рад у кпмбинпванпм пдељеоу знашајнп пптерећује наставника и 

захтева ппсебнп планираое и припремаое са акцентпм на тражеое кпрелације какп међу предметима 

такп и међу разредима кпји шине пвп пдељеое. 

Предметна настава се прганизује у Матишнпј щкпли и у ИП Криваја и Накушани. У Матишнпј щкпли 

ппстпје пп два пдељеоа за сваки разред (пд петпг дп псмпг разреда), а у ИП пп једнп. У Матишну щкплу 

у пети разред, дплазе ушеници из Вплујца, Синпщевића, Бпјића, Двприщта, Гпрое и Дпое Румске, 

Метлића (1 и 2), у Кривају из Криваје и Букпра, а у Накушане из Накушана и Матијевца. Ушеници из 

Заблаћа први циклус ппхађају у нащпј щкпли а други циклус у ИП щкпле „Стпјан Нпвакпвић“ збпг 

превпза.  

 

 

 

 

 

 

mailto:skolavolujac@gromnet.net
mailto:skdosekretar@gromnet.net
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ГЕПГРАФСКИ ППЛПЖАЈ ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ДПСИТЕЈ ПБРАДПВИЋ“ 

 Шкплска мрежа Пснпвне щкпле „Дпситеј Пбрадпвић“ – Вплујац, захвата већи деп Ппцерине (Западна Србија), кпја се 

прпстире између планине Цера на западу дп ниске Ппсавине на истпку, Машве на северу и планине Влащић на југу, и налази 

се у сирпмащнијем делу теритприје ппщтине Шабац (а щтп је услпвљенп гепграфским пплпжајем – ппбрђа Цера и Влащића). 

 Шкпла гравитира ка Шапцу пд кпга је удаљена двадесетак килпметара и са кпјим је ппвезана асфалтним путем. 

Шкплску мрежу пресеца регипнални путни правац Шабац – Крупао. 

 Пснпвна щкпла „Дпситеј Пбрадпвић“ – Вплујац има истпшну гепграфску дужину 19-20ºЕ и северну гепграфску щирину 

44-45ºН. 

УДАЉЕНПСТ ПШ„ДПСИТЕЈ ПБРАДПВИЋ“ ПД ШАПЦА И И.П. ПД МАТИЧНЕ ШКПЛЕ 

 ПШ“Дпситеј Пбрадпвић“ се налази у Вплујцу, на двадесетпм килпметру регипналнпг пута Шабац – Крупао.  

 На седамнаестпм килпметру пд Шапца, са главнпг пута скреће се ка щкплама, издвпјеним пдељеоима, у Бпјићу 

(накпн једнпг килпметра) и у Двприщту (ппсле јпщ щест килпметара).  

 Нещтп раније – килпметар раније, скреће се за селп Синпщевић дп кпјег је пптребнп прећи два килпметра.  

 Прва, пд две маое псмпгпдищое щкпле, налази се у Накушанима, и пд матишне щкпле је удаљена пет килпметара.  

 Три килпметра пд Вплујца према Крупоу налази се скретаое за Метлић, у кпме се налазе две мале щкпле, 

пппуларнп назване Метлић 1 и Метлић 2. Дп прве је пптребнп прећи шетири, а дп друге седам килпметара. Метлић је пп 

прпстранству великп селп па из тпг разлпга ппстпје две щкпле. 

 Следећа мала псмпгпдищоа щкпла налази се у Криваји. Селп је удаљенп пд Шапца 26 килпметара. У прпдужетку 

пута, псам килпметара даље, ппд самим Влащићем, налази се селп Букпр и јпщ једнп издвпјенп пдељеое. 

 На правцу према Крупоу налазе се и щкпле у Гпропј Румскпј и Дпопј Румскпј, на удаљенпсти пд Шапца пкп 32 

килпметра. На супрптнпм правцу налази се щкпла у селу Заблаће кпје је пд Шапца удаљенп 15 килпметара. 

 

КРАТАК  ИСТПРИЈАТ  ШКПЛЕ 

 На ппдрушју на кпјем делује ПШ „Дпситеј Пбрадпвић“ Вплујац, најстарије щкпле су у селима Криваја и Накушани. 

 „Милан Ђ. Милићевић навпди 1823.гпдину кап гпдину ппшетка рада пснпвне щкпле у Криваји. Игоат Васић, у свпм 

„Дневнику“ ппмиое први пут уређену щкплу са ушитељем пп имену Спфрпније Лазаревић у Криваји 1829.гпдине. Пд тада је 

щкпла радила непрекиднп, псим када је пстајала без ушитеља и за време Првпг светскпг рата.“ (Витпмир Никплић: Пснпвна 

щкпла у Криваји, 2007) 

 Ппдаци п щкпли у Накушанима, из исте коиге Витпмира Никплића, некада наставника и директпра щкпле у Криваји, 

указују на 1827.гпдину кап на гпдину псниваоа пве щкпле. 

 Дп избијаоа Првпг светскпг рата, на пвпм ппдрушју, нису птваране нпве щкпле. Између два светска рата пснпване су 

щкпле у Бпјићу, Метлићу и Гпропј Румскпј. Све пстале щкпле су пснпване ппсле Другпг светскпг рата. 

 Садащоа щкпла настала је 1972.гпдине спајаоем пснпвних щкпла „25 Мај“ Вплујац, „Вук Карачић“ Криваја и 

„Дпситеј Пбрадпвић“ Накушани. Уједиоена щкпла дпбила је име „Вук Карачић“ са седищтем у Криваји. Пд 1977.гпдине 

седищте щкпле ппстаје Вплујац, а садащое име щкпла нпси пд 1990.гпдине. 
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Матишна щкпла и 

издвпјена пдељеоа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бпјић 

Накушани 

Дпоа Румска 

Двприщте 

Гпроа Румска 

Синпщевић 

 

Матишна щкпла у Вплујцу 

Метлић 2 

Метлић 1 

 

Заблаће 
Криваја 

Букпр 
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Мисија, визија и пптребе шкпле 

 Кап васпитнп-пбразпвна, прганизпвана и птвпрена уставнпва, желимп да развијамп сарадоу, 

узајамнп ппщтпваое, и негујемп ппзитивну и пријатну атмпсферу. Бринемп се п безбеднпсти ушеника и 

ппдстишемп ангажпваое у наставним и ваннаставним активнпстима. Желимп да ушенике щтп вище 

мптивищемп и ппдстишемп на ушеое. Вредне и талентпване ппјединце и групе ушеника максималнп 

ппдржавамп! 

 

Визија: Желимп да ппстанемп щкпла у кпјпј се уз ангажпваое свих капацитета и кпнструктивну 

међуспбну сарадоу, ппстепенп унапређује настава и ваннаставне активнпсти, и впди рашуна п 

индивидуалнпсти и ппсебнпсти свакпг детета уз пунп уважаваое оегпвих пптреба, мпгућнпсти и 

интереспваоа 

Пптребе наще щкпле: 

 Ппбпљщаое успеха ушеника 
 Ппремаое щкпле савременим наставним средствима 
 Пбезбеђиваое адекватнпг прпстпра за реализацију ваннаставних активнпсти 
 Ппбпљщаое сарадое са рпдитељима 
 И јпщ вище прпмпвисаоа хуманих вреднпсти! 

 

Припритети наше шкпле: 

1.Ппстепенп ппдизаое квалитета наставе, ушеоа и ваннаставних активнпсти 

2.Прпмпвисаое хуманих вреднпсти 

3.Унапређиваое сарадое са рпдитељима 
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Акципни план шкплскпг развпјнпг плана 

Пбласт прпмене Начин реализације Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Планираое и 
прпграмираое 

 Тимска израда ШП у складу са 
пдређеоима из Закпна и прпписаним 
садржајима 

 Израда ГП у складу са пдређеоима из 
Закпна и прпписаним садржајима 

 Пперативнп планираое у складу са 
специфишнпстима предмета и пдељеоа 

 Тимска израда ИПП-а за децу кпја 
имају тещкпће у развпју. 

 Израда  планпва рада за децу кпја 
изузетнп напредују у ппјединим 
предметима или пбластима. 

 
Тп

кп
м

 щ
кп

л
ск

е 
20

1
3/

2
0

1
4

. 

Тим за развпј 
щкплскпг прпграма 
 
 
Рукпвпдствп щкпле 
 
 
 
Наставнп пспбље 
 
 
 
 
Тим за инклузивнп 
пбразпваое 

Настава и ушеое  Демпнстрација угледних и пгледних 
шаспва применпм активних метпда у 
пквиру спрпвпђеоа разлишитих видпва 
индивидуализације и диференцијације 
наставе 

 Инпвираое наставнпг рада уз ппдрщку 
нпвих технплпгија 

 Усклађиваоу критеријума пцеоиваоа 
са прпписаним Пбразпвним стандардима 

 Унапређиваое планираоа и 
реализације дппунске наставе 

 Редукпвати репрпдуктивни приступ 
ушеоу 

Насатвнп пспбље 
 
 
 
 
 
 
Наставници 
Педагпг 
 
Насатвници 
 
 
Насатвници 
Педагпг 
 

Ппдрщка 
ушеницима 

 Унапређиваое система пружаоа 
ппдрщке ушеницима 

 Интензивираое активнпсти на 
превенцији насиља 

 Унапређиваое сарадое са 
рпдитељима 

 Развијаое ппсебних прпграма 
васпитнпг рада 

Педагпг 
Тимпви 
Директпр 
Тим за защтиту 
ушеника 
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Ресурси 

Материјалнп – технишки услпви 

План унапређиваоа материјалнп-технишких услпва рада 

План кприщћеоа щкплскпг прпстпра 

 Кадрпвски услпви 

 План струшнпг усаврщаваоа заппслених 

Ушеници 
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Материјалнп – технички услпви 

 

Шкплски прпстпр 

 Структура щкплскпг прпстпра у Матишнпј щкпли и у И.П. (у m2) 

Местп Учипница Канцеларија Хпдник Мпкри 

чвпр 

Сале Пстава УКУПНП Шупе Сппрт. 

терени 

Шк. 

двприште 

Вплујац 579 80 261 36 144  1200 64 1800 8000 

Метлић 1 142 12 24 10   188 30  6000 

Метлић 2 96 9 28 10   143 21 500 4700 

Синпщевић 96 9 36 10   164 32  6000 

Двприщте 108 15 24 8   155 20  2000 

Бпјић 108 16 45 10   179 32  6000 

Накушани 400,08 38,35 180,93 24 / 20,64 700 60 500 4000 

Заблаће 140 12 21 10   183 25 1000 6000 

Г.Румска 100 10 30 10   150 30  6000 

Д.Румска 100 16 30 10   156 20 300 2000 

Криваја 383,4 45,22 178,55 15,83 80 97 800 - 200 8000 

Букпр 204 10 56 12   282 20 200 6500 

 

ПШ „Дпситеј Пбрадпвић“ – матишна щкпла има щкплску зграду у шијем саставу је и фискултурна сала, а пшекује се 

заврщетак изградое фискултурне сале ппд ппкрпвитељствпм НИП-а,  Министарства сппрта и Градске управе 

града Шапца. У щкплскпј згради, кпја је релативнп сплиднп ппремељена, настава се извпди у једнпј смени ппд 

задпвпљавајућим услпвима. У згради се налази и рукпвпдствп щкпле са свим пптребним прпстпријама (директпр, 

ппмпћник директпра, педагпг, секретар, рашунпвпдствп). 

Брпј кабинета 1 

Брпј специјализпваних ушипница 1 

Брпј ушипница ппщте намене 8 

Радне спбе припремни предщкплски прпграм 1 

Прпстприја за прпдужени бправак 0 

Инфпрматишки кабинет 1  

Фискултурна сала 1(144 м2) + 1 (800м2) 

Сппртски терени 

Збпг ппшетка изградое фискултурне сале, сппртски 

терен је измещтен и планира се изградоа нпвпг 

сппртскпг терена у предоем делу двприщта 

Библиптека Ппврщина 20 м2, 1 рашунар, 1 щтампаш,  8542 коиге 

Ђашка кухиоа и трпезарија 0 

Мултимедијална ушипница  1 
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Кухиоа са трпезаријпм 0 

Канцеларије 

наставнишка, канцеларија директпра, канцеларија за 

педагпга, канцеларија за секретара, кацеларија за 

коигпвпдствп 

Хплпви и хпдници 261м2 

Санитарни швпр 36 м2 

 

Издвпјена пдељеоа – адресе и брпјеви телефпна 

Издвпјенп пдељеое 

 

Адреса Телефпн 

БПЈИЋ 15233 Метлић 015/ 260-514 

СИНПШЕВИЋ 15233 Метлић 015/ 260-268 

НАКУЧАНИ 15233 Метлић 015/ 260-567 

ЗАБЛАЋЕ 15232 Варна 015/ 7715-600 

МЕТЛИЋ 1 15233 Метлић 015/ 260-675 

МЕТЛИЋ 2 15233 Метлић 015/ 260-738 

Д. РУМСКА 15233 Метлић 015/ 7715-124 

Г. РУМСКА 15233 Метлић 015/ 7715-126 

КРИВАЈА 15233 Метлић 015/ 262-035 

БУКПР 15233 Метлић 015/ 262-208 

ДВПРИШТЕ 15233 Метлић 015/ 260-014 

 

 Према важећем Нпрмативу щкплски прпстпр пдгпвара брпју пдељеоа и брпју ушеника у пдељеоу у свим 

щкплским јединицама, али самп пп велишини. Прпблем пкп снабдеваоа впдпм рещен је у сарадои са СП Шабац 

такп щтп су у свим једницама (псим Заблаћа кпје кпристи впду из впдпвпда а пп пптреби сппствени бунар) 

ппстављени УВ стерилизатпри, хлпризатпри, реверзибилна псмпза, у  складу  с  пптребама. УВ стерилизатпри се 

редпвнп пдржавају и сервисирају. Вищегпдищои прпблем впдпснабдеваоа Матишне щкпле впдпм, рещен је 

пущтаоем у рад избущенпг бунара и прикљушиваоем реверзибилне псмпзе, такп да деца имају дпвпљну 

кплишину исправне и хемијски и бактериплпщки шисте впде. Сва издвпјена пдељеоа имају рещенп питаое 

впдпснабдеваоа, грејаоа и уређене санитарне швпрпве у саставу пбјекта. 

  Збпг дптрајалпсти, већина щкплских зграда је рекпнструисана претхпдних гпдина. Ренпвиране  су 

щкпле у Дпопј Румскпј, Гпропј Румскпј, Заблаћу и Метлићу 1, Метлићу 2, Букпру, Двприщту, Бпјићу и 

Синпщевићу. 

 Ппремљенпст щкпле наставним средствима задпвпљава пптребе наставе 50% - 60%. Пбезбеђени су 

рашунари за свакп И.П. а у псмпгпдищоим щкплама се налазе инфпрматишки кабинети.Шкпла ће и у нареднпј 

щкплскпј гпдини ппкущати да ппбпљща ппремљенпст щкплских јединица наставним средствима ради бпљег и 

квалитетнијег извпђеоа и праћеоа наставе. У плану је и даља набавка наставних средстава (зидне гепграфске 

карте, инфпрматишка ппрема, и др.) Пшекујемп ппмпћ СП Шабац и других прганизација дпнатпрскпг типа какп би 

ппправили ппстпјеће стаое. 
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План унапређиваоа материјалнп-техничких услпва 
 

 Заврщетак изградое фискултурне сале 

 Изградоа сппртскпг терена у Матишнпј щкпли 

 Замена стпларије у Матишнпј щкпли 

 Замена ппдпва у ушипницама у кпјима тп није урађенп (Матишна щкпла) 

 Набавка щкплскпг намещтаја и наставних средстава 

 Уређеое архиве 

 Заврщетак радпва на рекпнструкцији кптларнице у Накушанима 
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Кадрпвски услпви 
 

Брпј радника пп степену струшне спреме 

 

Врста ппслпва 

 

Брпј радника пп степену стручне спреме 

 

      I                    III                  IV                 V                 VI                VII 

 

Укупнп 

Ппмпћни радник 6 3 5    14 

Лпжаш – дпмар  3 1    4 

Благајник   1    1 

Шеф 

рашунпвпдства 

  1    1 

Секретар      1 1 

Разр. настава    1 8 14 23 

Пред. настава     6 27 33 

Ушитељ 

верпнауке 

  1  1  2 

Библиптекар      1 1 

Шкплски педагпг      1 1 

Ппмпћник 

директпра 

     1 1 

Директпр      1 1 

Укупнп 6 6 9 1 15 46  

83 

 

Директпр шкпле је прпф. разредне наставе Сузана Петрпвић (1973/16гпд.стаж) 

Заменик директпра - прпфеспр разредне наставе Александар Срнић (1959/32гпд.стаж) 

Секретар шкпле – диплпмирани правник Светлана Берић (1967./14гпд.стажа) 

Шеф рачунпвпдства – Жељкп Иванпвић (1962./21гпд.стажа) 

Благајник – Мила Вилптић (1954./34гпд.стажа) 

Библиптекар – Дпбрила Шикуљак (1953/36гпд.стажа) 

Педагпг – Ивана Ћпсић (1988./2гпд.стажа) 
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Ппмпћни радници и кпнтакт телефпни 

ВПЛУЈАЦ 015/ 260-534  

Максимпвић Драган 015/206-065 064/27-86-523 

Глувић Дејан 015/260-064  

Игоатпвић Светлана 015/260-215  

Савић Александра  064/4106137 

КРИВАЈА 015/ 262-035  

Кузманпвић Дущан 015/326-887 063/822-43-24 

Церпвац Миланка 015/262-336  

Симић Биљана 015/262-457  

НАКУЧАНИ 015/ 260-567  

Ристић Властимир/Јпванка 015/260-562  

СИНПШЕВИЋ 015/ 260-268  

Пстпјић Драгпмир 015/260-328  

БПЈИЋ 015/ 260-514  

Вилптић Јасмина 015/260-379  

ДВПРИШТЕ 015/ 260-014  

Станкпвић Живпрад 015/260-021  

ЗАБЛАЋЕ 015/ 7715-600  

Радпванпвић Мирјана 015/7715-564 064/026-82-58 

МЕТЛИЋ 1 015/ 260-675  

Павлпвић Драгић 015/260-697 064/53-53-697 

МЕТЛИЋ 2 015/ 260-738  

Радпванпвић Драган 015/260-350  

ГПРОА РУМСКА 015/ 7715-126  

Грујић Слађана 015/7715-  

ДПОА РУМСКА 015/ 7715-124  

Лукић Живан 015/7715-242  

БУКПР 015/ 260-208  

Арсенпвић Бпщкп 015/262-208(107)  
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Наставници кпји су ангажпвани у разреднпј настави 

 

 

 

 

Шкпла 

Л
и

ц
ен

ц
а

  

Име и презиме 

Гпдиште/ 

гпдине 

стажа 

 

Пдељеое 

 

Стручна спрема 

 

ВПЛУЈАЦ 

+ Весна Васиљевић 1961/20 I и III Прпфеспр разредне наставе 

+ Светлана Никплић 1967/23 IV Прпфеспр разредне наставе 

+ Радмила Гајић 1956/27 II Наставник разредне наставе 

 

КРИВАЈА 

+ Слађана Цвејић 1973/11 III Прпфеспр разредне наставе 

+ Весна Милпјевић 1973/17 II и IV Прпфеспр разредне наставе 

+ Биљана Марић 1961/19 I Прпфеспр разредне наставе 

 

НАКУЧАНИ 

+ Јелица Рашић 1950/34 I и III Наставник разредне наставе 

+ Маријета Арсенпвић 1977/9 II и IV Прпфеспр разредне наставе 

 

БУКПР 

+ Маријана Гаћарић 1973/16 I и III Прпфеспр разредне наставе 

+ Даница Арсенпвић 1960/31 II и IV Наставник разредне наставе 

 

Д.РУМСКА 

+ 
Зпран Лазић 1962/20 I, III и IV Наставник разредне наставе 

 

Г.РУМСКА 

+ 
Драгица Дедагић 1965/21 I,II,III и IV Прпфеспр разредне наставе 

 

МЕТЛИЋ 1 

+ Љиљана Нинкпвић 1965/20 I, и III Прпфеспр разредне наставе 

+ Саоа Стеванпвић 1970/12 II и IV Прпфеспр разредне наставе 

МЕТЛИЋ 2 + Апић Љубинка 1958/18 I, III и IV Наставник  разредне наставе 

 

ЗАБЛАЋЕ 

+ Драгица Бпгданпвић 1964/21 I и III Прпфеспр разредне наставе 

+ Тпварпвић Биљана 1972/16 II и IV прпфеспр разредне наставе 

 

БПЈИЋ 

+ Милена Миркпвић 1960/24 I и III Прпфеспр разредне наставе 

+ Живка Јпванпвић 1954/32 II и IV Наставник разредне наставе 

 

ДВПРИШТЕ 

+ Жељана Савић 1968/13 I и III Прпфеспр разредне наставе 

+ Радислав Игоатпвић 1962/29 II и IV Наставник разредне наставе 

 

СИНПШЕВИЋ 

+ Гпрдана Дамоанпвић 1958/30 I и III Наставник разредне наставе 

+ Јанкп Филиппвић 1951/39 II и IV Ушитељ 
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Наставници рускпг језика и верпнауке 

 

Име и презиме 

Л
и

ц
ен

ц
а

 

Гпдиште/ 

гпдине стажа 

 

Шкпла 

 

Пдељеое 

 

Стручна 

спрема 

 

Снежана Бпжанић 

 

+ 

 

1973/12 

Вплујац, 

Криваја, 

Г.Румска 

Д.Румска, 

Заблаће, 

Синпщевић 

I/IIIВ, IIВ 

II/IV IK 

I – IV 

I,III, IV 

I – IV 

I-IV 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

Руски језик 

– пплпжен Ц 

 

Ана Бугаршић 

 

- 

 

1981/3 

Накушани, 

Двприщте, 

Бпјић, 

Букпр, 

Метлић 1 

 

I – IV 

Прпфеспр 

рускпг 

језика 

Плгица Пстпјић + 1966/13 Вплујац IV  

Драгпмирка 

Жугић 

 

+ 

 

1957/26 

 

Криваја 

 

III 

Прпфеспр 

рускпг 

језика 

Небпјща Пстпјић - 1978/3 Метлић 2 I,II, IV Дипл.гепгра

ф 

 

Милан Јевтић 

 

 

- 

 

1983/6 

Заблаће, 

Г.Румска, 

Д.Румска, 

Метлић 1, 

Метлић 2, 

Букпр, 

Криваја 

 

I – IV 

Верпушитељ 

 

Немаоа Ђурђевић 

 

- 

 

1987/1 

Вплујац, 

Накушани, 

Синпщевић, 

Бпјић,Двпр. 

 

I – IV 

Верпушитељ 
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Наставници кпји су ангажпвани у предметнпј настави 

 

 

Предмет 

 

Шкпла 

Л
и

ц
ен

ц
а

  

Име и презиме 

Гпдиште/ 

гпдине 

стажа 

Степен 

стручне 

спреме 

 

Пдељеоа 

Разреднп 

старешинствп 

С
Р

П
С

К
И

 

ЈЕ
ЗИ

К
 

 

Вплујац 

 

+ 

Владан 

Мипдрагпвић 

 

1970/11 

Прпфеспр 

српскпг језика 

V1 ,         V2 

VIII1, VIII2 

 

VIII1 

- Драган  

Еракпвић 

 

1957/26 

Прпфеспр 

српскпг језика 

VI1    VI2 

VII1VII2 

 

VII2 

 

Криваја 

 

+ 

Марија 

Матић 

 

1980/7 

Прпфеспр 

српскпг језика 

 

V – VIII 

 

/ 

 

Накушани 

 

- 

Милена 

Мищкпвић 

 

1981/4 

Прпфеспр 

српскпг језика 

 

V – VIII 

 

VIIН 

М
А

Т
ЕМ

А
Т

И
К

А
 

 

Вплујац 

 

+ 

Саоа  

Маринкпвић 

 

1968/12 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

V1 ,   V2 

VI1,VI2 

 

/ 

 

- 

Владимир 

Цвејић 

 

1977/5 

Дипл.инж. 

прганизаципних 

наука 

VII1        VII2 

VIII1    VIII2 

 

VIII2 

 

Криваја 

 

- 

Небпјща 

Пстпјић 

 

1978/3 

Дипл. гепграф  

V – VIII 

 

VIIК 

 

Накушани 

 

- 

Владимир 

Беара 

 

1984/3 

Дипл. 

инфпрматишар 

ппслпвне 

инфпрматике 

 

V – VIII 

 

/ 

Р
У

С
К

И
 

ЈЕ
ЗИ

К
 

 

Вплујац 

 

+ 

Плгица 

Пстпјић 

 

1966/13 

Прпфеспр 

рускпг језика 

 

V – VIII 

 

V1 

 

Криваја 

 Драгпмирка 

Жугић 

 

1957/26 

Прпфеспр 

рускпг језика 

 

V – VIII 

 

VK 

 

Накушани 

 

+ 

Бпрка Јанкпвић-

Васић 

 

1954/33 

Прпфеспр 

рускпг језика 

V-VIII  

/ 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
  

ЈЕ
ЗИ

К
 

 

Вплујац 

 

+ 

Весна  

Кпвашевић 

 

1977/13 

Прпфеспр 

енглескпг 

језика 

 

V – VIII 

 

V2 

 

Криваја 

 

- 

Биљана 

Батанпвић 

 

1978/6 

Прпфеспр 

енглескпг 

језика 

 

V – VIII 

 

/ 

  Биљана  Прпфеспр VI  
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Накушани - Батанпвић 1978/6 енглескпг 

језика 

VII 

VII 

/ 

 

+ 

Весна  

Кпвашевић 

 

1977/13 

Прпфеспр 

енглескпг 

језика 

 

V 

 

/ 

ГЕ
П

ГР
А

Ф
И

ЈА
 

 

Вплујац 

 

+ 

Зприца 

Милетић 

 

1974/13 

Прпфеспр 

гепграфије 

 

V – VIII 

 

VII1 

 

Криваја 

 

+ 

Зприца 

Милетић 

 

1974/13 

Прпфеспр 

гепграфије 

VI 

VII 

VIII 

 

/ 

 

- 

Небпјща  

Пстпјић 

 

1978/3 

Прпфеспр 

гепграфије 

 

V 

 

VIIК 

 

Накушани 

 

+ 

Миркп 

Рашић 

 

1951/38 

Наставник 

гепграфије 

 

V – VIII 

 

VIIIН 

И
С

ТП
Р

И
ЈА

 

 

Вплујац 

 

+ 

Раде 

Милпјевић 

 

1967/20 

Прпфеспр 

истприје 

 

V2 – VIII 

 

/ 

- Ивана Павлпвић  

1985/1 

диплпмираниис

тпришар 

 

V1 

 

/ 

 

Криваја 

 

+ 

Раде 

Милпјевић 

 

1967/20 

Прпфеспр 

истприје 

 

V – VIII  

 

/ 

 

Накушани 

 

+ 

Миркп 

Рашић 

 

1951/38 

Наставник 

гепграфије 

V 

VII 

VIII 

 

VIIIН 

 

- 

Ивана Павлпвић  

1985/1 

диплпмирани 

истпришар 

 

VIII 

 

/ 

Б
И

П
Л

П
ГИ

ЈА
 

 

Вплујац 

 

- 

Милена 

Вилптић 

1977/8 Прпфеспр 

биплпгије 

 

V – VIII 

 

/ 

 

Криваја 

 

- 

Милена 

Вилптић 

1977/8 Прпфеспр 

биплпгије 

VII 

VIII 

 

/ 

 

+ 

Рада 

Миљещић 

 

1961/15 

Наставник 

биплпгије 

V 

VI 

 

VIIIК 

 

Накушани 

 

- 

Данијела 

Маркпвић 

1983/4 Прпфеспр 

биплпгије 

 

V – VIII 

 

/ 

Х
ЕМ

И

ЈА
  

Вплујац 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII1  VII2 

VIII1VIII2 
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Криваја 

 

+ 

Рада 

Миљещић 

 

1961/15 

 

Наставник 

хемије 

VII 

VIII 

 

VIIIК 

 

 

 

Накушани 

VII 

VIII 

Ф
И

ЗИ
К

А
 

 

Вплујац 

 

 

 

+ 

 

 

Наталија 

Маркпвић 

 

 

1958/29 

 

 

Наставник 

физике 

VI1   VI2 

VII1  VII2 

VIII1VIII2 

 

 

VI2 

 

Криваја 

VI 

VII 

VIII 

 

Накушани 

 

+ 

Наталија 

Маркпвић 

 

1958/29 

Наставник 

физике 

 

VIII 

 

/ 

 

- 

Александар 

Пузпвић 

 

1974/7 

Прпфеспр 

физике 

VI 

VII 

 

/ 

Л
И

К
П

В
Н

А
 К

У
Л

ТУ
Р

А
  

Вплујац 

 

+ 

Весна 

Станић 

 

1970/15 

Наставник 

ликпвнпг 

 

V – VIII 

 

/ 

 

Криваја 

 

 

+ 

 

Раде 

Јпкић 

 

 

1958/29 

 

 

Наставник 

ликпвнпг 

 

V – VIII 

 

 

VIН  

Накушани 

 

V – VIII 

М
У

ЗИ
Ч

К
А

 

К
У

Л
ТУ

Р
А

 

 

Вплујац 

 

 

 

+ 

 

 

Влада 

Бпщкпвић 

 

 

 

1972/10 

 

 

Прпфеспр 

музишкпг 

 

V – VIII 

 

 

 

/ 

 

Криваја 

 

V – VIII 

 

Накушани 

 

V – VIII 

Ф
И

ЗИ
Ч

К
П

 В
А

С
П

И
ТА

О
Е 

 

Вплујац 

 

+ 

Влада 

Рашић 

 

1980/7 

Прпфеспр 

физишкпг 

васпитаоа 

 

V – VIII 

 

VI1 

 

Криваја 

 

+ 

Милан 

Прпкић 

 

1958/31 

Наставник 

физишкпг 

 

V – VIII 

 

/ 

 

Накушани 

 

+ 

Никпла 

Михајлпвић 

 

1977/7 

Прпфеспр 

физишкпг 

васпитаоа 

 

V – VIII 

 

VН 
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ТЕ
Х

Н
И

Ч
К

П
 И

 

И
Н

Ф
П

Р
М

А
ТИ

Ч
К

П
 

П
Б

Р
А

ЗП
В

А
О

Е
 

 

Вплујац 

 

+ 

Снежана 

Јурпщевић 

 

1972/15 

Прпфеспр 

технишкпг и 

инфпрмат. 

 

V – VIII 

 

VI2 

 

Криваја 

 

- 

Дущица 

Гаврилпвић 

 

1972/6 

Прпфеспр 

технишкпг и 

инфпрмат. 

 

V – VIII 

 

VK 

 

Накушани 

 

+ 

Снежана 

Јурпщевић 

 

1972/15 

Прпфеспр 

технишкпг и 

инфпрмат. 

 

VIIНVIIIН 

 

VI2 

 

Наставници кпји предају избпрне предмете 

Л
и

ц
ен

ц
а

  

Име и презиме 

Гпдиште/ 

гпдине стажа 

 

Шкпла 

 

Пдељеоа 

Степен стручне 

спреме 

 

 

+ 

 

Никпла 

Михајлпвић 

 

 

1977/7 

Вплујац VII1  VII2 

VIII1VIII2 

Прпфеспр 

физишкпг 

васпитаоа Накушани V – VIII 

 

+ 

Милан 

Прпкић 

 

1958/31 

 

Криваја 

 

V – VIII 

Наставник 

физишкпг 

васпитаоа 

 

- 

 

Дущица 

Гаврилпвић 

1972/6 Вплујац V – VIII Прпфеспр 

технишкпг и 

инфпрмат. 

 

+ 

Раде  

Јпкић 

1958/29 Kриваја, 

Накушани 

V – VIII Наставник 

ликпвне културе 

 

- 

Немаоа Ђурђевић 1987/1 Вплујац V1   VI1 

VII - VIII 

Верпушитељ 

Накушани VII   VIII 

 

- 

Милан 

Јевтић 

 

1983/6 

Криваја V – VIII Верпушитељ 

Накушани V     VI 

 

+ 

 

Драган Еракпвић 

 

1957/26 

 

 

Вплујац 

 

V2   VI2 

Прпфеспр српскпг 

језика 
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План стручнпг усавршаваоа заппслених 

 

Прпфесипнални развпј је слпжен прпцес кпји ппдразумева сталнп развијаое кпмпетенција заппслених у пбразпваоу 

ради квалитетнијег пбављаоа ппсла и унапређиваоа развпја ушеника и нивпа ппстигнућа ушеника.  

 Струшнп усаврщаваое је пбавезна активнпст наставника утврђена 

педагпщкпм нпрмпм, у пквиру 40-шаспвне радне недеље. Струшнп усаврщаваое 

наставника устанпва планира у складу са пптребама и припритетима пбразпваоа и 

васпитаоа ушеника, припритетним пбластима кпје утврђује министар надлежан за 

ппслпве пбразпваоа и на пснпву сагледаваоа нивпа развијенпсти свих кпмпетенција 

за прпфесију наставника. Пптребе и припритете струшнпг усаврщаваоа устанпва 

планира на пснпву исказаних лишних планпва прпфесипналнпг развпја наставника, на 

пснпву резултата сампвреднпваоа и вреднпваоа квалитета рада устанпве, извещтаја 

п пстваренпсти стандарда ппстигнућа, задпвпљства ушеника и рпдитеља и других 

ппказатеља квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада. Лишни план прпфесипналнпг 

развпја наставника сашиоава се на пснпву самппрпцене нивпа развијенпсти свих 

кпмпетенција за прпфесију наставника. 

Сталнп струшнп усаврщаваое пстварује се активнпстима кпје: 

 Предузима устанпва у пквиру свпјих развпјни активнпсти, и тп: 

O Извпђеоем угледних шаспва, пднпснп активнпсти са дискусијпм и анализпм; 

O Излагаоем на састанцима струшних пргана и тела кпје се пднпси на савладан прпграм струшнпг усаврщаваоа, приказ 

коиге, прирушника, дидактишкпг материјала, струшнпг шланка, разлишите врсте истраживаоа, студијскп путпваое, 

струшну ппсету и др. са пбавезнпм анализпм и дискусијпм; 

O Пствариваоем: истраживаоа (наушна, ад хпк, акципна и др), прпјеката пбразпвнп-васпитнпг карактера у устанпви, 

прпграма пд наципналнпг знашаја у устанпви, прпграма пгледа, пблика струшнпг усаврщаваоа кпји је припремљен и 

пстварен у устанпви у складу са пптребама заппслених, итд. 

 Се спрпвпде пп пдпбреним прпграмима пбука и стручних скуппва. 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Начин реализације Дпказ п 
реализацији 

Планираое струшнпг усаврщаваоа – 
лишнп и на нивпу щкпле 

Септембар 
2013. 

Наставници и 
ушитељи 
Педагпг 

Самппрпцена 
кпмпетенција 
Евалуација 

Лишни план СУ 
План СУ 
заппслених 

Измена и дппуна интернпг 
правилника п вреднпваоу струшнпг 
усаврщаваоа  

Септембар 
2013. 

Педагпг Евалуација 
Кпнсултације 
Панп за наст.канц. 

Интерни 
правилник п 
вреднпваоу СУ 

Јпщ нещтп п струшнпм усаврщаваоу 
(план СУ заппслених, СУ у устанпви, 
кпмпетенције, припритетне пбласти, 
ппртфплип...) 

Септембар 
2013. 

Педагпг Презентација на 
Наставнишкпм већу 

Презентација 

Пптрфплип Тпкпм гпдине Заппслени Впђеое и ажурираое Ппртфплип 
заппслених 

Струшнп усаврщаваое на 
акредитпваним семинарима 

Пдабрани семинари на пснпву 
анкетираоа заппслених: 

o Пснаживаое васпитача и учитеља за 
ппдршку ппрпдици у превенцији ризикп 

Тпкпм гпдине 
(један семинар у 

I пплугпдищту, 
један у II) 

 
 
 
 

Директпр, 
ппмпћник 
директпра, 

струшни 
сарадници, 
наставници, 

ушитељи 

Из каталпга п струшнпм 
усаврщаваоу за щкплску 
2013/2014. 
 
 
Присуствпваое 
прганизпваним 

Сертификати 
Евиденција п СУ 
заппслених 

 

„Самп акп се сталнп 

усавршава, наставник је 

сппспбан да истински 

ппучава и васпитава.“ 

Дпстпјевски 
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ппнашаоа кпд деце; васпитни рад; К4; 
1,4; 1 дан-8 бпдпва  

o Угледни час – прилика за све; ппщта 
питаоа наставе; К2; 3; 1 дан-8 бпдпва 

o Управљаое пдељеоем – нпви приступ 
у раду пдељенскпг старешине; 
васпитни рад; К4; 6,7; 2 дана-16 бпдпва 

o Прганизација рада наставника; ппщта 
питаоа наставе; К2; 6; 1 дан-8 бпдпва 

o Стратегије, метпде и технике рада у 
инклузивнпј учипници; пбразпваое деце 
са ппсебним пптребама; К3; 3,6; 2 дана-
16 бпдпва 

Семинари кпје ппнуди ЦСУ 
 
Семинар кпје прганизује щкпла у 
дпгпвпру са заппсленима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тпкпм гпдине 
 
 

Март 2014. 

семинарима у 
Регипналнпм центру 
струшнпг усаврщаваоа на 
Летоикпвцу 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кпнтинуирана сарадоа 
са ЦСУ 
 
Прганизација семинара у 
щкпли 

Струшнп усаврщаваое на струшним 
скуппвима (кпнгрес, сабпр, сусрети и 

дани, кпнференција, саветпваоа, 
симппзијум, пкругли стп, трибина) 

Тпкпм гпдине Заппслени Присуствпваое Сертификати 

Зимски сусрети ушитеља Јануар-март 
2014. 

Чланпви 
ушитељскпг 

савеза 

Присуствпваое Сертификати 

Струшнп усаврщаваое на нивпу 
струшних друщтава (Друщвп 
ушитеља Србије; Педагпщкп 
друщтвп) 

Тпкпм гпдине Ушитељи 
Педагпг 

Чланствп Сертификати 
Ппртфплип 

Струшнп усаврщаваое на 
састанцима струшних већа на 
градскпм нивпу 

Тпкпм гпдине Предметни 
наставници, 

ушитељи, 
струшни 

сарадници, 
директпр 

Присуствпваое 
састанцима 

Ппртфплип 
Дневник рада 

Струшнп усаврщаваое крпз ппсете 
(Сајам коига, Сајам пбразпваоа, пгледни 
шаспви...) 

Тпкпм гпдине Заппслени Ппсете Ппртфплип 

Струшнп усаврщаваое у устанпви 
 

Тпкпм гпдине Заппслени - Пдржаваое угледних и 
пгледних шаспва 
- Прганизпваое 
предаваоа, трибина, 
радипница, квизпва, 
такмишеоа, приредби, 
излпжби... 
- Тематски дани 
- Спрпвпђеое 
истраживаое 
- Рад у тимпвима 
- Рад на прпмпцији и 
маркетингу щкпле 
- Примена наушенпг са 
семинара 

Ппртфплип 
Дневник рада 
Фптпграфије 
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Струшнп усаврщаваое на 
састанцима струшних већа 
- Приказ СУ ван устанпве на састанцима 
струшних већа 
- Планираое и припремаое 
- Припрема и реализација угледних 
шаспва 
- Припрема за такмишеоа 
- Упућиваое на струшну литературу и 
кприщћеое интернета 

Тпкпм гпдине Чланпви 
струшнпг већа 

Педагпг 

Састанци Записник 

Струшнп усаврщаваое на 
састанцима Пдељенских већа 
- Планираое и припремаое за рад 
(гпдищои, месешни планпви, 
припреме) 
- Впђеое педагпщке дпкументације 
- Прилагпђенпст ушеника првпг/петпг 
разреда 
- Правилник п пцеоиваоу 
- Пбразпвни стандарди 
- Праћеое напредпваоа ушеника 
- Праћеое напредпваоа ушеника са 
ппсебним пптребама 
- Приказ резултата истраживаоа 
- Приказ СУ ван устанпве 

Тпкпм гпдине Чланпви 
Пдељенскпг 

већа 
 
 

Педагпг 

Пдељенскп веће – 
разредна настава 
Пдељенскп веће – 
предметна настава  
 
Предаваое/презентација 
са дискусијпм 

Записник 
Презентације 

Струшнп усаврщаваое на 
састанцима Наставнишкпг већа 
- Правилник п струшнпм усаврщаваоу,  
стандарди кпмпетенција за наставнике 
 - Прганизпваое пдељенских и 
рпдитељских састанака и дефинисаое 
нашина извещтаваоа рпдитеља п 
успеху  ушеника и другим питаоима 
(пцеоиваое, правила ппнащаоа у 
щкпли, прптпкпл у слушају насиља...) 
- Извещтаваое п резултатима 
педагпщкп-инструктивнпг рад 
- Сампвреднпваое рада щкпле 
-Приказ СУ ван устанпве 
- Предаваоа у зависнпсти пд пптреба и 
интереспваоа 

Тпкпм гпдине Чланпви 
Наставнишкпг 

већа 
Директпр, 

педагпг 

Наставнишкп веће 
 
Предаваоа, 
презентације,  
дискусије 

Записник 

Рад са наставницима 
приправницима 

Тпкпм гпдине Ментпри 
Педагпг 

Ппсете шаспвима 
Кпнсултације 

Дпкументација п 
раду са 
приправницима 

Евалуација прпграма струшнпг 
усаврщаваоа 

Јун 2014. Педагпг Анализа дпкументације 
Представљаое примера 
дпбре праксе 

Евиденција п СУ 
заппслених 

 

 

 

 

 



 

27 

Брпјнп стаое ученика за шкплску 2013/2013. гпдину 

Брпј ученика пп пдељеоима пд I дп IV разреда 

 

Пдељеое 

I II III IV Укупнп 

м ж м ж м ж м ж м ж 

 

Вплујац 

4 8 7 13 32 

2 2 3 5 1 6 8 5 14 18 

 

Криваја 

11 8 12 6 37 

4 7 2 6 6 6 3 3 15 22 

 

Накушани 

7 5 8 4 24 

4 3 4 1 4 4 - 4 12 12 

 

Бпјић 

4 4 8 7 23 

1 3 - 4 2 6 4 3 7 16 

 

Синпщевић 

1 4 5 3 13 

1 - 3 1 2 3 3 - 9 4 

 

Заблаће 

6 7 6 6 25 

3 3 3 4 3 3 3 3 12 13 

 

Метлић 1 

3 2 1 9 15 

1 2 2 - 1 - 6 3 10 5 

 

Метлић 2 

2 2 - 5 9 

1 1 2 - - - 2 3 5 4 

 

Д. Румска 

3 - 2 5 10 

2 1 - - 1 1 3 2 6 4 

 

Г. Румска 

1 4 1 3 9 

- 1 2 2 1 - 2 1 5 4 

 

Букпр 

8 6 4 2 20 

6 2 3 3 4 - - 2 13 7 

 

Двприщте 

3 3 5 5 16 

2 1 2 1 2 3 3 2 9 7 

 

Σ 

53 53 59 68 233 

27 26 26 27 27 32 37 31 117 116 
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Брпј ученика пд V дп VIII разреда 

 

Пдељеое 

V VI VII VIII Укупнп 

м ж м ж м ж м ж м ж 

 

Вплујац 

39 30 41 32 142 

22 17 16 14 24 17 20 12 82 60 

 

Криваја 

16 17 5 12 50 

10 6 11 6 1 4 4 8 26 24 

 

Накушани 

9 9 10 7 35 

8 1 5 4 7 3 4 3 24 11 

 

Σ 

64 56 56 51 227 

40 24 32 24 32 24 28 23 132 95 

 Укупан брпј ушеника пд првпг дп псмпг разреда је 460. У Вплујцу има укупнп 174 ушеника, у Криваји 87, а 

у Накушанима 59.  Ушеници су расппређени у 39 пдељеоa, при шему су 19 кпмбинпвана пдељеоа (кпмбинације I и 

III, и II и IV разреда). У Криваји је кпмбинација II и IV и шиста пдељеоа првпг и трећег разреда. У Вплујцу је шистп 

пдељеое другпг разреда и шетвртпг, а кпмбинација I и III разреда. Збпг смаоеоа брпја ушеника, неппдељене 

щкпле сада имамп у Метлићу 2, Гпропј и Дпопј Румскпј. 

Брпјнп стаое ученика у пднпсу на претхпдне гпдине 

 

 Ппрпдишни  услпви  ушеника  су  неппвпљни акп  се  има  у  виду  пбразпваље  рпдитеља, заппсленпст  и  

екпнпмскп  стаое  ппрпдице.  Мпже се упшити тенденција ппраста брпја деце кпја живе у непптпуним 

ппрпдицана (губитак рпдитеља, развпди итд.). Таквп стаое у мнпгпме утише на  пцеоиваое недпвпљне сарадое 

са ппрпдицпм пд стране заппслених наставника. Ушитељи, наставници и струшна служба настпје да ппсвете 

адекватну пажоу пптребама деце кпја дплазе из пваквих ппрпдица. Ушеници кпји дплазе из непптпуних 

ппрпдица, а материјалнп су угрпжена  у складу са мпгућнпщћу щкпле дпбијају скрпмну ппмпћ у бесплатнпј 

ужини, щкплскпм прибпру, итд. При тпме сарађујемп са Ппщтинскпм прганизацијпм Црвенпг крста, Центрпм за 

спцијални рад у Шапцу и хуманитарнпм прганизацијпм „Наще срце“. 

 

 

445

450

455

460

465

470

475

480

485

490

Брпјнп стаое ушеника 

2010/2012.

2011/2012.

2012/2013.

2013/2014.
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Брпј ученика путника 

Релација Брпј ушеника Релација Брпј ушеника 

Бпјић-Вплујац 22 Букпр-Криваја 47 

Румска-Вплујац 30 Стрпјица-Метлић 6 

Метлић-Вплујац 29 Кпзара-Накушани 52 

Двприщте-Вплујац 19 Јевремпвац-Вплујац 1 

Синпщевић-Вплујац 19   

Слатина-Вплујац 1   

Слатина-Бпјић 1   

Парлпг-Вплујац 4   

Румска-Криваја 1   

 

 80% ушеника су путници, кпји пд пве щкплске гпдине кпристе лпкални превпз у прганизацији „Машва 

експреса“. Ђашки аутпбус је задржан самп на релацији Метлић-Вплујац. Режим путпваоа у мнпгпме утише на 

реализацију ваннаставних активнпсти. У складу са режимпм превпза прганизпван је и ппшетак наставе у мнпгим 

щкплским јединицама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

Прганизација рада щкпле и рукпвпђеое 

План рада директпра щкпле 

План рада ппмпћника директпра 

План рада Шкплскпг пдбпра 

План рада Савета рпдитеља 

План рада Педагпщкпг кплегијума 

План рада Наставнишкпг већа 

План рада Пдељенских већа 

План рада струшних већа 

План рада струшних актива 

План рада тимпва 

Ппдела задужеоа у пквиру шетрдесетпшаспвне радне недеље 

План педагпщкп-инструктивнпг рада 
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План рада директпра 

Планиране активнпсти пп пбластима Време 
реализације  

Динамика Предвиђени сарадници 

I - Планираое и прганизација васпитнп - 
    пбразпвнпг рада 
************************************* 

- Прганизаципне припреме за ппшетак щк. 2013/2014 
- Сагледаваое кадрпвских ресурса, утврђиваое 
  кадрпвске пплитике 
- Прганизација 40-шаспвне радне недеље 
- Ппдела задужеоа у редпвнпј, избпрнпј настави и 
  факултативним активнпстима 
- Израда расппреда шаспва за матишну щкплу и 
  издвпјена пдељеоа 
- Планпви струшних тимпва 
- Израда гпдищоег плана рада щкпле 
- Израда щкплскпг прпграма (анекси) 
- Израда извещтаја 
- Израда акципнпг плана ШРП за щк. 2013/2014 

 
 
 
- август 2013 
- август 2013 
 
- август 2013 
- август 2013 
 
- август 2013 
 
- август 2013 
- август 2013 
 
- август 2013 
- август 2013 

 
 
 
- директпр 

 
 
 
- ппмпћник директпра 
- секретар  
- педагпг 
- тим за ШРП 

II - Финансијскп рукпвпђеое, 
      инвестиципни ппслпви 
************************************* 
- Извещтај п финансијкпм ппслпваоу щкпле у щк. 
  2012/2013 
- Утврђиваое финансијкпг плана щкпле 
- Усвајаое финансијскпг план щкпле 
- Израда прпјеката 
- Кпнкурисаое са прпјектима кпд Лпкалне сампуправе, 
  Министарства прпсвете, Министарства пмладине и 
  сппрта, Министарства за екпнпмски развпј, кпд 
  Еврппске банке и кпд дпнатпра 

 
 
 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 
- XII – II 
- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 
 

 
 
 
- директпр 

 
 
 
- щеф рашпнпвпдства 
- благајник 

III - Педагпшкп-инструктивни рад 
************************************* 
- План педагпщкп – инструктивнпг рада у щк. 2013/2014 
- Праћеое активнпсти приправника 
- Планираое и праћеое струшнпг усаврщаваоа 
  заппслених 
- Праћеое угледних шаспва, предаваоа 
- Праћеое редпвне, дппунске, дпдатне наставе и 
  слпбпдних активнпсти 
- Инструисаое у впђеоу педагпщке дпкументације и 
  кпнтрпла исте 
- Активнпсти пп предлпженим мерама прпсветних 
  инспектпра, саветника и других инспекцијских пргана 
- Присуствпваое шаспвима ппвпдпм праћеоа 
  припремљенпсти за пплагаое струшнпг испита 

 
 
- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 

 
 
- директпр 

 
 
- ппмпћник директпра 
- педагпг 
- представници 
  струшних већа 
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IV - Рукпвпдна или прганизатпрска 
       функција 
************************************* 
- Уппзнаваое са прпписима на кпјима се заснива 
  рукпвпђеое и управљаое щкпле, усаглащаваое 
  нпрмативних аката щкпле са ппстпјећим закпнима 
- Дпнпщеое правилника п прганизацији и 
  систематизацији ппслпва и радних задатака 
- Дпнпщеое других правилника кпји су битни за рад 
  щкпле 
- Праћеое квалитета рада щкпле и предизимаое мера 
  за унапређиваое пбразпвнп – васпитнпг рада 
- Праћеое пствариваоа стандарда ппстигнућа и 
  сампвреднпваое 
- Ушещће у прпјектпваоу, изради и дефинисаоу 
  инфпрмаципнпг система шкпле, фпрмираое базе 
  ппдатака у функцији ефикаснијег рада щкпле 
- Уппзнаваое лишнпсти ппјединаца, развијаое тимскпг 
  рада 
- Пбразпваое тј. Ствараое струшних тела и тимпва, 
  усмераваое и усклађиваое рада струшних пргана у 
  щкпли 
 

 
 
 
- тпкпм гпдине 
 
 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 
 
 
- тпкпм гпдине 
 
- VIII - IX 

 
 
 
- директпр 

 
 
 
- ппмпћник директпра 
- секретар 
- педагпг 

V - Рад у стручним и управним прганима 
************************************* 
- Сазиваое и прганизпваое рада струшних већа 
- Сазиваое и рукпвпђеое педагпщким кплегијумпм 
- Присуствпваое седницама Шкплскпг пдбпра 
- Рад у тиму за сампвреднпваое 
- Рад у тиму за защтиту ушеника пд насиља 
 

 
 
- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 

 
 
- директпр 

 
 
- ппмпћнпк директпра 
- педагпг 
- представници 
  струшних већа 
- тим за 
  сампвреднпваое 
- тим за защтиту пд 
  насиља 

VI - Сарадоа са рпдитељима, ученицима и 
       ученичким парламентпм 
************************************* 
- Индивидуални и групни инфпрмативни разгпвпри 
- Присуствпваое рпдитељским састанцима, ппщтим и 
  ппјединашним 
- Присуствпваое седницама Савета рпдитеља 
- Инфпрмисаое п раду ушенишкпг парламента 
 
 

 
 
 
- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 

 
 
 
- директпр 

 
 
 
- ппмпћник директпра 
- педагпг 
- председник савета 
  рпдитеља 
- председник 
  ушенишкпг 
  парламента 
 

VII – Сарадоа са лпкалнпм заједницпм, 
         Министарствима, прганизацијама и 
         удружеоима 
************************************* 
- Сарадоа са градскпм управпм 

 
 
 
 
- тпкпм гпдине 

 
 
 
 
- директпр 

 
 
 
 
- ппмпћник директпра 
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- Сарадоа са прпсветнпм инспекцијпм 
- Сарадоа са представницима Министарства прпсвете у 
  Ваљеву и Шапцу 
- Сарадоа са представницима Министарства пмладине 
  и сппрта 
- Сарадоа са представницима Министарства за за 
  екпнпмски развпј НИП-а 
- Сарадоа са устанпвама културе на нивпу града 
- Сарадоа са прганизацијама и удружеоима 
- Сарадоа са другим щкплама на теритприји града 

- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 

- педагпг 
 

VIII - Културнп-јавна делатнпст шкпле 
************************************* 
- Рад у тиму за културну и јавну делатнпст щкпле 

 
 
- тпкпм гпдине 

 
 
- директпр 

 
 
- ппмпћнпк директпра 
- педагпг 
- тим за културну и 
  јавну делатнпст 

IX - Пстали ппслпви 
************************************* 
- Прганизације прпславе щк. славе Свети Сава 
- Праћеое реализације Гпдищоег прпграма рада 
  Шкпле 
- Праћеое реализације Шкплскпг прпграма 
- Праћеое реализације ШРП-а 
 

 
 
- XII - I 
- тпкпм гпдине 
 
- тпкпм гпдине 
- тпкпм гпдине 

 
 
- директпр 

 
 
- ппмпћник директпра 
- педагпг 
- тим за ШРП 
- тим за РШП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
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План рада ппмпћника директпра 

Програмски садржај Динамика 

Утврђиваое расппреда дежурства наставника IX 

Утврђиваое брпја шаспва редпвне наставе,дппунскпг и дпдатнпг рада и ваннаставних 

активнпсти IX 

Увид у планпве рада наставника IX 

Припрема и ушествпваое у раду Наставнишкпг већа IX  

Инструкције и кпнтрпла педагпщке дпкументације X 

Припрема за струшнп усаврщаваое X 

Анализа текућих васпитнп – пбразпвних прпблема, кппрдинација ппслпва и сарадое 

са наставницима 
X 

Праћеое реализације наставе X 

Прганизација и ушещће у раду струшних пргана X 

Ппсета и анализа ппсећених шаспва X - V 

Праћеое рада струшних актива,анализе и инструкције XI 

Анализа успеха на крају другпг класификаципнпг перипда XI 

Прганизација и ушещће на планираним седницама XI 

Кпнтрпла и праћеое щкплске дпкументације XII 

Педагпщкп – инструктивни рад са наставницима XII 

Праћеое реализације фпнда шаспва XII 

Праћеое реализације ГПР XII 

Прганизација и ушещће на седницама разредних већа XII 

Преглед щкплске дпкументације I 

Струшнп усаврщаваое I 

Рад на текућим прпблемима и оихпвпм птклаоаоу II 

Сарадоа у истраживаоу неуспеха ушеника II 

Саветпдавни рад са рпдитељима II 

Увид у реализацију фпнда шаспва III 

Увид у реализацију дпдатнпг и дппунскпг рада и щкплске дпкументације X - V 

Сарадоа са друщтвенпм срединпм III 

Ушещће у раду планираних седница III 

Анализа ппстигнутих резултата на такмишеоима IV 

Такмишеое ушеника IV 

Седница разредних већа IV 

Седница Наставнишкпг већа IV 

Рад у вези са прпфесипналнпм пријентацијпм ушен.  V 

Ппсета шаспвима пдељенске заједнице V 
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Програмски садржај Динамика 

Праћеое реализације ГПР V 

Седнице струшних пргана VI 

Наставнишкп веће и анализа успеха на крају другпг пплугпдищта VI 

Анализа реализације ГПР VI 

Прганизација ппправних и разредних испита VI 

План извпђеоа припремне наставе VI 

Планпви рада у щкпли за време щкплскпг распуста VI 

Прганизација ппправних испита VIII 

Израда извещтаја п раду за 2012/13. VIII 

Ушещће у утврђиваоу структуре ГПР за 2013/14. VIII 

Израда пдређених сегмената за ГПР VIII 

План уписа ушеника за щк.2013/14. гпдину VIII 

Утврђиваое брпја пдељеоа за щкплску 2013/14. г. VIII 

Кпмплетираое ппдатака за расппред шаспва VIII 

Израда плана задужеоа за наставнике VIII 

Утврђиваое расппреда пдељеоа пп ушипницама VIII 

Ушещће у раду струшних актива VIII 
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План рада Шкплскпг пдбпра 

Управљаое у щкпли врщи Шкплски пдбпр. Задаци Шкплскпг пдбпра су да: 

 Дпнпси гпдищои прпграм рада щкпле и усваја извещтај п оегпвпм пствареоу; 

 Пдлушује п ппслпваоу щкпле; 

 Пдлушује п кприщћеоу средстава щкпле; 

 Расписује кпнкурс за избпр наставника, струшних сарадника и даје  мищљеое за оихпв избпр; 

 Расписује кпнкурс за директпра и даје предлпг министру за оегпвп именпваое; 

 Разматра успех ушеника и преузима мере за ппбпљщаое услпва рада щкпле и пствариваое васпитнп-пбразпвнпг 

рада; 

 Дпнпси ппщта акта, и разматра и друга питаоа. 

Чланпви Шкплскпг пдбпра 

Представници лпкалне 

сампуправе 

Представници Савета 

рпдитеља 

Представници Наставничкпг 

већа 

Живпјин Мандић Никпла Павлпвић Раде Јпкић 

Драган Јпванпвић Гпран Алимпић Весна Васиљевић 

Гајић Зпран Ђуканпвић Драгутин Зпран Лазић 

План рада Шкплскпг пдбпра за шкплску 2013/2014. 

I 13.9.2013. 

1. Анализа и усвајаое извещтаја п раду щкпле у щк.2012/2013.гпдини 

2. Анализа и усвајаое извещтаја п раду директпра за щк.2012/2013.гпд. 

3. Анализа и усвајаое Гпдищоег плана рада щкпле за щк.2013/14.гпд. 

4. Дпнпщеое пдлуке п плаћаоу тзв „Шкплскпг динара“ 

6. Текућа питаоа 

II Новембар/децембар 2013. 

1. Разматраое и дпнпщеое пдлуке п пријему кандидата у радни пднпс пп кпнкурсу 

2. Представљаое резултата сампвреднпваоа и  акципнпг плана из кљушне пбласти Ппстигнућа ученика 

3. Текућа питаоа (екстернп вреднпваое рада щкпле) 

III Фебруар 2014. 

1. Усвајаое пплугпдищоег извещтаја п раду щкпле 

2. Усвајаое пплугпдищоег извещтаја п раду директпра 

3. Усвајаое финансијскпг извещтаја за 2013.гпдину 

4. Разматраое извещтаја п успеху ушеника на крају I пплугпдищта 

5. Текућа питаоа 

IV Мај 2014. 

1. Разматраое материјалне ситуације щкпле и реализација инвестиципнпг технишкпг пдржаваоа щкпле 

2. Анализа рада щкпле у тпку щкплске гпдине, анализа успеха ушеника 

3. Реализација екскурзија 

4. Текућа питаоа (сампвреднпваое рада щкпле) 

V Август 2014. 

1. Анализа прганизаципних припрема за ппшетак наредне щкплске гпдине 

2. Усвајаое извещтаја п раду щкпле и директпра щкпле 

3. Представљаое резултата заврщнпг испита 

5. Дпнпщеое пдлуке п пријему наставника у радни пднпс дп пбјаве кпнкурса 
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План рада Савета рпдитеља 

Шкпла има Савет рпдитеља кап саветпдавнп телп кпје разматра питаоа успеха ушеника, екскурзија 

ушеника, щкплскпг календара, услпва рада щкпле и друга питаоа утврђена пдлукпм щкпле. 

Пснпвни прпграмски задаци Савета рпдитеља су: 

 Пствариваое шврщће сарадое између ппрпдице и щкпле ради пствариваоа ПВ утицаја на децу 

 Прганизпваое успещнпг ппвезиваоа щкпле са друщтвенпм срединпм 

 Прганизпваое и усмераваое рада представника Савета рпдитеља  рпдитељских састанака 

 Ангажпваое рпдитеља у реализацији прпграмских задатакащкпле и ефикаснијег ПВ рада са ушеницима 

 Педагпщкп психплпщкп пбразпваое рпдитеља 

 Предузимаое пптималних мера  и акција за пствареое 

Савет рпдитеља  активнп ушествује у рещаваоу свих питаоа кпја се пднпсе на прпблеме щкпле, а у свпј 

Прпграм за пву щкплску гпдину унпси следеће задатке: 

I Септембар 2013. 

1. Кпнституисаое Савета рпдитеља и избпр председника  

2. Разматраое извещтаја п раду щкпле у щк.2012/2013.гпдини 

3. Разматраое Гпдищоег плана рада щкпле за щк.2013/2014.гпдину 

4. Разматраое прпграма за прганизацију екскурзија ушеника и наставе у прирпди 

5. Партиципација рпдитеља у унапређеоу квалитета пбразпваоа  

6. Дпнпщеое пдлуке п плаћаоу „Шкплскпг динара“ 

II Октобар 2013. 

1. Избпр релације и агенције кпја ће реализпвати екскурзију ушеника седмпг и псмпг разреда 

2. Уппзнаваое Савета рпдитеља са Ппсебним прптпкплпм п защтити деце 

3. Уппзнаваое Савета рпдитеља са прпгрампм прпфесипналне пријентације ушеника VII и VIII разреда 

4. Разнп 

III Фебруар 2014. 

1. Анализа успеха и дисциплине ушеника на крају првпг пплугпдищта 

2. Анализа успеха ушеника на такмишеоима 

3. Укљушиваое рпдитеља у ПВ рад щкпле 

4. Представљаое резултата сампвреднпваоа и  акципнпг плана из кљушне пбласти Ппстигнућа ушеника 

IV Мај 2014. 

1. Дпнпщеое пдлуке п избпру агенције кпја ће реализпвати екскурзије за ушенике пд првпг дп щестпг разреда 

2. Разнп (сампвреднпваое рада щкпле) 

V Јун 2014. 

1. Анализа рада щкпле и успеха ушеника у щк.2013/2014. 

2. Анализа резултата заврщнпг испита 

3. Разматраое и предлпг учбеника за нпву щкплску гпдину 2014/2015. 

4. Предлагаое избпрних предмета за щкплску 2014/2015. 

5. Извещтај са реализпваних екскурзија 

6. Анализа рада щкпле у прптеклпј гпдини 

7. Анализа реализације рекпнструкције пбјеката 

8. Разнп 
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Чланпви Савета рпдитеља за шкплску 2013/2014. 

ВПЛУЈАЦ              I - III Гпрдана Глувић 

II Натаща Макевић 

IV Јасмина Исаилпвић 

V 1 Мирпслав Урпщевић 

V 2 Слађана Петрић 

VI 1 Љубпје Кпстадинпвић 

VI 2 Миленкп Гаврилпвић 

VII 1 Симпна Мићић 

VII 2 Васа Стеванпвић 

VIII 1 Љубица МАксимпвић 

VIII 2 Слађана Панић 

КРИВАЈА                 I Нада Адампвић 

III Живадин Јпкић 

II - IV Снежана Макевић 

V Снежана Драгпјевић 

VI Ивкп Симић 

VII Жељкп Драгпјевић 

VIII Мирјана Гаврилпвић 

НАКУЧАНИ       I-III Владимир Шещић 

II-IV Славища МАркпвић 

V Милпщ Марјанпвић 

VI Гпран Алимпић 

VII Миле Марјанпвић 

VIII Милан ЛАзић 

СИНПШЕВИЋ   I-III Ђпрђе Ђпрђић 

II-IV Верица Јакщић 

БПЈИЋ                 I-III Славица Перић 

II-IV Драгана Јпванпвић 

МЕТЛИЋ 1           I-III Станпје Селенић 

II-IV Милпван Живкпвић 

МЕТЛИЋ 2           I-IV Драган Гаврилпвић 

Г. РУМСКА          I-IV Слађана Ппппвић 

Д. РУМСКА         I-IV Бранкп Лукић 

БУКПР                  I-III Милета Илић 

II-IV Владета Дамоанпвић 

ДВПРИШТЕ        I-III Предраг Стпјанпвић 

II-IV Светислав Кпјић 

ЗАБЛАЋЕ            I-III Гпрдана Петрпвић 

II-IV Радивпј Симић 
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План рада Педагпшкпг кплегијума 

 Педагпщки кплегијум шине директпр щкпле, педагпг и рукпвпдипци струшних већа за пбласти предмета. 

За пву щкплску гпдину шланпви педагпщкпг кплегијума су: 

 Сузана Петрпвић – директпр щкпле 

 Ивана Ћпсић – педагпг 

 Весна Васиљевић – рукпвпдилац струшнпг већа за разредну наставу 

 Владан Мипдрагпвић – рукпвпдилац струшнпг већа за језике 

 Рада Миљещић – рукпвпдилац струшнпг већа за прирпдне науке 

 Зприца Милетић – рукпвпдилац струшнпг већа за друщтвене науке 

Педагпщким кплегијумпм преседава и рукпвпди директпр щкпле. Педагпщки кплегијум ће разматрати и 

заузимати ставпве у вези са пбезбеђиваоем и унапређиваоем квалитета ПВР, пствариваоем развпјнпг плана 

щкпле, и предужимаће мере за унапређиваое и усаврщаваое рада наставника и струшних сарадника. 

 

Месец Прпграмски садржаји Реализатпри 

 

IX 

- Разматраое питаоа и идеја кпјима ће се бавити педагпщки 

кплегијум 

- Дпгпвпр пкп прганизације рада 

- Усвајаое прпграма рада педагпщкпг кплегијума 

 

Чланпви педагпщкпг кплегијума 

 

X 

- Разматраое услпва рада щкпле 

- Сампвреднпваое рада щкпле 

- Рад щкпле на превенцији насиља (дпкле се стиглп) 

 

Чланпви педагпщкпг кплегијума 

 

XI 

- Анализа пстварених резултата у настави тпкпм првпг 

класификаципнпг перипда  

- Примена пгледних шаспва у настави 

- Анализа рада тима за израду индивидуалнпг плана ппдрщке 

ушеника 

 

Чланпви педагпщкпг кплегијума 

 

XII 

- Предлпзи за реализацију активнпсти предвиђених Развпјним 

планпм щкпле 

- Анализа педагпщкп/инструктивнпг пбиласка шаспва у предметнпј 

и разреднпј настави  

 

Чланпви педагпщкпг кплегијума 

 

I 

- Анализа пстварених резултата у настави на крају првпг 

пплугпдищта и предлпг кпнкретних мера за унапређиванје успеха и 

дисциплине кпд ушеника 

- Струшнп усаврщаванје наставника  

 

Чланпви педагпщкпг кплегијума 

 

II 

- Прпфесипнална пријентација ушеника  

- Сампвреднпванје рада щкпле ( щта је урађенп ) 

- Рад щкпле на превенцији насиља ( дпкле се стиглп ) 

 

Чланпви педагпщкпг кплегијума 

 

III 

- Предлпг мера кпје треба предузети у циљу унапређиванја рада 

наставника и струшних сарадника  

- Ушещће ушеника щкпле на такмишеоима 

 

Чланпви педагпщкпг кплегијума 
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IV 

- Анализа пстварених резултата у настави у тпку трећег 

класификаципнпг периппда 

- Здравственп васпитаое ушеника  

 

Чланпви педагпщкпг кплегијума 

 

V 

- Успех и дисциплина ушеника псмпг разреда 

- Припрема за упис ушеника псмпг разреда у средое щкпле 

 

Чланпви педагпщкпг кплегијума 

 

VI 

- Анализа педагпщкп/инструктивнпг пбиласка  шаспва у предметнпј 

и разреднпј настави на крају гпдине 

- Извещтај п раду педагпга, библиптекара, струшних већа , 

факултативних и ваннаставних активнпсти кпје је щкпла 

прганизпвала 

- Анализа пстварених резултат у настави на крају гпдине 

- Сампвреднпваое рада щкпле (извещтај и израда акципнпг плана) 

- Превенција насиља- щта смп урадили  

- Анализа реализације наставнпг Плана и Прпграма 

 

Чланпви педагпщкпг кплегијума 
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План рада Наставничкпг већа 

 Наставнишкп веће је кплегијални струшни прган щкпле кпји шине сви наставници, струни сарадници и 

директпр щкпле. Међу пснпвне задатке Наставнишкпг већа спада: 

 Прпграмираое и прганизација рада щкпле; 

 Праћеое и вреднпваое рада ушеника; 

 Увпђеое инпвација; 

 Струшнп усаврщаваое наставника; 

 Утврђиваое резултата рада наставника; 

 Усвајаое прпграма екскурзија ушеника; 

 Усвајаое извещтаја п сампвреднпваоу рада щкпле 

 Разматраое Гпдищоег плана рада щкпле, и др. 

Пријентаципни план рада Наставничкпг већа за шкплску 2013/2014. 

Р.б. Садржај активнпсти Време 

реализације 

Нпсипци 

активнпсти 

 

1. 

 Дпнпщеое прпграма екскурзија и наставе у прирпди за 

щкплску 2013/2014. 

 Ппправни и разредни испити 

 Представљаое резултата заврщнпг испита / нпвине за 

щкплску 2013/2014. (кпмбинпвни тест, прпценат неппзнатих 

задатака) 

 Припреме за ппшетак нпве щкплске гпдине 

 Календар рада за щкплску 2013/2014. 

 Ппдела задужеоа 

 Разнп 

 

23.8.2013. 

Директпр, 

Ппмпћник 

директпра, педагпг, 

шланпви 

Наставнишкпг већа  

 

 

2. 

 Анализа резултата пппреавних испита 

 Припреме за ппшетак нпве щкплске гпдине (расппдела 

пп тимпвима) 

 Измене и дппуне Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и 

васпитаоа 

 Прганизпваое пдељенских и рпдитељских састанака и 

дефинисаое нашина извещтаваоа рпдитеља п успеха  

ушеника и другим питаоима (пцеоиваое, правила 

ппнащаоа у щкпли, прптпкпл у слушају насиља...) 

 Разнп 

 

29.8.2013. 

Директпр, 

Ппмпћник 

директпра, педагпг, 

шланпви 

Наставнишкпг већа  

 

 

3. 

 Усвајаое Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 

2013/2014. 

 Усвајаое извещтаја п раду щкпле и извещтаја п раду 

директпра за щкплску 2012/2013. гпдину 

 Представљаое плана рада ппсебних прпграма 

васпитнпг рада (план рада тима за прпфесипналну 

пријентацију, план рада тима за защтиту ушеника...) 

 Разнп (план ПИРа...) 

 

Септембар 2013. 

Директпр, 

Ппмпћник 

директпра, педагпг, 

шланпви 

Наставнишкпг већа  
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4. 

 Резултати екстернпг вреднпваоа рада щкпле 

 Представљаое резултата сампвреднпваоа и  акципнпг 

плана из кљушне пбласти Ппстигнућа ученика 

 Инфпрмације п успеху и дисциплини ушеника на крају 

првпг класификаципнпг перипда 

  Резултати истраживаоа  

 Реализација тематскпг дана Тплеранција 

  Разнп 

 

Нпвембар 2013. 

Директпр, 

Ппмпћник 

директпра, педагпг, 

шланпви 

Наставнишкпг већа  

 

 

5. 

 Реализација ПВ задатака у I пплугпдищту 

 Анализа успеха и дисциплине на крају I пплугпдищта 

 Прганизација рада у другпм пплугпдищту 

 Анализа рада струшних пргана и већа 

 Календар такмишеоа, припреме 

 Припрема щкплске славе – Свети Сава 

 Разнп (струшнп усаврщаваое...) 

 

Јануар 2014. 

Директпр, 

Ппмпћник 

директпра, педагпг, 

шланпви 

Наставнишкпг већа  

 

 

6. 

 Анализа успеха и дисциплине ушеника на крају III 

класификаципнпг перипда и успеха на такмишеоима 

 Предстваљаое резултата сампвреднпваоа 

 Анализа реализације тематских дана 

 Извещтај п резултатима педагпщкп – инструктивнпг 

рада 

 Избпр издаваша и учбеника за нпву щкплску гпдину 

 Усвајаое пплугпдищоег извещтаја п раду щкпле 

 Примена Ппсебнпг прптпкпла п защтити деце пд насиља 

 Разнп (екскурзије, праћеое реал.планпва...) 

 

Април 2014. 

Директпр, 

Ппмпћник 

директпра, педагпг, 

шланпви 

Наставнишкпг већа  

 

 

 

7. 

 Анализа резултата заврщнпг испита 

 Анализа успеха и дисциплине ушеника на крају щкплске 

гпдине 

 Пдлука п ппхвалама и наградамa  ушеника 

 Дпнпщеое пдлуке п превпђеоу, ппнављаоу и 

упућиваоу на ппправни испит, утврђиваое расппреда 

ппправних испита, разреднпг испита и наставнишкпг већа 

 Усвајаое извещтаја са реализпваних екскурзија 

 Пцене ппстигнутих резултата  

 Усвајаое извещтаја п раду Наставнишкпг већа 

 Разнп (сређиваое администрације, рещеоа за гпдищои 

пдмпр...) 

 

Јун 2014. 

Директпр, 

Ппмпћник 

директпра, педагпг, 

шланпви 

Наставнишкпг већа  
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План рада Пдељенскпг већа – разредна настава 

Р.б. Садржај активнпсти Време 

реализације 

Нпсипци 

активнпсти 

 

1. 

 Усвајаое нацрта плана рада щкпле 

 Усвајаое плана рада Пдељенскпг већа за щк.2013/14.гпдину 

и избпр рукпвпдипца актива 

 Прганизација ВП рада – избпрни предмети, дежурства  

 Дпгпвпр пкп месешних планпва,  праћеое напредпваоа 

ушеника у тпку и на крају щкплске гпдине 

 Расппред шаспва 

 Упутсвп п шуваоу и кприщћеоу бесплатних учбеника 

 Разнп (бесплатна ужина за спцијалнп угрпжене ушенике, 

шланпви Савета рпдитеља...) 

 

Септембар, 

2013. 

 

Ушитељи, наставници 

рускпг језика, 

верпушитељи, 

директпр, ппмпћник 

директпра, педагпг 

 

2. 

 Анализа успеха и дисциплине ушеника на крају првпг 

класификаципнпг перипда 

 Реализација плана и прпграма, пперативнп планираое 

 Рализација тематскпг дана 

 Прилагпђенпст ушеника првпг разреда и пписнп пцеоиваое 

 Идентификпваое деце са ппсебним пптребама и фпрмираое 

кпмисије за израду ИПП-а 

 Впђеое педагпщке дпкументације 

 

Нпвембар, 

2013. 

 

Ушитељи, наставници 

рускпг језика, 

верпушитељи, 

директпр, ппмпћник 

директпра, педагпг 

 

3. 

 Анализа пбразпвнп-васпитнпг рада у нижим разредима на 

крају I пплугпдищта 

 Реализација плана и прпграма у I пплугпдищту 

 Извещтаји п раду са децпм са ппсебним пптребама, анализа 

ИПП-а 

 Разнп 

 

Децембар 

2013. 

 

Ушитељи, наставници 

рускпг језика, 

верпушитељи, 

директпр, ппмпћник 

директпра, педагпг 

 

4. 

 Анализа успеха и дисциплине ушеника на крају трећег 

класификаципнпг перипда 

  Реализација плана и прпграма, анализа пперативнпг 

планираоа 

  Анализа реализпваних такмишеоа 

  Резултати микрп истраживаоа 

  Избпр учбеника за наредну щкплску гпдину 

  Дпгпвпр пкп извпђеоа екскурзија 

  Разнп 

 

Март  

2014. 

 

Ушитељи, наставници 

рускпг језика, 

верпушитељи, 

директпр, ппмпћник 

директпра, педагпг 

 

5. 

 Анализа успеха и дисциплине ушеника на крају щкплске 

гпдине 

  Реализација планираних прпграмских садржаја 

  Предлпзи за ппхвале и награде 

  Предлпзи за фпрмираое пдељеоа V разреда 

  Извещтај п раду пдељенскпг већа 

  Разнп 

 

Јун  

2014. 

 

Ушитељи, наставници 

рускпг језика, 

верпушитељи, 

директпр, ппмпћник 

директпра, педагпг 
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План рада Пдељенскпг већа – предметна настава 

Р.б. Садржај активнпсти Време 

реализације 

Нпсипци 

активнпсти 

 

1. 

 Усвајаое нацрта плана рада щкпле 

 Усвајаое прпграма рада Пдељенскпг већа за 

щк.2013/14.гпдину и избпр рукпвпдипца актива 

 Усвајаое планпва рада наставних и ваннаставних 

активнпсти, дпгпвпр пкп пперативних планпва, 

прганизација рада 

 Дпгпвпр п равнпмернпј пптерећенпсти ушеника 

писменим задацима и вежбама (план писмених прпвера 

знаоа), иницијалнпм тестираоу 

 Праћеое напредпваоа ушеника у тпку и на крају 

щкплске гпдине, впђеое педагпщке дпкументације 

(ппртфпилп, пперативни планпви, припреме) 

 Састанак пдељенских старещина V разреда са 

ушитељима ради размене искуства у раду са тпм децпм 

 Разнп 

 

Септембар, 2013. 

Предметни 

насатвници, 

верпушитељи, 

директпр, ппмпћник 

директпра, педагпг 

 

2. 

 Анализа успеха и дисциплине ушеника на крају првпг 

класификаципнпг перипда 

 Реализација плана и прпграма, пперативнп планираое, 

(евентуални) прпблеми у реализацији наставних садржаја 

 Адаптација ушеника петпг разреда 

 Идентификпваое деце са ппсебним пптребама и 

фпрмираое кпмисије за израду ИПП-а 

 Разнп 

 

Нпвембар, 

2013. 

Предметни 

насатвници, 

верпушитељи, 

директпр, ппмпћник 

директпра, педагпг 

 

3. 

 Анализа пбразпвнп-васпитнпг рада у вищим разредима 

на крају I пплугпдищта щк.2013/14. 

 Реализација плана и прпграма у I пплугпдищту 

 Извещтаји п раду струшних већа 

 Евалуација – сампевалуација 

 Разнп 

 

Децембар 

2013. 

Предметни 

насатвници, 

верпушитељи, 

директпр, ппмпћник 

директпра, педагпг 

 

4. 

 Анализа успеха и дисциплине ушеника на крају трећег 

класификаципнпг перипда 

 Реализација плана и прпграма, анализа пперативнпг 

планираоа 

 Анализа реализпваних такмишеоа 

 Резултати микрп истраживаоа 

 Избпр учбеника за наредну щкплску гпдину 

 Дпгпвпр пкп извпђеоа екскурзија за ушенике V и VI 

разреда 

 Разнп 

 

Март  

2014. 

Предметни 

насатвници, 

верпушитељи, 

директпр, ппмпћник 

директпра, педагпг 
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5. 

 Анализа успеха ушеника VIII разреда 

 Ппхвале, Вукпве диплпме 

 Припреме за заврщни испит 

 Прганизација матурске вешери 

 

Мај  

2014. 

Предметни 

насатвници, 

верпушитељи, 

директпр, ппмпћник 

директпра, педагпг 

 

6. 

 Анализа успеха и дисциплине ушеника на крају щкплске 

гпдине 

 Дпнпщеое пдлуке п  ппнављаоу и упућиваоу на 

ппправни испит 

 Реализација планираних прпграмских садржаја, 

прппусти и ппзитивна искуства у реализацији прпграмских 

захтева 

 Предлпзи за ппхвале и награде 

 Извещтај п раду пдељенскпг већа 

 Разнп 

 

Јун 

2014. 

Предметни 

насатвници, 

верпушитељи, 

директпр, ппмпћник 

директпра, педагпг 



 

47 

План рада стручних већа 

Стручна већа у щкплама структуирају се у зависнпсти пд развијенпсти щкпле, па мпгу бити састављени пд 

наставника истпг предмета или српдних наставних предмета. Разликују се активи разредних и предметних наставника. У 

нащпј щкпли, веће разредних наставника пбухвата веће ушитеља првпг и трећег разреда и веће ушитеља другпг и шетвртпг 

разреда (збпг специфишнпсти кпмбинпваних пдељеоа).  

 Струшна већа врще: 

o Разматраое ппјединих тепријских питаоа наставнпг рада у ппјединпм разреду и предмету; 

o Планирају и прпграмирају васпитнп-пбразпвни рад; 

o Практишнп демпнстрирају инпвације у настави и врще кпнсултације у рещаваоу пдређених питаоа; 

o Праћеое реализације васпитнп-пбразпвнпг рада; 

o Унапређиваое васпитнп-пбразпвнпг прпцеса и ппбпљщаое материјалне пснпве в-п рада щкпле... 

Планираое и прпграмираое пбухвата разлишите пблике кап щтп су: израда гпдищоих планпва наставних тема, 

израда планпва дппунске и дпдатне наставе, сагледаваое плана набавке неппхпдне ппреме, израда плана струшнпг 

усаврщаваоа наставника актива, анализа сашиоених планпва рада и сл. Пни такпђе прате и анализирају реализацију 

наставнпг плана и прпграма, сагледавају нивп планиране прганизације рада у ппјединим наставним пбластима, сагледавају 

резултате рада, и прате и анализирају кприщћеое пбјективних ппступака и инструмената  у мереоу ппстигнућа и 

вреднпваоу знаоа ушеника. Пд рада струшних већа у великпј мери зависи да ли ће се настава ппјединих предмета пдвијати 

такп да стварнп пружа знаое или ће та настава бити „шиста“ теприја или „празна приша“ без упптребе пшигледних средстава 

и примене праксе. Струшна већа ће свпју делатнпст усмеравати ка унапређеоу пбразпвнп-васпитнпг рада.струшнпм у 

саврщаваоу,размени и скустава, уједнашаваоу критеријума пцеоиваоа, кпрелацији међу предметима, прганизацији јавних 

наступа, извпђеоу ђашких екскурзија и рекреативне наставе. 

Струшнп веће ушитеља I и III 

разреда 

Струшнп веће ушитеља II и IV 

разреда 

Струшнп веће наставника 

српскпг језика 

Струшнп веће наставника 

математике 

Драгица Бпгданпвић 

Весна Васиљевић 

Биљана Марић 

Слађана Цвејић 

Јелица Рашић 

Маријана Гаћарић 

Зпран Лазић 

Драгица Дедагић 

Саоа Стеванпвић 

Милена Миркпвић 

Гпрдана Дамоанпвић 

Радисав Игоатпвић 

Биљана Тпварпвић 

Радмила Гајић 

Светлана Никплић 

Весна Милпјевић 

Маријета Арсенпвић 

Даница Арсенпвић 

Љубинка Апић 

Љиљана Нинкпвић 

Живка Јпванпвић 

Јанкп Филиппвић 

Жељана Савић 

 

Милена Мишкпвић 

Драган Еракпвић 

Владан Мипдрагпвић 

Марија Матић 

Владимир Цвејић 

Саоа Маринкпвић 

Небпјща Пстпјић 

Саоа Маринкпвић 

Струшнп веће наставника 

друщтвених наука 

Струшнп веће наставника 

„уметнпсти и вещтина“ 

Струшнп веће наставника 

странпг језика 

Струшнп веће наставника 

прирпдних наука 

Зприца Милетић 

Раде Милпјевић 

Ивана Павлпвић 

Миркп Рашић 

Небпјща Пстпјић 

Милан Јевтић 

Немаоа Ђурђевић 

Весна Станић 

Раде Јпкић 

Владимир Бпщкпвић 

Владимир Рашић 

Милан Прпкић 

Никпла Михајлпвић 

Дущица Гаврилпвић 

Весна Кпвачевић 

Биљана Батанпвић 

Плгица Пстпјић 

Драгпмирка Жугић 

Ана Бугаршић 

Наталија Крсманпвић 

Снежана Бпжанић 

Милена Вилптић 

Наталија Маркпвић 

Александар Пузпвић 

Рада Миљещић 

Данијела Маркпвић 
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Пријентаципни план рада стручних веће разредне наставе 

Активнпсти Време реализације Нпсипци активнпсти 

Планираое и прпграмираое у складу са Закпнпм 
Предлпг и усвајаое плана рада струшнпг већа 
Прганизпваое и израда плана рада секција, дпдатне и дппунске 
наставе 
Утврђиваое прпграмских пснпва за уједнашаваое пцеоиваоа 
Разнп (пријем првака...) 

Јун, август 2013. Струшнп веће ушитеља I и 
III разреда 

Струшнп веће ушитеља II 
и IV разреда 

План сарадое са рпдитељима 
Дпгпвпр пкп активнпсти везаних за Дешију недељу 
Припритети у набавци пшигледних наставних средстава 
Планираое реализације угледних шаспва 
Припрема за реализацију тематскпг дана Тплеранција 
Разнп 

Септембар 2013. Струшнп веће ушитеља I и 
III разреда 

Струшнп веће ушитеља II 
и IV разреда 

Активнпсти пкп реализације тематскпг дана Тплеранција 
Анализа успеха ушеника на крају првпг класификаципнпг перипда 
Идентификација ушеника са ппсебним пптребама 
Припреме за прганизпваое такмишеоа 
Разнп 

Нпвембар 2013. Струшнп веће ушитеља I и 
III разреда 

Струшнп веће ушитеља II 
и IV разреда 

Анализа успеха ушеника на крају првпг пплугпдищта 
Праћеое напредпваоа ушеника кпји раде пп ИППу 
Унапређиваое педагпщке дпкументације 
Струшнп усаврщаваое 
Реализација угледних шаспва 
Разнп 

Јануар 2014. Струшнп веће ушитеља I и 
III разреда 

Струшнп веће ушитеља II 
и IV разреда 

Резултати и анализа такмишеоа ушеника 
Анализа успеха ушеника на крају III класификаципнпг перипда 
Реализација тематскпг дана Впда 
Прганизација излета, сппртскпг дана 
Разнп, размена искустава, струшнп усаврщаваое Зимски сусрети 
учитеља 

Март 2014. Струшнп веће ушитеља I и 
III разреда 

Струшнп веће ушитеља II 
и IV разреда 

Припрема  за реализацију трећег тематспг дана  
Припреме за екскурзије 

Април 2014. Струшнп веће ушитеља I и 
III разреда 

Струшнп веће ушитеља II 
и IV разреда 

Анализа пстваренпсти пбразпвних стандарда 
Анализа успещнпсти реализпваних шаспва дпдатне и дппунске 
наставе у щкплскпј 2013/2014.гпдини 
Анализа реализпваних угледних шаспва  
Анализа успеха ушеника на крају щкплске 2013/2014.гпдине 
Анализа рада секција и слпбпдних и активнпсти у тпку гпдине 
Анализа реализације наставнпг плана и прпграма и прпграма 
рада актива 
Израда извещтаја п раду актива 
Разнп 

Мај 2014. Струшнп веће ушитеља I и 
III разреда 

Струшнп веће ушитеља II 
и IV разреда 
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Пријентаципни план рада стручних веће предметне наставе 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Планираое и прпграмираое у складу са Закпнпм 
Предлпг и усвајаое плана рада струшнпг већа 
Прганизпваое и израда плана рада секција, дпдатне и дппунске 
наставе 
Планираое писмених и кпнтрплних задатака 
Утврђиваое прпграмских пснпва за уједнашаваое пцеоиваоа 
Разнп 

 
Септембар 2013. 
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Припрема за реализацију тематскпг дана Тплеранција 
Припритети у набавци пшигледних наставних средстава 
Планираое реализације угледних шаспва 
Планираое ппсета и излета 
Разнп 

Пктпбар 2013. 

Резултати и анализа иницијалнпг тестираоа ушеника  
Резултати и анализа прпбнпг теста за ушенике 8.разреда 
Анализа успеха ушеника на крају I класификаципнпг перипда 
Мере за ппбпљщаое успеха ушеника 
Разнп 

Нпвембар 2013. 

Реализација планпва и прпграма у првпм пплугпдищту 
Анализа успеха ушеника на крају I пплугпдищта 
Анализа рада секција слпбпдних активнпсти у првпм пплугпдищту 
Мере за ппбпљщаое успеха ушеника 
Припреме за пбележаваое Светпг Саве 
Дпгпвпр п прганизпваоу щкплскпг такмишеоа 
Припрема  за реализацију тематспг дана Впде 

Јануар 2014. 

Резултати и анализа такмишеоа ушеника 
Анализа успеха ушеника на крају III класификаципнпг перипда 
Резултати и анализа иницијалнпг тестираоа ушеника  
Мере за ппбпљщаое успеха ушеника 
Прганизација припремне наставе за пплагаое заврщнпг испита 
Ппсете и излети 
Презентација и размена искустава, задатака 

Март 2014. 

Припрема  за реализацију трећег тематспг дана  
Струшнп усаврщаваое 

Април 2014. 

Анализа пстваренпсти пбразпвних стандарда 
Анализа успещнпсти реализпваних шаспва дпдатне и дппунске наставе 
у щкплскпј 2013/2014.гпдини 
Анализа реализпваних угледних шаспва  
Анализа успеха ушеника на крају щкплске 2013/2014.гпдине 
Анализа рада секција и слпбпдних и активнпсти у тпку гпдине 
Анализа реализације наставнпг плана и прпграма и прпграма рада 
актива 
Израда извещтаја п раду актива 
Разнп 

Мај 2014. 

Наставници ће у складу са специфичнпстима свпг предмета дпдавати садржаје и активнпсти пп пптреби. 
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План рада стручних актива 

 

План рада стручнпг актива за развпјнп планираое 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Израда Шкплскпг развпјнпг плана Кпрак пп кпрак 2 - 2012/2015. 
 

Нпвембар 2012. Чланпви тима: 

Ивана Ћпсић 
Дпбрила Шикуљак 
Александар Срнић 
Биљана Тпварпвић 
Милена Вилптић 
Ивана Павлпвић 
Рада Миљещић 
Жељана Савић 
Весна Васиљевић 
Драган Еракпвић 
Светлана Никплић 
Небпјща Пстпјић 
Натаща Маркпвић 

 

Израда акципних планпва за щкплску 2013/2014. гпдину Август 2013. 

Представљаое акципнпг плана ШРПа на Наставнишкпм већу Септембар 2013. 

Израда анекса ШРП у складу са Закпнпм Пктпбар, нпвембар 
2013. 

Представљаое анекса ШРП на Наставнишкпм већу Нпвембар, 2013. 

Праћеое реализације ШРП 2013/2014. 

Анализа реализације акципнпг плана 
Анализа реализације тематских дана 

Јун 2014. 

 

План рада стручнпг актива за развпј шкплскпг прпграма 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци активнпсти 

Уппзнаваое шланпва тима са Закпнпм предвиђеним активнпстима Јун 2013. Чланпви тима: 

Ивана Ћпсић 
Милена Мищкпвић 
Владимир Беара 
Милан Јевтић 
Милан Прпкић 
Дущица Гаврилпвић 
Раде Милпјевић 
Драгпмирка Жугић 
Гпрдана Дамоанпвић 
Саоа Стеванпвић 
Саоа Маринкпвић 
Јанкп Филиппвић 
 

Сардаоа са тимпм за сампвреднпваое рада щкпле и струшним 
већима 

Јун 2013. 

Израда Шкплскпг прпграма за перипд пд 2013. дп 2017. гпдине у 
складу са нацртпм Закпна 

Јун 2013. 

Представљаое Шкплскпг прпграма на Наставнишкпм већу Август 2013. 

Израда планпва наставних и ваннаставних активнпсти у складу са ШП Август, 
септембар 2013. 

Праћеое пствариваоа ШП Тпкпм гпдине 
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План рада стручних тимпва 

Тим за защтиту ушеника пд насиља Тима за сампвреднпваое рада щкпле Тим за инклузивнп пбразпваое 

Сузана Петрпвић 

Саща Срнић 

Зпран Лазић 

Весна Милпјевић 

Гпрдана Дамоанпвић 

Зприца Милетић 

Радислав Игоатпвић 

Владимир Рашић 

Влада Беара 

Слађана Цвејић 

Раде Милпјевић 

Владан Мипдрагпвић 

Милан Прпкић 

Сузана Петрпвић 

Зприца Милетић 

Зпран Лазић 

Весна Кпвашевић 

Маријета Арсенпвић 

Милена Миркпвић 

Живка Јпванпвић 

Дущица Гаврилпвић 

Владан Мипдрагпвић 

Плгица Пстпјић 

Марија Матић 

Весна Станић 

Милан Прпкић 

Милена Мищкпвић 

Ивана Ћпсић 

Ивана Ћпсић 

Зприца Милетић 

Саоа Стеванпвић 

Гпрдана Дамоанпвић 

Драгица Бпгданпвић 

Никпла Михајлпвић 

Драгица Дедагић 

Даница Арсенпвић 

Љубинка Апић 

 

Тим за спцијалнп – 

хуманитарну делатнпст 

Тим за сппртскп – 

рекреативну делатнпст 

Тим за културнп - јавну 

делатнпст щкпле 

Тима за естетскп – 

функципналнп уређеое щкпле 

Александар Срнић 

Милена Мищкпвић 

Биљана Марић 

Весна Васиљевић 

Светлана Никплић 

Жељана Савић 

Снежана Бпжанић 

Љубинка Апић 

Маријана Гаћарић 

Драгица Бпгданпвић 

Драгица Дедагић 

Владимир Рашић 

Никпла мИхајлпвић 

Милан Прпкић 

Владимир Цвејић 

Миркп Рашић 

Владимир Беара 

Љиљана Нинкпвић 

 

Сузана Петрпвић 

Зпран Лазић 

Драган Еракпвић 

Владимир Бпщкпвић 

Раде Милпјевић 

Радислав Игоатпвић 

Маријета Арсенпвић 

Весна Кпвашевић 

Миркп Рашић 

Владан Бпщкпвић 

 

Сузана Петрпвић 

Дпбрила Шикуљак 

Весна Станић 

Раде Јпкић 

Рада Миљещић 

Милена Вилптић 

Весна Васиљевић 

Данијела Маркпвић 

Милена Миркпвић 

Живка Јпванпвић 

Плгица Пстпјић 

 

 

План рада тима за заштиту ученика пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа се налази на страни 106. 

План рада тима за инклузивнп пбразпваое се налази на страни 93. 
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План рада тима за сампвреднпваое рада шкпле 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Анализа реализације планираних активнпсти сампвреднпваоа у 
претхпднпј щкплскпј гпдини у кљушнпј пбласти Ппстигнућа ученика 

Септембар 2013.  

Чланпви тима 

 

 
 

Израда акципних планпва за кљушну пбласт Ппстигнућа ученика Нпвембар 2013. 

Извещтај п резултату сампвреднпваоа и представљаое акципнпг 
плана на Наставнишкпм већу, Савету рпдитеља, Шкплскпм пдбпру  

Нпвембар 2013. 

Избпр нпве кљушне пбласти 
Избпр инструмената, узпрка 

Децембар 2013. 

Прикупљаое и пбрада ппдатака Јануар, фебруар 
2014. 

Представљаое резултата сампвреднпваоа Март 2014. 

Анализа реализације акципнпг плана за кљушну пбласт Ппстигнућа 
ученика 

Мај 2014. 

 

План рада тима за спцијалнп-хуманитарну делатнпст 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Прикупљаое ппдатака п ушеницима кпјима је пптребна спцијалнп-
материјална ппмпћ 

Септембар 2013.  

Чланпви тима 

Директпр 

Педагпг 

 

 
 

Пбезбеђиваое бесплатне ужине, екскурзије, матурске вешери... Тпкпм гпдине 

Прганизпваое хуманитарних акција Тпкпм гпдине 

Саветпдавни рад са ушеницима Тпкпм гпдине 

Сарадоа са Центрпм за спцијални рад, Црвеним крстпм, са 
представницима месних канцеларија... 

Тпкпм гпдине 

 

План рада тима за сппртскп-рекреативну делатнпст 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Планираое активнпсти у складу са Шкплским прпгрампм и 
гпдищоим планпм рада наставника физишкпг васпитаоа 

Септембар 2013.  

Чланпви тима 

 

 
 

Прганизпваое сппртских такмишеоа у Матишнпј щкпли и ИП Тпкпм щкплске 
гпдине 

Прганизпваое активнпсти (предаваоа, трибине, надметаоа) у тпку 
Недеље сппрта 

Два пута у тпку 
щкплске гпдине 

Прганизпваое пдељенских турнира у Матишнпј щкпли Тпкпм гпдине 

Прганизпваое сппртских сусрета за ушенике нижих разреда Прплеће 2014. 

Анализа реализације сппртских активнпсти 
Уппређиваое са циљевима из Шкплскпг прпграма 

Јун 2014. 
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План рада тима за културнп-јавну делатнпст 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Планираое активнпсти и усклађиваое са Шкплским прпгрампм и 
Гпдищоим планпм рада щкпле 

Септембар 2013.  

Чланпви тима 

Директпр 

Педагпг 

 

 
 

Активнпсти на Чивијади Септембар 2013. 

Активнпсти ппвпдпм Дешије недеље 
Прпмпција активнпсти ппвпдпм Дешије недеље 

Септембар, пктпбар 
2013. 

Прганизација кулутрних активнпсти: представе, приредбе, 
такмишеоа, маскембали, прпславе... 

Тпкпм гпдине 

Впђеое дпкументације ппвпдпм прганизпваних активнпсти 
Писаое извещтаја 

Тпкпм гпдине 

Прпмпција актуелних дещаваоа у щкпли: медији, нпвине, сајт щкпле Тпкпм гпдине 

Ушествпваое у реализацији ваннаставних активнпсти (секције, 
ппсебни прпграми васпитнпг рада) 

Тпкпм гпдине 

 

План рада тима за естетскп-функципналнп уређеое шкпле 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Планираое активнпсти у складу са ШП и ГПРШ Септембар 2013.  

Чланпви тима 

Директпр 

Педагпг 

 

 
 

Активнп ушествпваое у реализацији активнпсти из ппсебних 
прпграма васпитнпг рада на уређеоу щкплскпг прпстпра 

Тпкпм гпдине 

Активнпсти на негпваоу пдгпвпрнпг пднпса ушеника, рпдитеља и 
заппслених на уређеоу и пдржаваоу щкплскпг прпсптра 

Тпкпм гпдине 

Уређеое щкплскпг прпстпра у складу са културним и сппртским 
активнпстима щкпле 

Тпкпм гпдине 

Уређеое щкплскпг прпстпра у складу са актуелним темама, 
временским услпвима и пптребама 

Тпкпм гпдине 

Прпмпвисаое успеха и актвинпсти ушеника прекп пгласних табли, 
панпа 

Тпкпм гпдине 

Прганизпваое такмишеоа између пдељеоа у пдржаваоу и уређеоу 
ушипница 

Тпкпм гпдине 

Впђеое пптребне дпкументације п активнпстима и писаое извещтаја Тпкпм гпдине 

 

Ппдела задужеоа у пквиру четрдесетпчаспвне радне недеље 
 

Ппдела задужеоа дата је у прилпгу Гпдищоег плана рада щкпле. 

 

 

 

 

 



 

54 

План педагпшкп-инструктивнпг рада 

Активнпсти Начин реализације  Време реализације Нпсипци активнпсти 

Анализа ПИРа из претхпдне щкплске 
гпдине и планираое активнпсти за 
наредну 

Радни састанак Август 2013. Директпр щкпле, 
ппмпћник директпра и 

педагпг 

Уппзнаваое заппслених са планпм 
педагпщкп-инструктивнпг рада и 
оегпвим знашајем за ппдизаое 
квалитета рада щкпле 

Наставнишкп веће Септембар 2013. Директпр щкпле 
Ппмпћник директпра 

Праћеое дешијег развпја и напредпваоа 
 Праћеое напредпваоа ушеника првпг 
разреда у издвпјеним пдељеоима и 
матишнпј щкпли  
 Испитиваое пптреба за израду ИППа 
 Праћеое реализације ИПП 

 Адаптација ушеника петпг разреда са 
разредне на предметну наставу 
 Праћеое ушеника са ппсебним 
пбразпвним пптребама 
 Праћеое ушеника са пптещкпћама у 
прилагпђаваоу на услпве 
щкпле(спцијалнп неприлагпђена деца) 

 
Ппсете шаспвима 
редпвне наставе 

(кпд 90% насатвника 
предметне и 

разредне наставе) 

 
Тпкпм гпдине 

 
Педагпг 

Праћеое дешијег развпја и напредпваоа 
 Напредпваое ушеника псмпг разреда у 
припремаоу за пплагое Заврщнпг испита 
 Праћеое напредпваоа ушеника кпји су 
имали велики брпј негативних пцена на 
класификаципним перипдима 
 Праћеое развпја талентпваних ушеника 

 
Ппсете шаспвима 

припремне наставе, 
дппунске и дпдатне 

(кпд 50% наставника) 

 
Тпкпм гпдине 

 
Педагпг 

Праћеое реализације дпдатне, дппунске 
наставе и слпбпдних активнпсти 

 Праћеое реализцаије планираних 
активнпсти из расппреда и планпва 
 Праћеое прганизације, кприщћеое 
метпда, пблика и средстава рада 

 
Ппсете шаспвима 

дппунске и дпдатне 
наставе и слпбпдних 

активнпсти 
(кпд 50% наставника) 

 
Тпкпм гпдине 

 
Директпр, 

 ппмпћник директпра 
 

Педагпг 

Праћеое активнпсти приправника 
 Пружаое ппмпћи у припремаоу и 
извпђеоу пбразпвнп васпитнпг рада 
 Припрема и реализација шаса кпјим се 
пптврђује спремнпст   за пплагаое испита за 
Лиценцу 

 
Саветпваое, 
инструисаое 

Ппсета шаспвима 

 
Тпкпм гпдине 

 
Директпр, 

 ппмпћник директпра 
Педагпг 

Пдржаваое угледних и пгледних 
активнпсти 

 Кприщћеое мултимедијалне ушипнице 
 Реализациј угледних шаспва према плану 
струшних већа 
 Прганизација и реализација предаваоа и 
трибина за ушенике и рпдитеље 

 
Ппсета шаспвима, 

предаваоима, 
трибинама 

(према плану 
пдржаваоа) 

 
Тпкпм гпдине 

 
Директпр, 

 ппмпћник директпра 
Педагпг 
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Праћеое рада наставника 
 Праћеое наставе кпд наставника кпји су 
имали пцену исппд 3 - праћеое 
прганизације, кприщћеое метпда, пблика и 
средстава рада, атмпсфере на шасу, дпнпса 
између наставника и ушеника 
 Праћеое рада наставника накпн струшнпг 
усаврщаваоа – примена наушенпг на 
семинару 
 Праћеое шаспва Верске насатве и 
грађанскпг васпитаоа 
 Праћеое рада наставника на пснпву 
сарадое са ппрпдицпм 

 
Ппсете шаспвима 

Саветпдавни 
разгпвпри са 

наставницима, 
пдељенским 
старещинама 

 
Тпкпм гпдине 

 
Директпр, 

 ппмпћник директпра 
Педагпг 

Инструисаое за впђеое педагпщке 
дпкументације 

 Дневник ПВР 
 Матишна коига 
 Гпдищои и месешни планпви 
 Припреме 
 Педагпщка дпкументација 
 Ппртфплип 

Преглед дневника и 
писаое инструкција 

Преглед Мтишне коиге 
Инструисаое у 
пперативнпм 
планираоу и 

имплементацији 
пбразпвних стандарда 

Саветпдавни рад 
Презентације на 
састанцима већа 

 

 
Тпкпм гпдине 

 
Директпр, 

 ппмпћник директпра 
Педагпг 

Активнпсти пп предлпженим мерама 
прпсветнпг саветника 

Разгпвпр, инструисаое, 
праћеое шаспва 

Тпкпм гпдине Директпр 
Ппмпћник директпра 

Анализа ПИРа 
 Извещтаваое п ппсећенпм шасу 
 Анализа ПИРа 
 Извещтаваое п резултатима ПИРа 
 Планираое активнпсти на пснпву 
запажаоа и резултата 

 
Писаое извещтаја са 

преппрукама 
Анализа рада 

НАставнишкп веће 

 
Накпн ппсете 

 
Децембар 2013,  

јун 2014. 

 
Директпр, 

 ппмпћник директпра 
Педагпг 

 

Директпр, ппмпћник директпра и педагпг ће у свпјим месешним планпвима детаљније прецизирати планиране 

активнпсти (кпје шаспве ппсећују, кпд кпга), циљеве (защтп) и време реализације (кпликп шаспва). 
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Настава и ушеое 

Акципни план за припритетну пбласт – настава и ушеое 

 Шкплски календар 

 Ритам раднпг дана 

 Расппред шаспва 

Гпдищои фпнд шаспва за пбавезне и избпрне наставне предмете 

 Избпрни прпграм за щкплску 2013/2014. 

Планпви рада наставника 

План рада пдељенских старещина и пдељенске заједнице 

Унапређеое ваннаставних активнпсти 

Списак слпбпдних активнпсти 

План културних активнпсти щкпле 

План сппртских активнпсти 

План екскурзија, излета и наставе у прирпди 

Акципни план рада за припритетну пбласт – настава и учеое 

Жељене прпмене у пбласти НАСТАВА И УЧЕОЕ:  

 Ппстепенп ппдизаое квалитета наставе увпђеоем савремених метпда, пблика рада и наставних средстава 

 Наставници кпристе ппступке вреднпваоа кпји су у функцији даљег ушеоа 

 Развијаоем лишне пдгпвпрнпсти ушеника за сппственп напредпваое и ппстигнуте резултате, и јашаоем 

унутращое мптивације кпд ушеника, редукпвати репрпдуктивни приступ ушеоу. 

 

Активнпсти Начин реализације Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

 Демпнстрација угледних 
и пгледних шаспва применпм 
активних метпда у пквиру 
спрпвпђеоа разлишитих 
видпва индивидуализације и 
диференцијације наставе 
 

 Утврђиваое плана реализације угледних 
шаспва на састанцима струшних већа 

 Прибављаое пптребне литературе и 
израда материјала пптребнпг за реализацију 
шаспва на пснпву разлишитих пблика и 
система наставе 

 Пбука наставника (семинар: Угледни шас – 
прилика за све) 

 Демпнстрација угледних и пгледних 
шаспва 

 Анализа на нивпу струшних већа 

Нпвембар 2013. 
 

Тпкпм гпдине 
 
 
 
 
 
 
 

Децембар, јун 

Чланпви струшних 
већа 
Директпр 
Педагпг 
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 Инпвираое наставнпг 
рада уз ппдрщку нпвих 
технплпгија 
 

 Састанак струшних већа (анализа рада у 
претхпднпј гпдини, примери дпбре праксе, 
презентација разлишитих нашина рада, 
избпр семинара...) 

 Планираое реализације шаспва у 
мултимедијалнпј ушипници 

 Прганизација шаспва у мултимедијалнпј 
ушипници 

 Прганизација предаваоа-презентација 

 Набавка наставних средстава, дидактишкпг 
материјала 

 Присуствп на адекватним семинарима 

Септембар 
2013. 

 
 
 
 

Тпкпм гпдине 

Наставници 
 
 
 
 
 
 
Педагпг 
 
Директпр 
 
Наставници 

 Усклађиваоу критеријума 
пцеоиваоа са прпписаним 
Пбразпвним стандардима 
 

 Израда Шкплскпг прпграма 

 Дпрада усаглащених критеријума 
пцеоиваоа 

 Планираое нашина прпвере пствариваоа 
ппстављених циљева, исхпда и стандарда 

 Тимска израда иницијалних тестпва и 
гпдищоих тестпва усаглащених 
стандардима 

 Разматраое најшещћих видпва 
пцеоиваоа предметних наставника на 
нивпу струшних већа и инсистирати на 
примени щтп разнпврснијих типпва и 
пблика  прпвере знаоа 

 Извещтај п пцеоиваоу наставника на 
нивпу струшних већа 

 Уппзнаваое рпдитеља са захтевима 
Пбразпвних стандарда и пцеоивоем 
кпје прати стандард 

Јун 2013. 
 
 
 
 

Септембар 
2013. 

 
Нпвембар 2013. 

 
 
 
 

Тпкпм гпдине 
 
 
 
 

Тим 
Струшна већа 

 Унапређиваое 
планираоа и реализације 
дппунске наставе 
 

 Тематскп планираое дппунске и дпдатне 
насатве 

 Презентација за наставнике Дппунска 
настава 

 Праћеое реализације и планираоа 
дппунске насатве 

 Анализа ппстигнутих резултата на нивпу 
већа 

Јун 2013. 
 

Нпвембар 2013. 
 

Тпкпм гпдине 
 

Перипдишнп 

Струшна већа 
 
Педагпг 
 
Директпр, педагпг 
 
Струшна већа 

 Редукпвати 
репрпдуктивни приступ 
ушеоу 
 

 Презентације, радипнице, панпи на тему 
ушеое ушеоа 

 Пбрада пве теме на ЧПС-у 

 Упућиваое ушеника на щире кприщћеое 
литературе сампстални истраживашки рад - 
навикаваое ушеника на кприщћеое 
разлишитих извпра знаоа 

 Ппдстицаое такмишарскпг духа кпд 
ушеника 

 Развијаое ушениких кпмпетенција за 
разлишите пблике ушеоа - ушенике активнп 
укљушивати у 

 наставни прпцес и навикавати на сарадоу 
путем разлишитих наставних пблика 

 Прпмпвисаое ушеникпвпг напредпваоа и 
активнпсти 

Тпкпм гпдине 
 

Педагпг 
ПС 
Библиптекар 
Наставници 
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Шкплски календар 

 

 Настава и други пблици пбразпвнп-васпитнпг рада у пснпвнпј щкпли пстварују се у тпку два пплугпдищта на пснпву 

прпписанпг календара пбјављенпг у  ПР.Гласнику. 

 Првп пплугпдищте ппшиое у 

ппнедељак 2.9.2013.гпдине а заврщава 

се у петак 27.12.2013.гпдине. Другп 

пплугпдищте ппшиое у ппнедељак 

20.1.2014.гпдине, а заврщава се у петак 

30.5.2014.гпдине за ушенике псмпг 

разреда, а у петак 13.6.2014.гпдине за 

ушенике пд првпг дп седмпг разреда. 

 Пбразпвнп-васпитни рад за 

ушенике пд првпг дп седмпг разреда 

пствариваће се у 36 петпдневних 

наставних седмица, пднпснп 180 

наставних дана. За ушенике псмпг 

разреда ПВР ће се пстваривати у пквиру 

34 петпдневне наставне седмице, тј. 170 

наставних дана.сваки дан у седмици 

мпра бити заступљен 36, тј.34 пута. 

У шкпли се празнују државни и други 

празници у складу са закпнпм. 

Празнује раднп Свети Сава - Дан 

духпвнпсти и Видпвдан- сппмен на 

Кпспвску битку. Свети Сава се празнује 

27. јануара 2014. гпдине, а Видпвдан 

28. јуна 2014. гпдине. 

         Табеларни преглед календара 

пбразпвнп - васпитнпг рада пснпвне 

шкпле за шкплску 2012/2013. гпдину 

саставни је деп гпдишоег плана рада шкпле. 
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Календар значајних датума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритам раднпг дана 

Прва смена 

шас Вплујац 
      пд    дп                         пдмпр 

Кривја 
     пд     дп                              пдмпр 

Накучани 
       пд     дп                       пдмпр 

1. 7.55 - 8.40 5' 7.40 – 8.25 5' 7.50 – 8.35 5' 

2. 8.45 – 9.30 5' 8.30 – 9.15 15' 8.40 – 9.25 10' 

3. 9.35 – 10.20 15' 9.30 – 10.15 5' 9.35 – 10.20 5' 

4. 10.35 – 11.20 5' 10.20 – 11.05 5' 10.25 – 11.10 5' 

5. 11.25 – 12.10 5' 11.10 – 11.55 5' 11.15 – 12.00 5' 

6. 12.15 – 13.00 5' 12.00 – 12.45 5' 12.05 – 12.50 5' 

7. 13.05 – 13.50  12.50 – 13.35  '12.55 -13.40  

 

Календар знашајних активнпсти 

 2.9.2013. Ппшетак щкплске гпдине и 
свешани пријем првака 

 12.9.2013. Чивијащки карневал 

 1.10.2013. – 6.10.2014. Дешија недеља 

 24.9.2013. Сппртски дан 

 3.10.2013. Светски дан детета 

 20.11.2013. Дан права детета 

 27.12.2013. Заврщетак I пплугпд. 

 20.1.2014. Ппшетак II пплугпдищта 

 27.1.2014. Дан Светпг Саве 

 21.3.2014. Сппртски дан 

 17.4.2014. – 23.4.2014. Ускрщои распуст 

 30.5.2014. Испраћај псмака 

 13.6.2014. Ппследои дан щк.гпдине 

 28.6.2017. Видпвдан – ппдела 
сведпшанстава 
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шас Метлић 1, Метлић 2, Бпјић 
   пд       дп                         пдмпр 

Двприште, Гпроа Румска 
  пд        дп                              пдмпр 

Букпр 
  пд        дп                       пдмпр 

1. 7.30 – 8.15 5' 8.00 – 8.45 5' 7.30 – 8.15 5' 

2. 8.20 – 9.05 15' 8.50 – 9.35 20' 8.20 – 9.05 15' 

3. 9.15 – 10.00 5' 09.55  – 10.40 5' 9.20 – 10.05 5' 

4. 10.05 – 10.50 5' 10.45 – 11.30 5' 10.10 – 10.55 5' 

5. 10.55 – 11.40 5' 11.35 – 12.20 5' 11.00 – 11.45 5' 

6.       

 

шас Дпоа Румска 
   пд      дп                         пдмпр 

Заблаће 
   пд       дп                              пдмпр 

Синпшевић 
  пд       дп                       пдмпр 

1. 7.50 – 8.35 5' 8.00 – 8.45 5' 8.00 – 8.45 5' 

2. 8.40 – 9.25 15' 8.50 – 9.35 15' 8.50 – 9.35 20' 

3. 9.40 – 10.25 5' 9.50 – 10.35 5' 9.55 – 10.40 5' 

4. 10.30 – 11.15 5' 10.40 – 11.25 5' 10.45 – 11.30 5' 

5. 11.20 – 12.05 5' 11.30 – 12.15 5' 11.35 – 12.20 5' 

6.       

Друга смена 

шас Вплујац 
   пд        дп                         пдмпр 

1. 13.30 – 14.15 5' 

2. 14.20 – 15.05 15' 

3. 15.20 – 16.05 5' 

4. 16.10 – 16.55 5' 

5. 17.00 – 17.45 5' 

 

ДЕЖУРСТВО 

У тпку щкплске 2013-2014. гпдине биће 

прганизпванп дежурствп ушеника, наставнпг 

пспбља и ппмпћних радника. Дежурствп се 

пдвија пп седмишнпм расппреду за наставнике, 

кпји дежурају у хпдницима и щкплскпм 

двприщту. Ушеници дежурају на щкплскпм улазу 

пп предвиђенпм расппреду разреднпг 

старещине и впде евиденцију уласка у щкплу.  

Ппмпћни радници свакпдневнп дежурају дпк 

трају шаспви у хплпвима щкпле. Евиденцију п 

дежурству впде наставници и ушеници а 

кппрдинира их главни дежурни. 
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Расппред часпва 

         Расппредпм шаспва је регулисан ппшетак и заврщетак наставе у ппјединим пдељеоима у тпку дана, време 

заједнишкпг рада и заједнишкпг пдмпра у щкпли, смена предмета и предметних наставника и разлишита 

занимаоа ушеника ван редпвне наставе. Расппредпм шаспва се регулище целпкупна прганизација живпта и рада у 

щкпли.  

         Први критеријум за оегпву израду је наставни план рада за пснпвну щкплу. Други је уважаваое психплпщких 

закпнитпсти п разлишитпм ступоу пптималних психишких снага ушеника у тпку дана и недеље.  

На израду расппреда шаспва утицале су и прпстпрне мпгућнпсти щкпле, кап и рад наставника у две щкпле. 

Расппред шаспва дат је у прилпгу Гпдищоег плана рада щкпле. 
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Гпдишои фпнд часпва за пбавезне и избпрне наставне предмете 

 

Наставни план за први циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа за шкплску 2013/2014. гпдину. 

Пблици васитнп-пбразпвнпг рада за први циклус ПВР (недељни и гпдищои фпнд шаспва) 

Пблик васпитнп -пбразпвнпг рада Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

 разред 

Нед. Гпд. Нед. Гпд. Нед. Гпд. Нед. Гпд. 

Редпвна настава 21 756 22 792 22 792 22 792 

Дппунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

Дпдатна настава / / / / / / 1 36 

 

Пстали пблици ПВР у првпм циклусу (недељни и гпдищои фпнд) 

Пстали пблици васпитнп -пбразпвнпг 

рада 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

 разред 

Нед. Гпд. Нед. Гпд. Нед. Гпд. Нед. Гпд. 

ПБАВЕЗНЕ 

ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНПСТИ 

Час пдељенскпг 

старещине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

СЛПБПДНЕ 

АКТИВНПСТИ 

Друщтвене, 

технишке, 

хуманитарне, 

сппртске и 

културне 

активнпсти 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

Настава у прирпди  7-10  7-10  7-10  7-10 
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Пбавезни и избпрни предмети за први циклус ПВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А – пбавезни 

наставни предмети 

Први 

разред 

Други разред Трећи разред Четврти 

разред 

Нед. Гпд. Нед. Гпд. Нед. гпд Нед. Гпд. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2 Руски језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет пкп нас 2 72 2 72     

5. Прирпда и друщтвп     2 72 2 72 

6. Ликпвна култура 1  36 2 72 2 72 2 72 

7. Музишка култура 1  36 1  36 1  36 1  36 

8. Физишкп васпитаое 3 108 3 108 3 108 3 108 

Укупнп А 19 684 20 720 20 720 20 720 

 Б – пбавезни избпрни 

наставни предмети 

Први 

разред 

Други разред Трећи разред Четврти 

разред 

Нед. Гпд. Нед. Гпд. Нед. гпд Нед. Гпд. 

1. Верска настава / 

Грађанскп васпитаое 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Нарпдна традиција 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Рука у тесту –

пткриваое света 

1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Чувари прирпде 1 36 1 36 1 36 1 36 

5. Лепп писаое 1 36 1 36 1 36 1 36 

6. Пд играшке дп 

рашунара 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Укупнп Б 2 72 2 72 2 72 2 72 

Укупнп А + Б 21 756 22  792 22 792 22 792 
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Наставни план за други циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа за шкплску 2013/2014. гпдину. 

Пблици васитнп-пбразпвнпг рада за други циклус ПВР (недељни и гпдищои фпнд шаспва) 

Пблик васпитнп -пбразпвнпг рада Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Псми разред 

Нед. Гпд. Нед. Гпд. Нед. Гпд. Нед. Гпд. 

Редпвна настава 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 

Дппунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

Дпдатна настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

 

Пстали пблици ПВР у другпм циклусу (недељни и гпдищои фпнд) 

Пстали пблици васпитнп -пбразпвнпг 

рада 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Псми разред 

Нед. Гпд. Нед. Гпд. Нед. Гпд. Нед. Гпд. 

ПБАВЕЗНЕ 

ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНПСТИ 

Час пдељенскпг 

старещине 

1 36 1 36 1 36 1 34 

СЛПБПДНЕ 

АКТИВНПСТИ 

Друщтвене, 

технишке, 

хуманитарне, 

сппртске и 

културне 

активнпсти 

1 36 1 36 1 36 1 34 

Екскурзија Дп 2 дана 

гпдищое 

Дп 2 дана 

гпдищое 

Дп 2 дана 

гпдищое 

Дп 3 дана 

гпдищое 
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Пбавезни и избпрни предмети за први циклус ПВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 А – пбавезни 

наставни 

предмети 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Псми 

разред 

Нед. Гпд. Нед. Гпд. Нед. гпд Нед. Гпд. 

1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

2 Руски језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликпвна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

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

5. Истприја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Гепграфија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биплпгија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. Технишкп и 

инфпрматишкп 

пбр. 

2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Физишкп 

васпитаое 

2 72 2 72 2 72 2 68 

Укупнп А 23 828 24 864 26 936 26 884 

 Б – пбавезни 

избпрни наставни 

предмети 

Пети 

разред 

Шести  

разред 

Седми 

разред 

Псми 

разред 

Нед. Гпд. Нед. Гпд. Нед. гпд Нед. Гпд. 

1. Верска настава / 

Грађанскп 

васпитаое 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Изабрани сппрт 1 36 1 36 1 36 1 34 

Укупнп Б 4 144 4 144 4 144 4 136 
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 В – избпрни наставни 

предмети 

Пети 

разред 

Шести  

разред 

Седми 

разред 

Псми 

разред 

Нед. Гпд. Нед. Гпд. Нед. гпд Нед. Гпд. 

1. Цртаое, сликаое, 

вајаое / 

Инфпрматика и 

рашунарствп 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

34 

Укупнп В 1 36 1 36 1 36 1 34 

Укупнп А + Б 27 972 28 1008 30 1080 30 1020 

Укупнп А + Б + В 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 
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Избпрни прпграм за шкплску 2013/2014. 

Шкпла Разред Пбавезни избпрни А Избпрни Б 

 

 

ВПЛУЈАЦ 

I Правпславни катихизис – Верска настава Лепп писаое 

II Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

III Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

IV Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

 

 

КРИВАЈА 

I Правпславни катихизис – Верска настава Лепп писаое 

II Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

III Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

IV Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

 

 

НАКУЧАНИ 

I Правпславни катихизис – Верска настава Лепп писаое 

II Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

III Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

IV Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

 

 

БУКПР 

I Правпславни катихизис – Верска настава Лепп писаое 

II Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

III Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

IV Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

 

СИНПШЕВИЋ 

I Правпславни катихизис – Верска настава Лепп писаое 

II Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

III Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

IV Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

 

БПЈИЋ 

I Правпславни катихизис – Верска настава Лепп писаое 

II Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

III Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

IV Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 
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ДВПРИШТЕ 

I Правпславни катихизис – Верска настава Лепп писаое 

II Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

III Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

IV Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

 

Д.РУМСКА 

I Правпславни катихизис – Верска настава Лепп писаое 

II / / 

III Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

IV Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

 

Г.РУМСКА 

I Правпславни катихизис – Верска настава Лепп писаое 

II Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

III Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

IV Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

 

МЕТЛИЋ 1 

I Правпславни катихизис – Верска настава Лепп писаое 

II Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

III Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

IV Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

 

МЕТЛИЋ 2 

I Правпславни катихизис – Верска настава Лепп писаое 

II Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

III / / 

IV Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

 

ЗАБЛАЋЕ 

I Правпславни катихизис – Верска настава Лепп писаое 

II Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

III Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 

IV Правпславни катихизис – Верска настава Нарпдна традиција 
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Избпрни прпграм за други циклус 

Разред Шкпла Пдељеое Пбавезни 

избпрни А 

Избпрни Б 

V
 р

аз
р

ед
 

 

 

ВПЛУЈАЦ 

 

V1 

Верпнаука 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - фудбал 

Инфпрматика и 

рашунарствп 

 

V2 

Грађанскп васпитаое 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - фудбал 

Инфпрматика и 

рашунарствп 

 

КРИВАЈА 

 

VК 

Верпнаука 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - рукпмет 

Цртаое, сликаое, вајаое 

 

НАКУЧАНИ 

 

VН 

Верпнаука 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - фудбал 

Цртаое, сликаое, вајаое 

V
I р

аз
р

е
д

 

 

 

ВПЛУЈАЦ 

 

VI1 

Верпнаука 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - фудбал 

Инфпрматика и 

рашунарствп 

 

VI2 

Грађанскп васпитаое 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - фудбал 

Инфпрматика и 

рашунарствп 

 

КРИВАЈА 

 

VIК 

Верпнаука 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - кпщарка 

Цртаое, сликаое, вајаое 

 

НАКУЧАНИ 

 

VIН 

Верпнаука 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - фудбал 

Цртаое, сликаое, вајаое 

V
II

 р
аз

р
ед

 

 

 

ВПЛУЈАЦ 

 

VII1 

Верпнаука 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - фудбал 

Инфпрматика и 

рашунарствп 

 

VII2 

Грађанскп васпитаое 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - фудбал 

Инфпрматика и 

рашунарствп 

 

КРИВАЈА 

 

VIIК 

Верпнаука 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - пдбпјка 

Цртаое, сликаое, вајаое 

 

НАКУЧАНИ 

 

VIIН 

Верпнаука 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - фудбал 

Цртаое, сликаое, вајаое 
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V

II
I р

аз
р

ед
 

 

 

ВПЛУЈАЦ 

 

VIII1 

Верпнаука 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - фудбал 

Инфпрматика и рашунарствп 

 

VIII2 

Верпнаука 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - фудбал 

Инфпрматика и рашунарствп 

 

КРИВАЈА 

 

VIIIК 

Верпнаука 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - кпщарка 

Цртаое, сликаое, вајаое 

 

НАКУЧАНИ 

 

VIIIН 

Верпнаука 

Енглески језик 

Изабрани сппрт - фудбал 

Цртаое, сликаое, вајаое 

 

Планпви рада наставника 
 

Сваки наставник израђује гпдищои прпграм и план редпвне, и тематски план дппунске и дпдатне наставе, кпји су 

анекс Гпдищоег плана рада щкпле. Ппред тпга свакпг месеца израђују пперативне планпве рада кпје ппднпсе 

директпру на увид. 

РЕДПВНА НАСТАВА: 

Глпбални-тематски план наставнпг градива садржи назив наставне теме и брпј шаспва пп типу шаса, кап и 

гпдищои расппред наставних јединица пп месецима. Сви планпви садрже циљеве ушеоа пп разредима. И 

гпдищои и пперативни планпви садрже пбразпвне стандарде. Већина наставника има пперативне планпве кпји 

се сашиоавају ппщтујући специфишнпсти предмета и пдељеоа, разреда са кпјим раде. 

У щкплскпј 2013/2014. планирамп вище тематскпг планираоа и хпризпнталнпг ппвезиваоа, кпристећи 

искуста и капацитете ушитеља и наставника кпји ппседују кпмпетенције и кпји су мптивисани за такав нашин рада. 

Планирамп и већи брпј пгледних/угледних шаспва. Такпђе планирамп реализацију три тематска дана на нивпу 

целе щкпле: Дан Тплеранције у нпвембру, Дан Впда у марту, и дан ппвпдпм пбележаваоа стпгпдищоице пд 

ппшетка Првпг светскпг рата у мају. 

ДППУНСКА НАСТАВА: 

Наставници задужени за дппунску наставу, у планираоу пве врсте рада, узимају у пбзир индивидуалне пптребе 

ушеника пдређених за дппунски рад. За праћеое и евидентираое ушинка на ппјединашнпм шасу и темпа 

напредпваое деце кпја ппхађају дппунску наставу, предлпженп је да наставници устанпве ппсебну свеску кпја би 

стајала кпд наставника. Према пптреби мпже бити дата на увид рпдитељу, при извещтаваоу п ппстигнутпм, и 

другим лицима кпја су надлежна да прате и прпцеоују дппунски рад (директпр, струшна служба, саветник за 

струшнп-педагпщки надзпр, прпсветна инспекција).  

ДПДАТНА НАСТАВА: 

Прпграми су усклађени са заједнишким планпм и прпгрампм пбразпвнп - васпитнпг рада и оима ће бити 

пбухваћени ушеници пд 4 дп 8. разреда кпји се ппсебнп истишу у ппјединим пбластима. Наставници имају пбавезу 

да планирају и реализују  фпнд прпписаних шаспва дпдатне наставе за кпнкретан предмет у целини, за пдређену 

групу ушеника. Дпдатна настава се не мпже реализпвати у парцијалнпм фпнду. 
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План рада пдељенских старешина и пдељенске заједнице 

План рада пдељенскпг старещине 

Активнпсти у 

пднпсу на 

   САДРЖАЈ АКТИВНПСТИ 

Ушеника - 

ппјединца 

- Пријем и ппмпћ у адаптацији на щкплску средину 

- Прикупљаое релевантних ппдатака п ушенику (пд рпдитеља, ушитеља, педагпга, психплпга, лекара, 

наставника) 

- Систематскп бележеое ппдатака п развпју и щкплскпм напредпваоу ушеника 

 - Ппсматраое ппнащаоа ушеника у щкпли и ванщкплским ситуацијама 

- Саветпдавни рад у рещаваоу щкплских прпблема 

- Примена мптиваципних васпитних средстава у ппдстицаоу ппзитивнпг и псећаоу негативнпг ппнащаоа 

- Рещаваое кпнкретних прпблема ушеника из пдељеоа (исхрана, превпз, смещтај у прпдужени бправак, 

путпваое, прпфесипнална пријентација) 

- Брига п здравственпм стаоу и физишкпм развпју ушеника 

- Интензивна сарадоа са струшнпм службпм ради ппдстицаја активнпсти са дарпвитим ушеницима и брига п 

ушеницима кпји запстају у развпју и ушеницима са прпблемима у ппнащаоу - иницираое кпнкретнпг рада са 

ушеницима 

Пдељенску 

заједницу 

- Прганизпваое ушеоа, игре и рада 
- Реализпваое пдређених прпграма рада са пдељенскпм заједницпм 
- Активнпст на ствараоу здравпг језгра пдељеоа 
- Ппдстицаое пдељенске заједнице у креираоу прпграма пдељенске заједнице 
- Укљушиваое пдељеоа у щире активнпсти щкпле 
- Прганизпваое екскурзија, излета 
- Укљушиваое струшних лица из лпкалне средине у сарадои са пдељенскпм заједницпм (уметници, 

нпвинари, јавне лишнпсти), јер щкпла треба да буде ,,птвпрен систем“ 
-  Укљушиваое ушеника у културнп-уметнишка друщтва,  дешје и пмладинске прганизације,  библиптеке и др. 

Рпдитеље 

- Уппзнаваое рпдитеља, ппрпдишнпг амбијента и прикупљаое ппдатака неппхпдних за сарадоу 

- Инфпрмисаое рпдитеља п оихпвим правима и пбавезама у пднпсу на щкплпваое и щкплу оихпвпг детета 
- Прганизпваое рпдитељскпг састанка (пдељенских и групних) – тематских, редпвних и ванредних 
- Ппдстицаое рпдитеља на индивидуалне кпнтакте са пдељенским старещинпм и наставницима 
- Упућиваое рпдитеља у педагпщкп-психплпщкп пбразпваое  
- Инфпрмисаое рпдитеља п важним активнпстима щкпле 
- Прганизпваое заједнишких разгпвпра са рпдитељима и наставницима 

Струшне пргане 

- Ушещће у изради гпдищоег плана рада щкпле и управнпг пдбпра 

- Израда плана рада пдељенскпг старещине 

- Пствареое увида у редпвнпст наставе 

- Брига и рещаваое ситуација пптерећенпсти 

- Сарадоа са наставницима у вези са избпрпм ушеника за такмишеое 

- Размена мищљеоа и усаглащаваое ставпва са наставницима у дпнпщеоу пдлука п изрицаоу васпитнп-

дисциплинских мера 

- Ушещће у идентификацији ушеника за дпдатни рад и дппунску наставу 

- Планираое, впђеое и извещтаваое п раду пдељенскпг већа 

- Струшнп усаврщаваое у пквиру пдељенскпг и наставнишкпг већа кпје ће се пднпсити на улпгу и рад 

рпдитељскпг старещине 

Педагпщку 

дпкументац. 

- Сарадоа са директпрпм щкпле и струшним сарадницима на плану уједнашаваоа впђеоа педагпщке 

дпкументације 

- Ажурнп и прецизнп впђеое матишне и разредне коиге 
- Савеснп, прецизнп и садржајнп впђеое записника са састанака пдељенских већа, наставнишкпг већа, 

рпдитељских састанака и струшних већа 
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План рада пдељенске заједнице 

 Планпви рада ЧПС за ушенике нижих разреда се налазе кпд ушитеља. Сви планпви су урађени према 

прпграму рада пдељенскпг стерщине али збпг специфишнпсти свакпг ИП, сваки ушитељ има свпј гпдищои план 

рада, кпји су дпставили педагпгу у гпдищое планпве рада. 

 План рада ЧПСа за вище разреде је деп гпдищоег плана рада щкпле, мада мпже дпћи дп меоаоа 

расппреда шаспва у зависнпсти пд пптреба. 

План рада ЧПСа за пети разред 

1. Уппзнајемп пдељенскпг старещину и бирамп рукпвпдствп ПЗ 
2. Правила ппнащаоа у щкпли, ппмпћ у адаптацији на щкплске захтеве 
3. Уппзнаваое ппрпдишне ситуације 
4. Уређеое ушипнице 
5. Пбележаваое Дешије недеље – израда панпа 
6. Шта и какп гледамп, шитамп и шујемп? 
7. Бпнтпн 
8. Какп да ушимп? – педагпг 
9. Какп се уши математика, српски језик а какп истприја и гепграфија? 
10. Анализа успеха и дисциплине на крају I трпмесешја / какви су нам резултати рада 
11. Светски дан наставника (представљаое: Мпји наставници) 
12. Тема пп избпру 
13. Радипница са темпм тплеранције 
14. Међунарпдни дан пспба са хендикеппм 
15. Радипница – тплеранција 
16. Другарствп, пријатељствп, љубав 
17. Музика кпју вплим 
18. Какп сам прпвеп/ла зимски распуст 
19. Припреме пкп пбележаваое Светп Саве 
20. Другарствп, разумеваое, сарадоа 
21. Култура ппнащаоа – јавна места 
22. Какп се успещнп рещава сукпб - разгпвпр 
23. Какп се успещнп рещава сукпб - радипница 
24. Какп се успещнп рещава сукпб - радипница 
25. Дан жена 
26. Примена активнпг ушеоа, технике ушеоа – педагпг 
27. Пријатељствп и сарадоа у пдељеоу – „хармпника“ 
28. Светски дан впде – израда панпа са циљем ппдизаоа екплпщке свести 
29. Априлилили 
30. Дружеое ван ушипнице 
31. Ја на фејсбуку 
32. Пбележаваое I маја 
33. Дпгпвпр п извпђеоу екскурзије 
34. Сампстална критика, дискусија уешеника п ппстигнутим резултатима рада на крају щкплске гпдине 
35. Дружеое ушеника на крају щкплске гпдине 

 

План рада ЧПСа за шести разред 

1. Уппзнаваое ушеника са предметима, наставницима, щкплским календарпм и расппредпм шаспва / фпрмираое ПЗ 
2. Правила ппнащаоа у щкпли, прптпкпл у слушају насиља 
3. Метпде успещнпг ушеоа 
4. Активнпсти везане за Дешију недељу 
5. Сређиваое ушипнице 
6. Разгпвпр п ппнащаоу ушеника и усвпјенпј култури ппнащаоа 
7. Радипница – Шта се крије у коигама 
8. Какп се дружимп у нащпј ПЗ? 
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9. Ја на фејсбуку 
10. Какп замищљам свпју будућнпст 
11. Шта шитамп и щта другима преппрушујемп 
12. Прпблеми у живпту и какп их рещити 
13. Ненасилнп рещаваое сукпба – радипница 
14. Кпликп се ппзнајемп (развијаое кпмуникације, кпнструктивнп рещаваое прпблема) 
15. Бплести зависнпсти 
16. Разумеваое сппствених псећаоа 
17. Евиденција прпблема у пдељеоу, предлпг мера, ангажпваое рпдитеља 
18. Слущаое музике 
19. Анализа успеха на крају првпг пплугпдищта 
20. Час ппсвећен Светпм Сави 
21. Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ушеника 
22. Какп пдупрети нагпвараоу – зрелпст преузимаоа пдгпвпрнпсти за лишне ппступке 
23. Кпја занимаоа знамп и какп се дп оих дплази 
24. Представљаое пдељеоа – панп 
25. Представљаое пдељеоа – панп 
26. Дан жена – радипница са темпм рпдне равнпправнпсти 
27. Хуманпст на делу – щта ми мпжемп0 да урадимп? 
28. Час у прирпди, щта бих вплеп да будем кад ппрастем 
29.  Први утисак – радипница 
30. Да сам ја наставник / директпр щкпле 
31. Кпликп времена прпвпдим за рашунарпм 
32. Какп се ппнащам у сапбраћају 
33. Припреме за екскурзију 
34. Разгпвпр п успеху, изпстанцима, предлаљаое пцене из владаоа 
35. Шта смп успещнп пстварили у пвпј щкплскпј гпдини? Кпликп щкплски успех утише на будући избпр средое щкпле 
36. Дружеое 
 

План рада ЧПСа за седми разред 

1. Уппзнаваое ушеника са предметима, наставницима, расппредпм и најважнијим датумима 
2. Шта ја пшекујем пд щкпле а щта щкпла пд мене 
3. Уређеое щкплскпг двприщта 
4. Уређеое ушипнице 
5. Ушещће ушеника у активнпстима везаним за Дешију недељу 
6. Прпфесипнална пријентација – щта је тп? План рада 
7. Припреме за екскурзију / анализа екскурзије 
8. Шта радим на интернету? 
9. ПП – сампсппзнаја 
10. Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ушеника 
11. ПП – сампсппзнаја 
12. Права детета / кпја су твпја права 
13. Кажи не насиљу 
14. ПП – сампсппзнаја 
15. Није тещкп рећи НЕ (анализа лишних ситуација) 
16. Разумеваое сппствених псећаоа – радипница 
17. Разгпвпр п успеху, владаоу, изпстанцима 
18. Музика, филмпви, коиге, интернет 
19. Припрема за прпславу Светпг Саве 
20. Правила ппнащаоа 
21. ПП – инфпрмације и истраживаоа 
22. Дан заљубљених 
23. Уређеое щкпле 
24. Бплести зависнпсти 
25. Рпдна равнпправнпст – радипница 
26. Светски дан впда – екплпщка свест (слпгани) 
27. ПП – инфпрмације и истраживаоа 
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28. ПП – занимаоа и улпге пплпва, предрасуде или шиоенице 
29. Правп и лажнп другарствп, фејсбук пријатељства 
30. Уређеое ушипнице 
31. Пдгпвпрнпст – щта је тп? 
32. Недеља превенција ппвреда у сапбраћају 
33. Међунарпдни дан физишке активнпсти – Кретаоем дп здравља 
34. ПП – инфпрмације и истраживаоа 
35. ПП – реални сусрети 
36. Анализа успеха  

 

План рада ЧПСа за псми разред 

1. Најстарији смп у щкпли! Шта се пд нас пшекује, правила ппнащаоа 
2. Какп да прганизујем свпј радни дан 
3. Где бисмп вплели да идемп на екскурзију? 
4. ПП – щта је тп? План рада 
5. Какп се не треба ппнащати на екскурзији? 
6. Наща права, пбавезе и пдгпвпрнпсти 
7. ПП – сампсппзнаја 
8. Шта ми смета у пдељеоу? 
9. Уређеое щкплскпг прпстпра 
10. ПП – сампсппзнаја 
11. Птвпренп п „табу“ темама 
12. ПП – сампсппзнаја 
13. Твпје знаое меоа све (бплести зависнпсти, тргпвина белим рпбљем) 
14. ПП – сампсппзнаја 
15. Какп да сазнам пнп щтп ме интересује? 
16. ПП – инфпрмисаое п занимаоима и претраживаое 
17. Жирафећи језик 
18. Анализа успеха, разгпвпр п изпстанцима и пцени из владаоа 
19. Какп да ппправим успех у другпм пплугпдищту? 
20. Шта знамп п Светпм Сави, припрема прпславе 
21. Наципнални дан без дуванскпг дима – защтп НЕ цигарете 
22. ПП – мпгућнпсти щкплпваоа и каријере 
23. Ушимп заједнп 
24. ПП – мпгућнпсти щкплпваоа и каријере 
25. Разгпвпр п пднпсима у пдељеоу 
26. Хуманпст на делу – щта ми мпжемп да урадимп? 
27. Фејс бук – кп су ми пријатељи 
28. ПП – вежбамп за интервју 
29. Пријатељи и идпли – кп мпже да нам ппслужи кап узпр 
30. Светски дан здравља 
31. Средоа щкпла, нпвп друщтвп, псврт на пснпвну щкплу 
32. Матурскп веше 
33. Заврщне припреме за прпславу заврщетка псмпг разреда 
34. Дружеое 
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Унапређеое ваннаставних активнпсти 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Испитиваое интереспваоа ушеника за ваннаставе активнпсти 
Направити план ваннаставних активнпсти ппвпдпм знашајних датума  
Укушити ушенике у планираое, прганизпваое и реализацију активнпсти 
Направити план презентације ппнуђених активнпсти у Матишнпј щкпли 

Септембар 2013. ПС  
Педагпг 

Задужени 
наставници 

Прганизпванп кпристити мултимедијалну ушипницу 
Прганизпвати ппсете ушеника из ИП Матишнпј щкпли и пбрнутп 
Прганизпвати ппсете другим щкплама и културним институцијама 
Прпмпвисати ваннаставне активнпсти у медијима, интернету 

Тпкпм гпдине ПС  
Педагпг 

Задужени 
наставници 

Презентпваое рада секција 
Испитивати степен задпвпљства ушеника прганизпваним активнпстима 
Анализирати рад ваннаставниха ктивнпсти, писати извещтаје 

Мај, јун 2014. Педагпг 
Задужени 

наставници 

 

Списак слпбпдних активнпсти 

Ушеници наще щкпле на принципу слпбпдних  и дпбрпвпљних ппредељеоа, удружују се у секције - 

слпбпдне активнпсти. Радпм у секцијама задпвпљавају се интереси, развијају се индивидуалне склпнпсти и 

сппспбнпсти ушеника. Прганизпванп се испуоава деп оихпвпг слпбпднпг времена стваралащтвпм, игрпм и 

забавпм. Слпбпдне активнпсти се прганизују у пбласти науке, технике, културе, уметнпсти, медија и сппрта. Пне 

се прате и анализирају у циљу предузимаоа мера за оихпвп унапређиваое.  

       У слпбпдне активнпсти се укљушују ушеници пд I-VIII разреда с тим щтп се стални пблици активнпсти 

прганизују за  ушенике  IV - VIII разреда. За ушенике I, II и III разреда прганизују се ппвремене активнпсти у пквиру 

ЧПС и ПЗ. Ушенику се не мпже ускратити ушещће у слпбпдним активнпстима збпг слабпг успеха у ушеоу. 

Слпбпдне активнпсти Задужени наставник Циљна група 

Хпр Владимир Бпщкпвић V - VIII 

Библиптешка секција Дпбрила Шикуљак V - VIII 

Вплпнтерска секција Ивана Ћпсић V - VIII 

Рецитатпрска Наставници српскпг језика V - VIII 

Ликпвоашка Весна Станић, Раде Јпкић V - VIII 

Истпришарска Раде Милпјевић V - VIII 

Гепграфска Зприца Милетић V - VIII 

Биплпщка Милена Вилптић V - VIII 

Енглески језик Весна Кпвашевић V - VIII 

Руски језик Плга Пстпјић V - VIII 

Технишкп и инфпрматишкп пбразпваое Дущица Гаврилпвић V - VIII 

Инфпрматика и рашунарствп Дущица Гаврилпвић V - VIII 

Физишкп васпитаое Наставници физишкпг васпитаоа V - VIII 
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План културних активнпсти 

Активнпсти Време реализације Нпсипци активнпсти 

Дпбрпдпщлица првацима 
Дпбрпдпщлица петацима у Матишну щкплу 

1.9.2013. Ушитељи 
ПС, педагпг, директпр 

Чивијада – щампитијада и шивијащки генијалци 12.9.2013. Тим за културнп-јавну 
делатнпст щкпле 

Дешија недеља 
Представа ушеника из ИП Криваја за ушенике Матишне щкпле 
Аналфабета 

7-13.10.2013 Струшна већа 
Наставник српскпг 

Представа ушеника из ИП Криваја 
Избирачица 

Нпвембар 2013. Наставник српскпг језика 
Бпщкп Живанпвић 

Фестивал ппезије Децембар 2013. Наставници српскпг  
Библиптекар 

Нпвпгпдищои маскембал 30.12.2013. Ушитељи 

Светпсавска приредба 
 
Светпсавски квиз знаоа 

27.1.2014. Тим за културнп-јавну 
делатнпст 

Милена Мищкпвић 

Ппсете: 
- Културнпм центру 
- Градскпј библиптеци 
- Ппзприщту 
- Рускпј щкпли 

Тпкпм гпдине Задужени наставници 

Пбележаваое важних датума Тпкпм гпдине 
Према плану 

реализације васпитних 
прпграма 

Задужени наставници 

 

План сппртских активнпсти 

Активнпсти Време реализације Нпсипци активнпсти 

Сппртски дани Септембар 
Март 

 
Наставници физишкпг 

васпитаоа 
Тим за сппртскп 

рекреативну делатнпст 
щкпле 

Сппртска недеља Пктпбар 
Април 

Такмишеое између пдељеоа у Матишнпј щкпли Тпкпм гпдине 

Сппртска такмишеоа између наставника и ушеника Тпкпм гпдине 

Сппртски сусрета за ушенике млађих разреда 2 – 4 пута у тпку гпдине 

Сппртски дан 
(такмишеое са ушеницима из других щкпла - ПШ „Лаза К. 
Лазаревић“, ПШ „Стпјан Нпвакпвић“, ПШ „Мића Станпјлпвић“) 

Јесен/ прплеће 

Активнпсти у прирпди - крпсеви Јесен/ прплеће 

Светски дан кретаоа 
(квиз знаоа, прављеое панпа, сппртскп надметаое...) 

10.5.2014. 
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План екскурзија, излета и наставе у прирпди 

План екскурзија 

Разред Релације Садржај Време реализације 

 

I – IV 

- Фрущка Гпра,  
Нпви Сад 

- ппсета и пбилазка манастира Фрущке Гпре 

- разгледаое Петрпварадинске тврђаве 

- разгледаое туристишких лпкалитета у Нпвпм Саду 

Мај 

(једнпдневна) 

 
V - VI 

- Аранђелпвац, 

Ппленац, Тпппла 

- ппсета цркве Ппленац 

- разгледаое Карађпрђевпг кпнака 

- уппзнаваое културнп-истпријских знаменитпсти 

града Аранђелпвца  

- пдмпр и слпбпдне активнпсти у Букпвишкпј баои 

Мај 

(једнпдневна) 

VII - 
VIII 

- Вроашка Баоа 

- Спкп баоа 

- Раваница, Ресавска пећина 

- Манасија, Љубпстиоа, Жиша 

Пктпбар 

(двпдневна) 

План излета и наставе у прирпди 

Активнпст Мпгуће релације Време реализације Нпсипци активнпсти 

Настава у 

прирпди 

- Златибпр 
- Рудник 
- Вроашка Баоа 
- Спкп Баоа 

Прплеће Рукпвпдствп 

Ушитељи 

Излети за 

ушенике пд 

првпг дп 

шетвртпг 

разреда 

Међуспбна ппсета 
издвпјених пдељеоа 

Јесен / прплеће Ушитељи 

Букпр, Црниљевп Прплеће (април, мај) 

Шабац, Стари град Прплеће 

Излети за 

ушенике пд 

петпг дп 

псмпг 

разреда 

Текерищ, Цер Прплеће Рукпвпдипци биплпщке, истпришарске и 
гепграфске секције 

Засавица 
Царска бара 

Музеј и архив у Шапцу 
Музеј у СМ 

Другп пплугпдищте Рукпвпдипци истпришарске и ликпвоашке 

секције 

Пбилазак манастира Прплеће / јесен Верпушитељи, Рукпвпдствп щкпле 

Шабашка библиптека 
Ппзприщте 
Културни центар, 
галерија 

Тпкпм гпдине Наставници српскпг језика 

Струшни сарадници 

Парк науке  
(Летоикпвац) 

Јесен / Прплеће Наставници физике 

Педагпг 

Шабашки хиппдрпм 
Градски стадипн 

Тпкпм гпдине Тим за сппртскп рекреативну делатнпст 

Чивијащки карневал Септембар Тим за културну и јавну делатнпст щкпле 
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Ппдрщка ушеницима 

Акципни план за припритетну пбласт – ппдрщка ушеницима 

План ппдрщке ушеницима 

 План рада тима за пружаое ппдрщке ушеницима 

План рада струшних сарадника – педагпга и библиптекара 

План рада Ушенишкпг парламента 

План рада вплпнтерске секције 

План рада библиптешке секције 

План рада тима за прпфесипналну пријентације 

 План рада тима за инклузивнп пбразпваое 

План реализације прпграма здравствене защтите ушеника 

План реализације прпграма спцијалне защтите 

План реализације прпграма защтите живптне средине 

План реализације прпграма превенције ризишних пблика ппнащаоа 

План сарадое са рпдитељима 
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Акципни план за припритетну пбласт – ппдршка ученицима 

Жељене прпмене у пбласти ППДРШКА УЧЕНИЦИМА:  

 У щкпли ефикаснп функципнище систем пружаоа ппдрщке ушеницима 

 У щкпли се ппдстише лишни, прпфесипнални и спцијални развпј ушеника 

Активнпсти Начин реализације Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Унапређиваое система 
пружаоа ппдрщке ушеницима 

 Израда плана рада тима за пружаое 
ппдрщке ушеницима 

 Инфпрмисаое рпдитеља и ушеника п 
видпвима ппдрщке кпје щкпла пружа 

 Редпвнп впђеое педагпщке 
дпкументације и анализа 

Септембар 
2013. 

 
 
 

Тпкпм гпдине 

Педагпг 
Чланпви тима 

Интензивираое активнпсти на 
превенцији насиља 

 Израда плана рада Тима за защтиту 
ушеника пд насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа 

 Ппдела задужеоа у Тиму 

 Едукација и инфпрмисаое свих актера 
щкплскпг живпта п пблицима насиља, 
злпстављаоа и занемариваоа 

 Реализација плана рада Тима 

 Ппщтпваое дефинисаних прпцедура и 
ппступака за защтиту пд насиља и 
реагпваое у ситуацијама насиља 

Септембар 
2013. 

 
 
 
 
 

Тпкпм гпдине 

Педагпг 
Чланпви тима 

Унапређиваое сарадое са 
рпдитељима 

 Израда плана сарадое 

 Унапређиваое нашина инфпрмисаоа 
рпдитеља п важним питаоима везаним за 
ушенике и рад щкпле 

 Укљушиваое рпдитеља у рещаваое 
ппјединих васпитнп - пбразпвних прпблема 
и друге щкплске активнпсти 

 Реализација плана сарадое 

Септембар 
2013. 

 
Тпкпм гпдине 

Педагпг 
Пдељенске 
старещине 
Директпр 

Развијаое ппсебних прпграма 
васпитнпг рада 

 Израда прпграма и плана реализације за 
щкплску 2013/2014. 

 Планираое и прганизпваое вище 
ваннаставних активнпсти и активнпсти 
везаних за прпмпцију здравља, ненасиља, 
екплпщке свести... 

Август/ 
Септембар 

2013. 
 

Педагпг 
Наставници 
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План ппдршке ученицима 

Вид ппдршке Начин реализације Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти/ 

сарадници 

Рад са ушеницима са 
ппсебним пптребама 

* Ранп пткриваое ушеника кпјим аће бити пптребна 
дпдатна ппмпћ у савладаваоу наставнпг прпграма 
* Ппјашан индивидуализпван рад у редпвнпј настави 
* Укљушиваое ушеника у дппунску наставу – 
индивидуални приступ 
* Праћеое ефеката индивидуализпванпг рада 
* Утврђиваое пптреба за ИППпм 
* Израда педагпщкпг прпфила 
* Дпбијаое сагласнпсти пд рпдитеља 
* Ппднпщеое захтева интерреспрнпј кпмисији 
* Дпнпщеое ИППа 
* Праћеое и евалуација ИППа 
* Сарадоа са институцијама за пружаое ппдрщке 
ушеницима кпји раде пп ИППу 
* Пснаживаое наставника за рад у инклузивнпм 
пдељеоу 

Мај 2013. 
 

Септембар, 
пктпбар 2013. 
Тпкпм гпдине 

 
Нпвембар 2013. 

 
 
 
 

Перипдишнп 
 
 

Тпкпм гпдине 

Педагпг 
 
Наставници 
 
 
Тим за инклузивнп 
пбразпваое 
Наставници / педагпг 
 
 
 
 
Педагпг 

Рад са дарпвитим 
ушеницима 

* Ранп пткриваое пптенцијалнп дарпвите деце – 
преппзнаваое, идентификпваое, израда педагпщкпг 
прпфила 
* Индивидуализација редпвне наставе 
* Планираое и реализације дпдатне наставе – 
усклађенп пптребама ушеника 
* Испитиваое интереспваоа ушеника за слпбпдне 
активнпсти 
* Укљушиваое ушеника на такмишеоа 
* Сарадоа са другим институцијама у циљу пружаоа 
ппдрщке и ппдстицаоа развпја ушеника 
* Прпфесипналнп инфпрмисаое (тестираое 
сппспбнпсти и интереспваоа) 
* Пбушаваое наставника за Менсин систем рада са 
дарпвитпм децпм 

Мај 2013. 
Пкптбар 2013. 

 
Тпкпм гпдине 

 
 
 
 

Фебруар 2014. 
Тпкпм гпдине 

 
Април 2014. 

 
Зимски сусрети 

ушитеља 

Педагпг 
Наставници 
 
 
Наставници 
Пдељенске 
старещине 
 
 
 
Педагпг 
 
 
 
 

Индивидуални рад * Индивидуални разгпвпри са ушеницима на пснпву 
пптреба ушеника за ппдрщкпм: 
- у ушеоу (негативне пцене, техника ушеоа, трема) 
- спцип-емпципналнпм сазреваоу (несигурнпст, 
прпмене у пубертету, неприлагпђенп ппнащаое, пднпс 
међу врщоацима и пплпвима...) 
* Индивидуални разгпвпри са на пснпву пптреба 
ушеника за саветпдавним радпм збпг ппрпдишних 
прпблема (развпд рпдитеља, губитак шлана ппрпдице, 
нефункципнална ппрпдица, насиље, алкпхплизам у 
ппрпдици...) 
* Индивидуални разгпвпри ппвпдпм пружаоа ппмпћи 
ушеника приликпм прпфесипналне пријентације ( 
испитиваое интереспваоа и сппспбнпсти) 
* Индивидуални разгпвпри ппвпдпм пптребе ушеника 
за рещаваоем неке кпнфликтне ситуације 

 
 

Тпкпм гпдине 

 
Педагпг 
 
 
 
 
 
Педагпг 
ПС 
 
 
Педагпг 
 
 
Педагпг, ПС 
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Групни рад * Рад у пквиру слпбпдних активнпсти, дппунске и 
дпдатне наставе 
* Радипнице 
* Прпграм ушеоа ушеоа 
* Групни разгпвпри ппвпдпм рещаваое пдређених 
прпблема у щкпли 
* Реализација активнпсти планираних ппсебним 
прпграмима  васпитнпг рада 

 
Тпкпм гпдине 

Наставници 
 
Педагпг 
Пдељенске 
старещине 
Нпсипци реализације 

Спцијална ппдрщка * Идентификација ушеника кпјима је пптребна 
спцијална ппмпћ 
* Сарадоа са Центрпм за спцијални рад, Црвеним 
крстпм, са представницима месних канцеларија... 
*Пбезбеђиваое бесплатне ужине, екскурзије, 
матурске вешери... 
* Прганизпваое хуманитарних акција 
* Саветпдавни рад са ушеницима 

 
Тпкпм гпдине 

Наставници 
Заменик директпра 
Директпр 

Ппдрщка ушеницима у 
прилагпђаваоу 
услпвима щкплскпг 
живпта 

* Ппдрщка ушеницима првацима 
* Ппдрщка ушеницима петпг разреда 
* Ппдрщка нпвпуписаним ушеницима  
* Ппдрщка ушеницима кпји су се дпселили са  других 
ппдрушја 
* Ппдрщка ушеницима накпн дужег пдсуствпваоа из 
щкпле 
* Ппдрщка ушеницима кпји живе у непптпуним 
ппрпдицама 
* Ппдрщка ушеницима кпји раде пп ИППу 
* Ппдрщка ушеницима кпји су у систему 
индивидуализације 

 
Тпкпм гпдине 

Наставници 
Струшни сарадници 

Сарадоа са 
ппрпдицпм 

* Индивидуалне ппсете рпдитеља ушеника 
а)пдељенскпм старещини 
б)педагпщкп-психплпщкпјслужби 
в)директпру щкпле 
г)правнпј служби 
* Дан птвпрених врата 
* Рпдитељски састанци 
* Ушещће рпдитеља у прганима управљаоа 
* Присуствп рпдитеља културним и сппртским 
манифестацијама кпје прганизује щкпла 
* Партиципација рпдитеља щкплскпм живпту 
* Рпдитељи активни ушесници Прпјекта 
прпфесипналне прјентације 

 
Тпкпм гпдине 

Пдељенске 
старещине 
Рукпвпдствп щкпле 

Чланпви Тима за пружаое ппдрщке ушеницима зависе пд кпнкретнпг ушеника и пблика пружаоа ппдрщке, а шине 

га педагпг, пдељенски старещина и пп пптреби рпдитељ, неки други наставник или сарадник ван щкпле. 

План рада Тима за пружаое ппдршке ученицима 

 Идентификација ушеника кпјим је пптребна дпдатна ппдрщка 

 Утврђиваое врсте ппдрщке кпја је неппхпдна 

 Ппступаое пп утврђеним активнпстима 

 Праћеое напредпваоа ушеника у тпку пружаоа ппдрщке 

 Праћеое ппнащаоа ушеника у щкпли 

 Кпнсултације 

 Анализа рада 

 Впђеое педагпщке дпкументације 



 

82 

План рада педагпга 

Планиране активнпсти пп пбластима Време 
реализације  

Динамика Предвиђени сарадници 

I ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕ ПБРАЗПВНП-
ВАСПИТНПГ РАДА 

 Ушествпваое у изради щкплскпг прпграма 
 Ушествпваое у израда Гпдищоег плана рада щкпле 
 Припремаое гпдищоих и месешних планпва рада педагпга 
 Аналитишкп – истраживашки рад (адаптација петака, степен 

задпвпљства щкплпм – ушеника и рпдитеља, насиље у нащпј 
щкпли...) 

 Ушествпваое у припреми ИППа за ушенике 
 Ушествпваое у планираоу и прганизацији ппјединих 

пблика сарадое са другим институцијама 
 Ушещће у изради плана рада ваннаставних активнпсти 
 Планираое и реализација културних активнпсти 
 Пружаое ппмпћи наставницима у изради гпдищоих и 

месешних планпва 
 Израда плана рада ПЗ за вище разреде 
 Израда плана рада вплпнтерске секције и ушествпваое у 

изради плана рада библиптешке секције 
 Фпрмираое пдељеоа петпг разреда у Матишнпј щкпли 

 
 

Јун 2013. 
Август, 

септембар 2013. 
 
 

Тпкпм гпдине 
 
 

Пктпбар 2013. 
Тпкпм гпдине 

 
Август, 

септембар 2013. 
 

 
 

Тпкпм 
гпдине  

2 – 4 сата 
недељнп 

 
Август – 

септембар  
4 - 6 сати 
недељнп 

 
Тим за развпј щкплскпг 
прпграма 
Ппмпћник директпра 
Тим за инклузивнп 
пбразпваое 
Тим за културну и јавну 
делатнпст щкпле 
Библиптекар 
Наставници 
 
 

II ПРАЋЕОЕ И ВРЕДНПВАОЕ ПБРАЗПВНП- ВАСПИТНПГ 
РАДА 

 Праћеое и вреднпваое наставнпг прпцеса и напредпваоа 
ушеника 

 Праћеое реализације ПВР-а 
 Педагпщкп-инструктивни рад 
 Анализираое успеха ушеника на класификаципним 

перипдима, предлагаое мера за оихпвп унапређиваое 
 Праћеое реализације ИППа и предлпжених мера 

индивидуализације 
 Израда извещтаја п раду щкпле за щкплску 2012/2013. 
 Праћеое пцеоиваоа ушеника  
 Анализа дисциплине 
 Праћеое успеха ушеника на такмишеоима и ваннаставним 

активнпстима 
 Анализа резултата Заврщнпг испита, прпбних испита 

 
 

Тпкпм гпдине 
 
 
 

Перипдишнп 
 
 
 

Август 2013. 
Тпкпм гпдине 

 
 
 

Јун 2014. 

 
 

Тпкпм 
гпдине 

2 – 4 сата 
недељнп 

 
Директпр 
Заменик директпра 
Наставници 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
 Пружаое ппмпћи наставницима на кпнкретизпваоу 

циљева и задатака ПВРа 
 Пружаое ппмпћи наставницима у дидактишкп-метпдишкпм 

кпнципираоу наставе (избпру стратегије ппушаваоа, 
наставних метпда, пблика...) 

 Пружаое ппмпћи наставницима у инпвираоу наставе 
(вище активне наставе, кппперативних пблика ушеоа, 
индивидуалне и индивидуализпване наставе, за кприщћеое 
мултимедијалне ушипнице...) и у кприщћеоу разлишитих 
метпда, техника и инструмената пцеоиваоа 

 Израда плана струшнпг усаврщаваоа, презентпваое 
наставницима, мптивисаое наставника 

 Анализираое шаспва редпвне наставе, извещтаваое са 
преппрукама накпн ПИРа 

 Праћеое нашина впђеоа педагпщке дпкументације 

 
Јун/август 2013. 

 
Тпкпм гпдине 

 
 
 
 
 
 
 

Септембар 
2013. 

Тпкпм гпдине 
 
 

 
Тпкпм 
гпдине 

4 – 6 сати 
недељнп 

 
Наставници 
Представници струшних 
актива 
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наставника 
 Пружаое ппмпћи наставницима у псмищљаваоу рада са 

ушеницима кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка 
 Струшнп усаврщаваое наставника на састанцима 

Пдељенских већа, струшних већа (пснаживаое наставника) 
 Пружаое ппмпћи наставницима у планираоу дппунске и 

дпдатне наставе, у реализацији угледних или пгледних шаспва 
 Рад са пдељенским старещинама и реализација ппјединих 

шаспва ПЗ 
 Прпщириваое тима за прпфесипналну пријентацију 
 Кппрдинисаое активнпсти струшних већа и тимпва 
 Инструисаое наставника у прпцесу сампвреднпваоа 

 
 
 
 

Тпкпм гпдине 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 Испитивае зрелпсти за пплазак у први разред 
 Праћеое пптерећенпсти ушеника, праћеое напредпваоа 

ушеника 
 Саветпдавни рад са ушеницима и рад на птклаоаоу 

педагпщких узрпка прпблема у ушеоу и ппнащаоу 
 Кппрдинисаое радпм Ушенишкпг парламента, вплпнтерске 

и библиптешке секције 
 Реализација прпјекта прпфесипналне пријентације 
 Прпмпвисаое успеха и активнпсти ушеника 
 Прпмпвисаое хуманих вреднпсти 
 Предаваоа и радипнице са ушеницима 
 Ушествпваое у изради педагпщкпг прпфила ушеника и 

ИППа 
 Испитиваое степена задпвпљства щкплпм, анализираое 

резултата 
 Укљушиваое ушеника у прпцес дпнпщеоа пдлука и у 

разлишите акције у щкпли 
 Ппјашан васпитни рад са ушеницима 

 
Мај 2014. 

Тпкпм гпдине 

 
 

Тпкпм 
гпдине 

8 – 12 сати 
недељнп 

 
Библиптекар 
Интерреспрна кпмисија 
Тим за инклузивнп 
пбразпваое 
Тим за прпфесипналну 
пријентацију 
Пдељенске старещине 
 

V РАД СА РПДИТЕЉИМА 
 Израда и реализација плана сарадое са рпдитељима 
 Прганизпваое и ушествпваое у ппщтим рпдитељским 

сасатанцима (за ушенике псмпг разреда) 
 Прганизпваое и реализација активнпсти са рпдитељима 

(према плану ПП) 
 Ппдизаое педагпщкп-психплпщке културе рпдитеља 
 Уређиваое кутка за рпдитеље 
 Саветпдавни рад  
 Испитиваое мищљеоа рпдитеља п щкпли, уважаваое 

оихпвих предлпга за ппбпљщаое рада щкпле 

 
Септембар 

2013. 
Април 2014. 

 
 

Тпкпм гпдине 
 
 

Ппшетак и крај 
щкплске гпдине 

 
Тпкпм 
гпдине 

2 – 4 сата 
недељнп 

 
Директпр 
Пдељенске старещине 

VI РАД СА ДИРЕКТПРПМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 
ПЕДАГПШКИМ АСИСТЕНТПМ 

 Сарадоа са директпрпм на анализираоу ппстпјеће 
пбразпвнп-васпитне праксе, у пквиру рада струшних тимпва, 
на заједнишкпм планираоу активнпсти, изради стратещких 
дпкумената устанпве 

 Сарадоа са директпрпм при ПИРу, струшнпм усаврщаваоу 
наставника унутар устанпве 

 Сарадоа у свакпдневнпм планираоу и реализпваоу 
активнпсти 

 Сарадоа са струшним сарадникпм библиптекарпм у 
впђеоу библиптешке секције, прганизацијпм и реализацијпм 
културних активнпсти, активнпсти уређеоа щкплскпг 
прпстпра и прпмпвисаоу хуманих вреднпсти 

 
 

Тпкпм гпдине 

 
 

Тпкпм 
гпдине 

2 – 4 сата 
недељнп 

 
Директпр  
Заменик директпра 
Библиптекар 
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VII РАД У СТРУЧНИМ ПРГАНИМА И ТИМПВИМА 
 Ушествпваое у раду струшних већа даваоем саппщтеоа, 

инфпрмисаоем п резултатима пбављених анализа и 
истраживаоа, јашаоем наставнишких кпмпетенција 

 Кппрдинатпр Тима за развпј щкплскпг прпграма 
 Члан Тима за развпјнп планираое и Тима за инклузивнп 

пбразпваое 
 Рад у педагпщкпм кплегијуму 

 
Тпкпм гпдине 

 
Тпкпм 
гпдине 

2 – 4 сата 
недељнп 

 
Чланпви струшних већа 
Тим за развпј щкплскпг 
прпграма 
Тим за ШРП 
Тима за инклузивнп 
пбразпваое 

VIII САРАДОА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНПВАМА, 
ПРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕОИМА И ЈЕДИНИЦПМ 

ЛПКАЛНЕ САМППРАВЕ 
 Сарадоа са свим културним институцијама 
 Сарадоа са Центрпм за струшнп усаврщаваое 
 Рад у активу струшних сарадника на нивпу града 
 Сарадоа са Црвеним крстпм, Центрпм за спцијални рад, 

Развпјним саветпвалищтем, Наципналнпм службпм за 
заппщљаваое 

 Сарадоа са другим щкплама 

 
 
 

Тпкпм гпдине 

 
Тпкпм 
гпдине 

1 – 2 сата 
недељнп 

 
Струшни сарадници 
Кппрдинатпри устанпва 

IX ВПЂЕОЕ ПЕДАГПШКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 Впђеое дпкументације п сппственпм раду на дневнпм, 

месешнпм и гпдищеом нивпу 
 Ппртфплип 
 Израда, припрема и шуваое ппсебних прптпкпла, шек листа 

за праћеое наставе и васпитних активнпсти 
 Припрема за ппслпве предвиђене гпдищоим и 

пперативним планпм 
 Прикупљаое ппдатака п ушеницима 
 Струшнп усаврщаваое 

- Праћеоем: струшне литературе и 
- Знашајних инфпрмација на интернету 
- Чланствп у Педагпщкпм друщтву Србије 
- Ппхађаое акредитпваних семинара 
- Ушещћем на трибинама, предаваоима, струшним 

скуппвима 
- Разменпм искустава и сарадопм са другим 

педагпзима и струшним сарадницима 

  
Тпкпм гпдине 

 
Тпкпм 
гпдине 

6 – 8 сати 
недељнп 

 
 

Педагпг Ивана Ћпсић 
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План рада библиптекара 

Планиране активнпсти пп пбластима Време реализације  Динамика Предвиђени 
сарадници 

I ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕ ПБРАЗПВНП-
ВАСПИТНПГ РАДА 

 Израда гпдищоег плана рада библиптекара 
 Израда месешних и пперативних планпва 
 Планираое набавке литературе и перипдишних 

публикација за ушенике, наставнике и струшне сараднике 
 Планираое и прпграмираое рада са ушеницима у 

щкплскпј библиптеци 
 Израда плана рада библиптешке секције 

 
 

Август, септембар 
Август – мај 
Септембар 

 
Август, септембар 

 
Август, септембар 

 
 

2 шаса 
недељнп 

 
 

 
 
Педагпг 
 
 

II ПРАЋЕОЕ И ВРЕДНПВАОЕ ПБРАЗПВНП- ВАСПИТНПГ 
РАДА 

 Ушещће у изради Гпдищоег извещтаја п раду щкпле 
 Ушещће у изради Гпдищоег плана рада щкпле 
 Ушещће у изради Сампвреднпваоа рада щкпле 
 Пдабир и припремаое литературе и друге грађе за разне 

пбразпвнп васпитне активнпсти 
 Кприщћеое сазнаоа и дпстигнућа савремене науке 
 Ппбпљщаое инфпрмаципне, медијске и инфпрматишке 

писменпсти кприсника развијаоем критишкпг пднпса према 
разлишитим инфпрмацијама и извприма сазнаоа 

 
 

Август, септембар 
 

Према плану 
Тпкпм гпдине 

 

 
 

2 шаса 
недељнп 

 
 
Педагпг 
 
Тим за 
сампвреднпваое 
 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
 Дпгпвпр п пбради лектира и пствариваоу заједнишких 

шаспва 
 Сарадоа са наставницима у припремаоу ушеника за 

сампсталнп кприщћеое разних извпра инфпрмација 
 Инфпрмисаое наставника п нпвим издаоима, тематским 

излпжбама у вези са ппједимим издаоима, јубилејима, 
приказиваоем ппјединих коига и шаспписа 

 Кприщћеое ресурса библиптеке у прпцесу наставе 
 Сарадоа са наставницима на прпмпцији шитаоа 
 Дпгпвпр п ппсети Сајму коига и инфпрмисаое п набавци 

коига 
 Ппдела и враћаое бесплатних учбеника 

 
Септембар, пктпбар, 

фебруар, март 
Тпкпм гпдине 

 
 
 
 
 
 

Пктпбар 
Септембар, јун 

 
3 шаса 

недељнп 

 
Наставници, 
Предстваници 
струшних актива 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 Пбушаваое ушеника за сампсталнп кприщћеое разлишитих 

извпра сазнаоа 
 Пружаое ппмпћи ушеницима у припреми и пбради задате 

теме 
 Уппзнаваое ушеника са метпдама и техникама  

истраживаоа 
 Развијаое ппзитивнпг пднпса према шитаоу и важнпсти 

разумеваоа текста и упућиваое на истраживашке метпде 
рада (упптреба лексикпна, енциклппедија, решника) 

 Впђеое библиптешке секције 
 Пружаое ппмпћи ушеницима при избпру литературе 
 Развијаое навике ушеника да пажљивп кпристе и шувају 

библиптешку грађу, да развијају навику дпласка у библиптеку 
 Ппмпћ ушеницима у псппспбљаваоу за рещаваое 

прпблема, ппвезиваое и примену знаоа у даљем 
пбразпваоу и свакпдневнпм живпту 

 
Тпкпм гпдине 

 
18 шаспва 
недељнп 

 
Педагпг 
Наставници 
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 Прганизпваое акције прикупљаоа коига за библиптеку 
 Пбележаваое важних дана, дпгађаја гпдищоица 
 Рад са ушеницима у библиптеци, у радипницама за 

ушенике и на реализацији щкплских прпјеката 
 Прганизпваое шаспва са щкплским библиптекарпм 
 Прганизпваое такмишеоа ушеника I разреда у шитаоу 

V РАД СА РПДИТЕЉИМА 
 Пствариваое сарадое са рпдиттељима у развијаоу  

шиталашких навика ушеника 
 Ушещће на Савету рпдитеља 

 
Тпкпм гпдне 

Према плану рада 
Савета 

 
1 шас 

недељнп 

 

VI РАД СА ДИРЕКТПРПМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 
ПЕДАГПШКИМ АСИСТЕНТПМ 

 Сарадоа са струшним већима, педагпгпм и директпрпм 
щкпле у вези са набавкпм и кприщћеоем библиптешке грађе 

 Инфпрмисаое струшних већа, струшних сарадника и 
директпра п набавци нпве струшне литературе за предмете 

 Припрема заинтереспваних за реализацију разлишитих 
прпјеката, излпжби; пргганизпваое коижевних сусрета 

 Сарадоа пкп пбезбеђиваоа библиптешке грађе кпју 
кпристе ушеници, наставници и струшни сарадници 

 Припремаое и прганизпваое културних активнпсти щкпле 
(прикупљаое коига, пбележаваое знашајних датума за 
щкплу- Дан писменпсти, Дешија недеља, Светски дан коиге, 
Дан матероег језика, Дан щкплских библиптека, 
Међунарпдни дан библиптекара, Дан дешије коиге) 

 Ушещће у припремаоу прилпга п активнпстима и 
знашајним дещаваоима у щкпли 

 
 

Тпкпм гпдине 
 

Нпвембар, фебруар 
 

Тпкпм гпдине 
 

Септембар, пктпбар, 
нпвембар 

Тпкпм гпдине 

 
4 шаса 

недељнп 

 
 
Директпр 
Заменик 
директпра 
Педагпг 

VII РАД У СТРУЧНИМ ПРГАНИМА И ТИМПВИМА 
 Рад у тиму за израду Гпдищоег извещтаја и Гпдищоег 

плана рада щкпле 
 Рад у струшнпм активу за развпјнп планираое щкпле 
 Рад у струшним тимпвима у складу са рещеоем директпра 
 Рад у тиму за прпмпвисаое щкпле 

 
Август, септембар 

Тпкпм гпдине 

 
2 шаса 

недељнп 

 
Педагпг 
Чланпви тимпва 

VIII САРАДОА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНПВАМА, 
ПРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕОИМА И ЈЕДИНИЦПМ 

ЛПКАЛНЕ САМППРАВЕ 
 Сарадоа са другим щкплама, щкплским и градскпм 

библиптекпм 
 Сарадоа са прпсветним, наушним, културним и другим 

устанпвама (нпвинскп-издавашка предузећа, РТВ центри, 
ппзприщте, музеј, архив, Културни центар) 

 Ушещће у раду Друщтва щкплских библиптекара Србије 

 
 
 

Тпкпм гпдине 

 
 
 

2 шаса 
недељнп 

 
 
 
Кппрдинатпри 
устанпва 
Струшни 
сарадници 

IX ВПЂЕОЕ ПЕДАГПШКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 Праћеое и евиденција кприщћеоа литературе у щкплскпј 

библиптеци 
 Впђеое коиге мпнпграфских  публикација 
 Евиденција кприсника 
 Впђеое дпкументације п раду щкплске библиптеке и 

щкплскпг библиптекара 
 Ушещће на семинарима, саветпваоима, струшним 

скуппвима 
 Припремаое ппписа 

 
Тпкпм гпдине 

 
6 шаспва 
недељнп 

 

Библиптекар Дпбрила Шикуљак 
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План рада Ученичкпг парламента 

Активнпсти Начин реализације Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

 Избпр представника 
пдељеоа 

Гласаое Прва недеља 
септембра 

Пдељенске 
старещине 

 Кпнститутивна 
седница 

- Избпр председника УП 
- Улпга и знашај УП, правилник п раду УП 
- Избпр представника за Тим за щкплскп развпјнп 
планираое 
- Права и пдгпвпрнпсти ушеника, Прптпкпл п защтити 
ушеника 
- Гпдищои план рада щкпле 
- Извещтај п раду щкпле и раду УП у претхпднпј 
щкплскпј гпдини 
- План рада УП 
- Дпгпвпр пкп прпмпвисаоа рада УП 
- Дпгпвпр пкп активнпсти везаних за Дешију недељу 

Септембар 2013.  
Задужени 
наставници: 
Ивана Ћпсић – 
педагпг 
Милена 
Мищкпвић 
Марија Матић 

 Дешија недеља - Активнп ушещће у прганизацији и реализацији 
активнпсти ппвпдпм Дешије недеље 

Пктпбар 2013. Педагпг 

 Друга седница - Уппзнаваое са секцијама кпје су фпрмиране у 
щкпли, расппредпм рада; 
- Даваое предлпга за нпве садржаје ваннаставних 
активнпсти 
- Анкетираое „Мпја щкпла“ 
- Радипница „Псећаоа“ 

Пктпбар 2013. Задужени 
наставници 

 Трећа седница - Анализа успеха и владаоа ушеника на крају првпг 
класификаципнпг перипда 
- Предлпзи ушеника за ппбпљщаваое услпва живпта 
и рада у щкпли;  
- Запажаоа и утисци са екскурзија за ушенике седмпг 
и псмпг разреда 
- Дпгпвпр пкп тренинга кпмуникацијских вещтина 

Нпвембар 2013. Задужени 
наставници 

 Тренинг - Тренинг кпмуникацијских вещтина – први деп (за 
шланпве УП, вплпнтерске секције и заинтереспване 
наставнике) 

Децембар 2013. Педагпг 

 Четврта седница - Извещтај директпра п усвпјеним предлпзима на 
иницијативу ушеника 
- Дпгпвпр пкп активнпсти ппвпдпм пбележаваоа 
Нпве гпдине 
- Дпгпвпр пкп уређиваоа щкплскпг прпстпра 
- Игра улпга „Ненасилнп рещаваое сукпба“ – 
примена стешених кпмуникацијских вещтина 

Децембар 2013. Задужени 
наставници 

 Улепщаваое щкплскпг 
прпстпра 

- Реализација дпгпвпрених активнпсти 
- Прављеое панпа, ппрука 

Јануар 2014. Педагпг 
Тим за естетскп 
уређеое щкпле 
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 Пета седница - Анализа успеха и владаоа ушеника на крају првпг 
пплугпдищта 
- Разгпвпр п изпстајаоу са наставе, разлпзима 
щкплскпг неуспеха 
- Предлагаое мера за унапређиваое живпта и рада 
у щкпли 
- Анализа рада и прпмпције УП у првпм пплугпдищту 
- Анализа ПП, прављеое панпа на тему ПП 

Јануар 2014. Задужени 
наставници 

 Шеста седница - Радипница „Лишни и културални идентитет и 
ппщтпваое разлика“ 
- У сурет заврщнпм испиту 
- Пубертет 
- Шта нас све шека у средопј щкпли 

Фебруар 2014. Задужени 
наставници 
Предметни 
наставници 

 Акција - Пбележаваое Дана заљубљених са шланпвима 
вплпнтерске секције 

14.2.2014. Педагпг 
Библиптекар 

 Ппсете - Средое щабашке щкпле – пп плану ПП 
- Градска библиптека 
- Канцеларија за младе 
- Културни центар 

Прплеће 2014 Задужени 
наставници 

 Тренинг - Други деп тренинга кпмуникацијских вещтина Март 2014. Педагпг 

 Седма седница - Анализа успеха и дисциплине ушеника на крају 
трећег класификаципнпг перипда 
- Анализа успеха ушеника на такмишеоима 
- Прпмпција најуспещнијих ушеника 
- Представљаое Правилника п награђиваоу и 
Правилника п избпру Ђака генерације 

Април 2014. Задужени 
наставници 

 Састанак са 
шланпвима вплпнтерске 
секције 

- Представљаое искустава ушеника у ненасилнпм 
рещаваоу сукпба – Ефикаснп рещаваое прпблема 
насиља 

Мај 2014. Педагпг 

 Псма седница - Анализа резултата рада УП 
- Ппдела задужеоа – писаое извещтаја, 
представљаое извещтаја Савету рпдитеља 
- Евалуација и сампевалуација 
- Анализа реализације прпјекта ПП 
- Мпја реш за крај/ щта ће ми недпстајати – анкета 
- Анализа резултата прпбних тестираоа 
- Јпщ нещтп п Заврщнпм испиту 
- Прганизација матурске вешери 

Мај 2014. Задужени 
наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

План рада вплпнтерске секције 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Начин реализације / активнпсти 
чланпва 

Дпкази п 
реализацији 

Фпрмираое секције Септембар 2013. Педагпг Прпмпција рада секције 
Пријављиваое ушеника 
Фпрмираое секције 
Ппдела задужеоа 
Дпгпвпр пкп нашина рада, плана рада 
секције, временске динамике 

Записник 

Радни сусрети Једнпм месешнп Педагпг Извещтаваое п активнпстима 
Размеоиваое искуства 
Дпгпвпр 

Записник 

Час ппсвећен Дешијпј 
недељи 

Прва недеља 
пктпбра 

Педагпг Дпгпвпр пкп активнпсти прављеоа панпа 
Представљаое Кпнвенције п правима 
детета 

Панпи 
Записник 

Час п вплпнтеризму Ппследоа недеља 
пктпбра 

Педагпг 
Задужени 

наставници 

Предаваое 
Презентација 
Дпгпвпр пкп активнпсти 
План пружаоа ппдрщке млађим другарима 

Записник 
Презентација 
План 

Евалуативни сусрети Децембар 2013. 
Јун 2014. 

Задужени 
наставници 

Анализа дпсадащоег рада 
Размеоиваое искустава 
Дискусија 

Извещтај 

Пружаое ппдрщке и 
ппмпћи ушеницима 
млађих разреда 

Тпкпм гпдине Ушеници 
Задужени 

наставници 

Ппмпћ ушеницима у ушеоу 
Разгпвпри 
Дружеоа 
Заједнишке активнпсти у щкпли 
Саветпваое ушеник – ушенику (усменп и 
писменп) 

Извещтаји 
ушеника 

Медијација 
- Развијаое кпмуникацијских 
вещтина 
- Псппспбљаваое за 
кпнструктивнп рещаваое 
сукпба 
- Укљушиваое вплпнтера у 
рещаваоу пдређених 
кпнфликтних ситуација у 
пдељеоу или щкпли 
- Спцијална активација 
ушеника 
-Развијаое сензибилитета 
ушеника за спцијалне 
прпблеме и прпблеме пспба 
са другашијим пптребама 

Пд нпвембра дп 
јануара  

 
Једнпм у две 

недеље 

Педагпг Предаваоа 
Радипнице 

Записник 
Фптпграфије 
Прпдукти рада 

Ушествпваое у акцијама 
разлишитих прпграма 
васпитнп пбразпвнпг 
рада 

Тпкпм гпдине Педагпг Прганизација и реализација разлишитих 
активнпсти (екплпщке активнпсти, 
прпмпција здравља и хуманих вреднпсти, 
уређеое щкплскпг прпстпра) 
Прганизација и реализација хуманитарних 
активнпсти 
Пбележаваое важних датума (пп избпру 
шланпва секције) 

Извещтаји 
Фптпграфије  

Ппсете Прплеће 2014. Педагпг Ппсете културни институцијама у граду 
Другим щкплама 

Извещтаји 

Прпмпција активнпсти 
вплпнтерске секције 

Тпкпм гпдине Педагпг Прпмпција рада секције на састанцима 
струшних већа 
Јавна прпмпција активнпсти 

Записници 
Пгласне табле 

Сарадоа са Тпкпм гпдине Педагпг Реализација прпграма из ппнуде Извещтај 
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Канцеларијпм за младе Канцеларије за младе 

Радни састанци, шаспви,  предаваоа и радипнице пдржаваће се ппнедељкпм пд 13 – 14 шаспва. 
Активнпсти, ппсете, ппдрщка млађим ушеницима, ушествпваое у рещаваоу неких кпнфликтних ситуација и слишнп, 
реализпваће се према пптребама и у зависнпсти пд мпгућнпсти. 
Задужени наставници: Ивана Ћпсић – педагпг, Биљана Марић, Марија Матић 

 

План рада библиптечке секције 
за шкплску 2013/2014. гпдину  

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Начин реализације / 
активнпсти чланпва 

Дпкази п 
реализацији 

Фпрмираое библиптешке 
секције; 
Уппзнаваое ушеника са 
нашинпм рада;  
Предлпг плана рада за 
щк.2013/2014. 

Трећа недеља 
септембра 

Библиптекар Анкетираое 
 
 
Увпдни шас 
 
 
Дпгпвпр 

Фпрмирана секција 
Записник 

Час ппсвећен Дешијпј недељи  Прва недеља 
пктпбра 

Библиптекар, 
педагпг 

Дпгпвпр пкп активнпсти 
Ппмпћ у реализацији неких 
активнпсти (са шланпвима 
вплпнтерске секције) 

Записник 
Фптпграфије 
Прпдукти 
активнпсти 

Ппшетак акције „Прикупи 
коигу – пбпгати 
библиптеку“ 
Прва анализа резултата 
Дпдела диплпма 
Кпнашни резултати 
Дпдела диплпма 

Трећа недеља 
пктпбра 

Ппследоа 
недеља у 

децембру 2013. 

Мај 2014. 

Библиптекар Дпгпвпр пкп прганизације 
Ппдела задужеоа 
Прпмпција акције 
Впђеое дпкументације 
Сређиваое прикупљене 
литературе 
Анализа стаоа 
Прганизације свешане дпделе 
диплпма 

Дпкументација кпд 
библиптекара 
 

Испитиваое културе шитаоа 
кпд ушеника наще щкпле 

Нпвембар 2013. Педагпг Анкетираое 
Сређиваое резултата 
Представљаое резултата 
Ушенишкпм парламенту 

Резултати 
истраживаоа 
Записници 

Фестивал ппезије Нпвембар 2013. Библиптекар 
Наставници 

српскпг језика 

Прганизација, ушествпваое 
(рецитпваое, представљаое 
сппственпг стваралащтва) 

Извещтај 
Фптпграфије 

Анализа рада щкплске 
библиптеке у првпм 
пплугпдищту 

Децембар 2013. Библиптекар Анализа (најшитаније коиге, 
пдељеое/ ппјединац кпје 
највище шита, најактивнији 
шланпви...) 

Анализа 
Извещтај п раду 
Панпи 

Час ппсвећен Светпм Сави Јануар 2014. Библиптекар Прпналажеое пдгпварајуће 
литературе 
Претраживаое интернета 
Ушествпваое у припреми 
щкплске славе 

Записник п раду 
секције 
Фптпграфије са 
приредбе 

Пбележаваое Дана 
заљубоених 

14.2.2014. Педагпг Представљаое најлепще 
љубаве песме, рпмана - 
ушеници; 
Литерарнп такмишеое 
Уређеое щкплскпг прпстпра 
ппрукама љубави 

Записник 
Прпдукти рада 

Дан матероег језика 21.2.2014. Библиптекар 
Педагпг 

Квиз знаоа Фптпграфије 
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Светски дан коиге 2.3.2014. (прва 
недеља марта) 

Педагпг Прпмпвисаое културе шитаоа - 
акција пп избпру шланпва 
секције 

Записник 
Панпи 

Такмишеое рецитатпра Март 2014. Библиптекар 
Педагпг 

Ушествпваое у такмишеоу 
Прганизација такмишеоа 

Извещтај 

Међунарпдни дан дечије 
коижевнпсти 

2.4.2014. Библиптекар 
Педагпг 

Чланпви секције ће 
прганизпвати приредбу  за 
ушенике нижих разреда 

Фптпграфије 

Ппсета щабашкпј библиптеци 
и Културнпм центру 

Април 2014. Библиптекар 
Педагпг 

Ппсета Фптпграфије 

Такмишеое у вещтини шитаоа 
за ушенике I разреда 

Мај 2014. Библиптекар Ппмпћ у прганизацији 
Припрема диплпма и награда 

Извещтај 
библиптекара 

Светски дан писаоа писама 11.5.2014. (трећа 
недеља маја) 

Педагпг Литерарнп такмишеое 
(најлепще/ најпригиналније 
писмп) 

Извещтај п акцији 

Анализа рада щкплске 
библиптеке у другпм 
пплугпдищту 

Јун 2014. Библиптекар Анализа (најшитаније коиге, 
пдељеое/ ппјединац кпје 
највище шита, најактивнији 
шланпви...) 
Анкетираое ушеника 

Анализа 
Извещтај п раду 
Панпи 

Прикупљаое невраћених 
публикација 

Јун 2014. Библиптекар Ппмпћ библиптекару Извещтај 

Израда, прикупљаое и 
пдабир раднпг материјала за 
панпе и пгласне табле 

Тпкпм гпдине Библиптекар 
Педагпг 

Кприщћеое интернета, нпвина, 
литературе 
Радни састанци 
Уређеое щкплскпг прпстпра 

Панпи 
Пгласне табле 

Санираое пщтећених 
публикација 

Тпкпм гпдине Библиптекар Ппмпћ библиптекару Извещтај 

Ппсета другим щкплама, 
сајму коига у центру града 

У зависнпсти пд 
мпгућнпсти 

Педагпг Ппсета 
Размена искустава 

Извещтај 
Фптпграфије 

Сарадоа са другим секцијама 
у щкпли 

Тпкпм гпдине Педагпг Заједнишке активнпсти уређеоа 
щкплскпг прпстпра, предаваоа, 
трибине, радипнице 

Извещтај 

Прганизација јавне 
прпмпције рада библиптешке 
секције 

Тпкпм гпдине Библиптекар Прпмпција активнпсти на 
састанцима струшних већа и 
пргана 
Дпдела диплпма 

Записници 
Панпи 
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План рада тима за прпфесипналну пријентације 

Активнпсти Начин реализације Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

 Планираое рада Избпр мпдела имплементације – 
кпмбинпвани метпд 
Креираое акципнпг плана реализације 
Ппдела задужеоа 

Август 2013. Чланпви тима 

 Инфпрмисаое свих актера 
щкплскпг живпта п плану 
рада тима за щкплску 
2013/2014. 

Наставнишкп веће 
Савет рпдитеља 
Ушенишки парламент 
Ушеници седмпг и псмпг разреда 
Рпдитељи ушеника 

Септембар 2013. Чланпви тима 

 Прпщириваое тима Укљушиваое и пбушаваое пдељенских 
старещина у реализацију прпјекта ПП 

Пктпбар 2013. Педагпг 

 Фпрмираое групе ушеника Фпрмираое група (пдељеоа 72, 81 и 82) 
Прикупљаое сагласнпсти пд рпдитеља 

Пктпбар 2013. Чланпви тима 
Пдељенске 
старещине 

 Планираое реализације 
радипница 

Избпр радипница за ушенике седмпг и 
ушенике псмпг разреда 

Пктпбар 2013. Чланпви тима 
ПС 

 Впђеое евиденције Креираое мпдела за евиденцију 
Фпрмираое фплдера евиденције п 
реализацији прпјекта 
Редпвнп евиденције 
Анализа 

Пкптбар 2013. 
 
 

Тпкпм гпдине 

Чланпви тима 
 
 
Задужени шлан 
тима 

 Реализација радипница ЧПС 
Ваннаставне активнпсти 
Редпвна настава 

Тпкпм гпдине 
Пд пктпбра дп маја 

Чланпви тима 
ПС 

 Реални сусрети Представљаое занимаоа рпдитеља ушеника 
„Мпј прпфесипнални пут“ 
Представљаое средоих щкпла пд стране 
бивщих ушеника наще щкпле 
Представљаое средоих щкпла 

Фебруар 2014. 
 

Март 2014. 
 

Мај 2014. 

Педагпг 
Чланпви тима 

 Ппщти рпдитељски састанак Прганизпваое ппщтег рпдитељскпг састанка  
Предаваое за рпдитеље (п заврщнпм испиту 
и знашају ПП) 
Радипница 

Фебруар 2014. Педагпг 

 Ппсете Ппсете средоим щкплама у граду Март 2014. Чланпви тима 

 „Girls day“ Ушествпваое у манифестацији Април 2014. Педагпг 

 Индивидуални рад са 
ушеницима 

Пппуоаваое Впдиша „Куда ппсле щкпле 
Анализираое сппспбнпсти, пспбина и услпва 
за правилан избпр средое щкпле 
Саветпдавни рад 

Април 2014. Педагпг 

 Сарадоа Са другим щкпла 
Ментпрскпм щкплпм 
Средоим щкплама 

Тпкпм гпдине Педагпг 

 Прпмпција Прпмпвисаое активнпсти на реализацији 
прпјекта ПП на пгласним таблама, састанцима 
струшних већа, сајту щкпле, друщтвеним 
мрежама, градским нпвинама... 

Тпкпм гпдине Педагпг 
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Чланпви тима: Ивана Ћпсић, Весна Кпвашевић, Марија Матић. 

План рада тима за инклузивнп пбразпваое 

Активнпсти Време реализације Нпсипци 
активнпсти 

Сарадници 

Ранп пткриваое ушеника кпјим аће бити 
пптребна дпдатна ппмпћ у савладаваоу 
наставнпг прпграма 

Мај 2013. 
 

Педагпг Васпиташи 

Ппјашан индивидуализпван рад у редпвнпј 
настави 

Септембар, пктпбар 2013. 
Тпкпм гпдине 

Ушитељи 
Наставници 

Педагпг 

Укљушиваое ушеника у дппунску наставу – 
индивидуални приступ 

Септембар, пктпбар 2013. 
Тпкпм гпдине 

Ушитељи 
Наставници 

Педагпг 
Рпдитељи 

Праћеое ефеката индивидуализпванпг 
рада 

Септембар, пктпбар 2013. 
Тпкпм гпдине 

Ушитељи 
Наставници 

Педагпг 
Рпдитељи 

Утврђиваое пптреба за ИППпм Нпвембар 2013. Тим за инклузивнп 
пбразпваое 

Наставници 
Рпдитељи 

Израда педагпщкпг прпфила Нпвембар 2013. Пдељенске 
старещине 

Педагпг 

Дпбијаое сагласнпсти пд рпдитеља Нпвембар 2013. Пдељенске 
старещине 

Рпдитељи 
Педагпг 

Ппднпщеое захтева интерреспрнпј 
кпмисији 

Нпвембар 2013. Педагпг Пдељенске 
старещине 

Дпнпщеое ИППа Нпвембар 2013. Тим за инклузивнп 
пбразпваое 

Педагпщки 
кплегијум 

Праћеое и евалуација ИППа Тпкпм гпдине 
Перипдишнп 

Тим 
Педагпг 

Пдељенски 
старещина 

Наставници 
Рпдитељи 

Сарадоа са институцијама за пружаое 
ппдрщке ушеницима кпји раде пп ИППу 

Тпкпм гпдине Педагпг Развпјнп 
саветпвалищте 
Интерреспрна 

кпмисија 
Центар за 

спцијални рад 

Пснаживаое наставника за рад у 
инклузивнпм пдељеоу 

Тпкпм гпдине Педагпг Центар за струшнп 
усаврщаваое 

Чланпви тима за инклузивнп пбразпваое: Ивана Ћпсић, Зприца Милетић, Саоа Стеванпвић, Гпрдана 
Дамоанпвић, Драгица Бпгданпвић, Никпла Михајлпвић, Драгица Дедагић. 

 

 

 

 

 



 

94 

План реализације прпграма здравствене заштите ученика 

На пснпву календара здравља и сарадои са Завпдпм за јавнп здравље, за пву щкплску гпдину смп планирали унапређеое 
здравственпг васпитаоа. Крпз разгпвпре са ушеницима, и на пснпву анализе щкплске праксе, дпщли смп дп закљушка да је 
нащим ушеницима неппхпднп пружити вище инфпрмација п здравственпм васпитаоу. У планираоу рада, пслпнили смп се на 
календар здравља. План мпже бити дппуоен и другим активнпстима у зависнпсти пд мпгућнпсти. Свакакп прпграм 
здравственпг васпитаоа се пбавља и крпз шаспве редпвне наставе и шаспве пдељенскпг старещине, сппртске дане и др. 

Активнпсти Начин реализације Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

1.10.2013. Међунарпдни дан 
старих 

Припремаое представе за баке и деке у ИП 
Метлић 1 

Прва недеља 
пктпбра 

Ушитељи у ИП 
Метлић 1 

Месец правилне исхране Израда панпа, ушеници V и VI разреда и 
наставници биплпгије 
Предаваое „Бплести неправилне исхране“ за 
ушенике вищих разреда 
 

Пктпбар 2013. Наставници 
биплпгије 
Наставници 
физишкпг 
васпитаоа 
Педагпг 

Васпитаваое за пдржаваое 
лишне хигијене 

Анкетираое ушеника 
Сређиваое резултата 
Предаваое/презентација за ушенике седмпг 
разреда у Накушанима и Вплујцу 

Нпвембар 2013. Педагпг 
Библиптекар 

1.12.2013. Светски дан бпрбе 
прптив ХИВ-а 

Предаваое за ушенике псмпг разреда п сиди и 
другим пплнп пренпсивим бплестима -
студенти медицинскпг факултета или 
вплпнтери Црвенпг крста 
Анкетираое ушеника пре и ппсле предаваоа 

Прва недеља у 
децембру 

Педагпг 

31.1.2014. Наципнални дан 
без дуванскпг дима 

Израда ппстера п щтетнпсти пущеоа, ушеници 
VII разреда са наставницима биплпгије 

Ппследоа недеља 
у јануару 

Наставници 
биплпгије 

Пубертет Предаваое за ушенике петпг, щестпг и седмпг 
разреда п пубертету, расту и развпју, 
психпспцијалнпм развпју, прпменама на телу 
Радипница са два пдељеоа щестпг разреда 
(Криваја и Вплујац) „Хумани пднпси међу 
пплпвима“ 

Фебруар 2014. Педагпг 

Месец бпрбе прптив рака Предаваое за ушенике VII и VIII разреда и 
рпдитеље, струшоаци из Завпда за јавнп 
здравље 

Март Педагпг 

Светски дан впда Тематски дан на нивпу щкпле 22.3.2014. Сви заппслени 

20.4.2014. Међунарпдни дан 
защтите пд буке 

Јавни шас  са представницима САНИ ГРПУП за 
ушенике Матишне щкпле 

Ппследоа недеља 
априла 

Педагпг 

10.5.2014. Међунарпдни дан 
физишке активнпсти 
„Кретаоем дп здравља“ 

Сппртски дан са предаваоем п важнпсти 
физишке активнпсти, Криваја и Вплујац 

Средина маја Тим за сппртскп 
рекреативну 
делатнпст 

„Расти здравп“ Реализација прпграма из ппнуде Културнпг 
центра 

Тпкпм гпдине Педагпг 

Пспбе задужене за праћеое пствариваоа плана су: Драган Еракпвић, Милена Вилптић и Ивана Ћпсић. 
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План реализације прпграма спцијалне заштите 

Активнпсти Начин реализације Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Идентификација ушеника 
кпјима је пптребан билп 
какав вид ппдрщке и ппмпћи 

Прпцена ситуације 
Индивидуални разгпвпри 
Разгпвпри са рпдитељима 

Септембар 2013. Ушитељи 
Пдељенске 
старещине 

Акције Прикупаое учбеника  за ушенике пд 5-8 
разреда   
Пбезбеђиваое бесплатне ужине за спцијалнп 
угрпжене 

Септембар 2013. Ппмпћник 
директпра 

17.10. 2013. Међунарпдни 
дан бпрбе прптив 
сирпмащтва 

„Мпје малп, некпме је пунп“ 
Прикупљаое пдеће, пбуће, щкплскпг прибпра, 
играшака за спцијалнп угрпжене ушенике. 

Пктпбар 2013. Тим за спцијалнп 
хуманитарну 
делатнпст 

Сарадоа Црвеним крстпм „Селп у ппхпде“ 
Акција прикупљаоа и дистрибуције пбуће, 
пдеће, средстава за лишну хигијену и сл. 
„Друг – другу“ 
„Чувам коигу за млађег друга“ 
„Један пакетић – пунп љубави“ 

Децембар 2013. 
Тпкпм гпдине 

Ппмпћник 
директпра 

Сарадоа Сарадоа са другим устанпвама кпје пружају 
ппмпћ и ппдрщку ушеницима (Центар за 
спцијални рад) 
Сарадоа са прганизаципјм „Хуманп срце“ 

Тпкпм гпдине Ппмпћник 
директпра 
Директпр 

Екскурзије, матурскп веше Пбезбеђиваое бесплатних екскурзија за 
најугрпженије ушенике 

Јун 2014. Ппмпћник 
директпра 
Директпр 

Акције Прикупљаое материјалне ппмпћи 
Друге хуманитарне акције у складу са 
мпгућнпстим и пптребама 

Тпкпм гпдине Тим за спцијалнп 
хуманитарну 
делатнпст 

Чланпви тима за спцијалнп хуманитарну делатнпст щкпле: Александар Срнић, Биљана Марић, Милена 
Мищкпвић, Весна Васиљевић, Светлана Никплић, Жељана Савић, Снежана Бпжанић, Љубинка Апић, Маријана 
Гаћарић, Драгица Бпгданпвић и Драгица Дедагић. 
Пспба задужена за праћеое пствариваоа плана рада: Александар Срнић. 
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План реализације прпграма заштите живптне средине 

Реалзација прпграма защтите живптне средине пбављаће се и крпз шаспве редпвне наставе – пбавезни и избпрни предмети, 
шаспве пдељенскпг старещине, крпз рад биплпщке секције, кап и крпз реализацију прпграма излета, екскурзија и наставе у 
прирпди, у складу са оихпвим специфишним циљевима. Ппред тпга, на нивпу щкпле прганизпваћемп следеће активнпсти: 

Активнпсти Начин реализације Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

16.9.2013. Дан пзпнскпг 
пмпташа 

Предаваое са презентацијпм за ушенике пд 
петпг дп псмпг разреда у Вплујцу 
Израда панпа за Екп кутак 

Трећа недеља 
септембра 

Наставници 
биплпгије 

3.11.2013. Дан шистпг ваздуха Час у прирпди у ИП Дпоа Румска 
 
Израда панпа на секцији енглескпг језика 

Прва недеља 
нпвембра 

Ушитељ 
 
Наставник 

Излпжба Излпжба ликпвних радпва пд биљака у ИП 
Накушани 

Нпвембар 2013. Ушитељи 
Наставник 
ликпвне културе 

Предаваое Гепграфске регије и оихпве карактеристике, 
специфишнпсти; 
Угрпжене врсте – угрпжена станищта; 
Пптреба за пшуваоем живптне средине 
- За ушенике петпг и щестпг разреда у Криваји 

Децембар 2013. Наставници 
гепграфије 
Педагпг 

26.1.2014. Светски дан 
пбразпваоа п защтити 
живптне средине 

Анализа активнпсти пд прпщле гпдине 
„Шта смп наушили?“ мищљеое ушеника 
Евалуација прпграма и дпсадащоих 
активнпсти 

Крај јануара 2014. Педагпг 
Задужени 
наставници 
Ушеници 81 

Здравље људи и загађиваое Час са ушеницима нижих разреда у Вплујцу, 
Криваји и Накушанима кпји ће пдржати 
наставници биплпгије 

Фебруар 2014. Наставници 
биплпгије 

22.3.2014. Светски дан впда Тематски дан на нивпу целе щкпле 22.3.2014. Сви заппслени 

22.4.2014. Светски дан 
планете Земље 

Акција „засади ружу“ 
Израда панпа, уређеое екп кутка 
Излет у „Парк науке“ и у пкплну щуму 

22.4.2014. 
 

Крај априла 

Тим за естетскп 
уређеое щкпле 
Педагпг 

3.5.2014. Дан Сунца Литерарни кпнкурс на тему Сунце 
Излпжба фптпграфија 
Прпглащеое најбпљих радпва и фптпграфија 

Прва недеља маја Наставници 
српскпг 
Педагпг 

5.6.2014. Дан защтите 
живптне средине 

Екп квиз знаоа 
Евалуација активнпсти 
Степен задпвпљства пдржаним акцијама пд 
стране ушеника 
Прпглащеое и прпмпвисаое најактивнијих 
„нащих екплпга“ 

Ппследои дани 
щкплске гпдине 

Насатвници 
биплпгије 
Педагпг 

Израда панпа Рад у малим групама 
Израда панпа за екп кутак - иницијатива 
ушеника 
Израда панпа са наставницима страних језика 

Тпкпм гпдине Педагпг 

С пбзирпм на велику активнпст и заинтереспванпст ушеника у тпку прпщле гпдине, пшекујемп да и пве гпдине 
ушеници сами предлажу разлишите акције кпјима ћемп изаћи у сусрет.  
Реализацију прпграма пратиће Зприца Милетић, наставник гепграфије и Драган Еракпвић, наставник српскпг 
језика. 
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План реализације прпграма превенције ризичних пблика ппнашаоа 

Активнпсти Време реализације Нпсипци 
активнпсти 

Сарадници 

21.9.2013. Светски дан мира 
Писаое ппрука мира и пријатељства – 
ушеници из Вплујца за ушенике из Криваје и 
Накушана и пбрнутп 

23.9.2013. – 27.9.2013.  Педагпг Наставници 
српскпг језика и 

пдељенске 
старещине 

Анкетираое ушеника п најшещћим 
пблицима ризишнпг ппнащаоа 
Израда плана акције, едукације п датим 
прпблемима 

Нпвембар 2013. Педагпг Пдељенске 
старещине 

Тематски дан Тплеранција на нивпу целе 
щкпле 
Израда панпа са темпм тплеранције 

18.11.2013. 
 

Ппследоа недеља нпвембра 

Сви заппслени 
 

Педагпг 

Рукпвпдствп 
щкпле 

 

Радипнице за ушенике 7. разреда у Вплујцу 
и Накушанима из прирушника Твпје знаое 
меоа све 

Нпвембар 2013. – фебруар 
2014. 

Педагпг Пдељенске 
старещине 

1.12.2013. Светски дан бпрбе прптив ХИВ-а 
Предаваое за ушенике вищих разреда п 
пплнп пренпсивим бплестима, ХИВу; 
тргпвини људима и неправилнпј упптреби 
друщтвених мрежа 
Едукативни филм 

Децембар 2013. Педагпг Црвени крст 

Едукација за рпдитеље садржајима 
везаним за наркпманију и алкпхплизам кпд 
деце прекп кутка за рпдитеље „Шта треба 
да знате“ 

Децембар 2013. Педагпг Тим за естетскп 
уређеое щкпле 

Тренинг ненасилне кпмуникације - за 
шланпве УП и вплпнтерске секције и 
заинтереспване наставнике 

Децембар 2013. 
Март 2014. 

Педагпг Струшни 
сарадници из 
других щкпла 

Едукативни филм п бплестима зависнпсти 
Дискусија 
- за ушенике седмпг и псмпг разреда 

Фебруар 2014. Педагпг Црвени крст 

Радипнице са шланпвима УП  
(тплеранција, лишни и културални идентитет и 
ппщтпваое разлика, ненасилнп рещаваое сукпба, 
дискриминација, псећаоа...) 

Радипнице са ушеницима щестпг разреда у 
Вплујцу и Криваји из прирушника за 
едукатпре Црвенпг крста „Прпмпција 
хуманих вреднпсти“ 

Тпкпм гпдине (према плану 
рада УП) 

 
 
 
 

Фебруар – април 2014. 

Педагпг 
Задужени 

наставници 
 
 
 

Педагпг 

Црвени крст 

Прпмпвисаое хуманих вреднпсти „Какве су 
нам мисли такав нам је живпт“ 
Избпр теме месеца и ппдстицаое ушеника да 
размищљају, дискутују и пищу на ту тему 

Пд септембра дп јуна Педагпг Наставници 

Кпнтинуиран рад са ушеницима у пквиру 
редпвне наставе, ваннаставних активнпсти 
и на шаспвима пдељенскпг старещине 
(план рада ЧПС-а) са циљем прпмпвисаоа 
спцијалнп прихватљивпг ппнащаоа 

Тпкпм гпдине Сви заппслени Педагпг 
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Сппртски дан ппсвећен безбеднпм 
пкружеоу 
Сппртпм прптив ризичнпг ппнашаоа 

Април 2014. Чланпви Тима за 
сппртскп 

рекреативну 
делатнпст 

Рукпвпдствп 
щкпле 

Предаваое Безбеднпст у сапбраћају за 
ушенике петпг разреда 

Април/мај 2014 Ппмпћник 
директпра 

Пплицијска управа 

Акредитпвани семинар Пснаживаое 
васпитача и учитеља за ппдршку 
ппрпдици у превенцији ризикп ппнашаоа 
кпд деце 

У тпку гпдине Насатвници ЦСУ 

Реализацију прпграма пратиће  Александар Срнић и Ивана Ћпсић. 

 

План сарадое са рпдитељима 

Активнпсти Начин реализације Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Инфпрмисаое рпдитеља п важним 
питаоима за ппшетак нпве щкплске 
гпдине 

Рпдитељски састанци Прва недеља 
септембра 

Пдељенске 
старещине 

Уппзнаваое рпдитеља са видпвима 
сарадое щкпле и ппрпдице 

Први рпдитељски састанак 
Истицаое на упшљивим местима у 
щкпли ппзив рпдитељима на 
сардоу и видпве сарадое 

Септембар 2013. Педагпг 

Испитиваое ставпва рпдитеља п щкпли Анкетираое 
Сређиваое резултата 

Септембар 2013. Педагпг 

Дан птвпрених врата Свакпг месеца један дан рпдитељи 
мпгу да присуствују настави, 
разгпварају са наставним и 
неннаставним пспбљем, да буду уз 
свпју децу 

Тпкпм гпдине Дежурни 
наставници 

Рпдитељски састанци Најмаое пет пута у тпку гпдине Тпкпм гпдине Пдељенске 
старещине 

Савет рпдитеља Савет рпдитеља  активнп ушествује у 
рещаваоу свих питаоа кпја се 
пднпсе на прпблеме щкпле 
Састанци пет пута у тпку щкплске 
гпдине 

Према плану рада 
Саевта рпдитеља 

Директпр щкпле 

Ппщти рпдитељски састанак 
Укљушиваое рпдитеља у реализацију 
прпграма прпфесипналне пријентације 

Прганизпваое ппщтег рпдитељскпг 
састанка  
Предаваое за рпдитеље (п 
заврщнпм испиту и знашају ПП) 
Радипница 
Представљаое занимаоа рпдитеља 
ушеника „Мпј прпфесипнални пут“ 

Фебруар 2014. Педагпг 

Ппщти рпдитељски састанци Пп пптреби (предузимаое неких 
акција, прпблеми у щкпли...) 

Тпкпм гпдине Директпр щкпле 

ИПП - тимпви Укљушиваое рпдитеља ушеника са 
ппсебним пбразпвним пптребама 
уизраду и праћеое ИППа 

Нпвембар 2013. Тим за 
инклузивнп 
пбразпваое 
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Укљушиваое рпдитеља у реализацију 
пбразпвнп васпитних активнпсти 

Дешија недеља, шивијащки 
карневал, щкплска слава, приредбе, 
представе, хуманитарни рад, 
сппртске активнпсти,матурскп веше,  
дпдела диплпма и награда... 

Тпкпм гпдине Наставници 

Планираое и реализација заједнишких 
активнпсти рпдитеља и ушеника нижих 
разреда 

Слпбпдне активнпсти 
Радипнице 

Према плану 
слпбпдних 
активнпсти 

Ушитељи 

Ангажпваое рпдитеља за заједнишке 
активнпсти уређеоа ушипница, 
щкплскпг двприщта, прављеоа 
дидактишкпг материјала... 

Радни састанци 
Радипнице 
Рпдитељски састанци 
Дан птвпрених врата 

Тпкпм гпдине Пдељенске 
старещине 

Предаваоа за рпдитеље Предаваое струшоака из Завпда за 
јавнп здравље на тему бпрбе 
прптив карцинпма 

Март 2014. Педагпг 

Ппвременп испитиваое ставпва 
рпдитеља п щкпли 

Анкетираое Тпкпм гпдине Пдељенске 
старещине 

Прпмпвисаое сарадое и примера 
дпбре сарадое 

Савет рпдитеља 
Пгласне табле 
Сај щкпле 

Тпкпм гпдине Педагпг 

 

Дани птвпрених врата за шкплску 2013/2014. 

 Ппнедељак 2.9.2013. 

 Утпрак 1.10.2013. 

 Среда 6.11.2013. 

 Четвртак 5.12.2013. 

 Петак 24.1.2014. 

 Ппнедељак 3.2.2014. 

 Утпрак 4.3.2014. 

 Среда 2.4.2014. 

 Четвртак 1.5.2014. 

 Петак 6.5.2014. 

 Ппнедељак 2.6.2013. 
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Пбразпвна ппстигнућа ушеника 

 

План праћеоа напредпваоа ушеника  

План унапређиваоа пбразпвнп-васпитнпг рада на пснпву анализе резултата ушеника на заврщнпм испиту 

План щкплске кпмуникације ппвпдпм припреме ушеника за пплагаое заврщнпг испита 
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План праћеоа напредпваоа ученика 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Дпкументација 

Презентација за наставнике „Праћеое 
напредпваоа ушеника у тпку и на крају 
щкплске гпдине“ 
Ппмпћ наставницима пкп впђеоа 
педагпщке дпкументације 

Септембар 2013. Педагпг Презентација; 
Записник са седница 
Пдељенскпг већа 

Иницијалнп тестираое Септембар 2013. Ушитељи и предметни 
наставници 

Педагпщка дпкументација 
кпд наставника 

Идентификпваое дарпвитих ушеника и 
ушеника са ппсебним пптребама 

Пктпбар 2013. Ушитељи, предметни 
наставници, педагпг 

Записник са састанка 
струшних актива; 
Педагпщки прпфил ушеника 

Праћеое прилагпђенпсти ушеника првпг 
разреда 

Нпвембар 2013. Актив ушитеља првпг 
разреда, педагпг 

Записник са састанка 

Анализа резултата прпбнпг тестираоа 
ушеника псмпг разреда 

Нпвембар 2013. Предметни 
наставници, педагпг 

Анализа резултата, тестпви 

Анализа пстварених резултата на крају 
класификаципних перипда; 
 
Представљаое анализе резултата 

Нпвембар 2013, 
јануар 2014, март 

2014, јун 2014. 

Чланпви Пдељенских 
већа, педагпг 

Анализа успеха; 
Записник са седнице 
Пдељенскпг већа, 
Наставнишкпг већа, 
Педагпщкпг кплегијума... 

Истраживаое – адаптација ушеника петпг 
разреда 
Уппређиваое успеха у шетвртпм разреду са 
успехпм у петпм разреду 

Децембар 2013. 
 

Јануар 2014. 

Педагпг Презентација дпбијених 
резултата 

Праћеое напретка ушеника кпји раде пп 
ИПП-у у складу са ппстављеним циљевима 
Извещтај п раду са ушеницима са ппсебним 
пптребама 

Тпкпм гпдине 
 

Децембар 2013. 
Јун 2014. 

Тим за инклузивнп 
пбразпваое 

Анализа резултата; Записник 
са састанка; 
Записник са седнице 
Пдељенскпг већа 

Анализа резултата рада на дппунскпј 
настави 

Децембар 2013. 
Април 2014. 

Ушитељи, предметни 
наставници 

Педагпщка дпкументација 
Записник са састанка 
струшних актива 

Анализа и представљаое резултата ушеника 
са такмишеоа 

Март 2014. Педагпг, предметни 
наставници 

Записник са седнице  

Критеријумски тестпви знаоа На крају щкплске 
гпдине 

Предеметни 
наставници 

Педагпщка дпкументација 

Пцеоивое у складу са Закпнпм Тпкпм гпдине Ушитељи, наставници Дневник ПВР; 
педагпщка дпкументација 

Извещтаваое рпдитеља п напредпваоу 
ушеника 

Тпкпм гпдине Ушитељи, предметни 
наставници 

Кппије извещтаја/ педагпщка 
дпкументација 
Записник са рпд. састанка 

Праћеое ппстигнућа ушеника са кпјима се 
впди ппјашан педагпщки рад, ушеника из 
дефицијентних ппрпдица, ушеника кпји иду 
на дппунску/дпдатну наставу 
Саветпдавни рад са ушеницима 

Тпкпм гпдине Педагпг Дневник рада 

Ппсете шаспвима разредне и предметне 
наставе; прегледаое Дневника васпитнп-
пбразпвнпг рада, педагпщке дпкументације 
наставника, ппртфплиа ушеника и 
наставника 

Тпкпм гпдине Директпр,  
ппмпћник директпра, 

педагпг 

Извещтаји са ппсећених 
шаспва; 
Дневник рада; 
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План унапређиваоа пбразпвнп-васпитнпг рада на пснпву анализе резултата ученика 

на завршнпм испиту 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Начин реализације Дпкази п 
реализацији 

Анализа резултата заврщнпг 
испита 

Јун 2013. Педагпг щкпле Анализа и 
представљаое 
резултата на 
Наставнишкпм већу 

Урађена анализа,  
записник са 
Наставнишкпг већа 

Рад на нивпу струшних већа 
за српски језик и 
математику са циљем 
птклаоаоа недпстатака у 
дпсадащоем раду 

Јун 2013. Чланпви струшнпг 
већа 

Састанак струшних већа;  
Размена искустава, 
ппзитивних искустава и 
недпстатака 

Записник струшнпг већа 

Израда плана щкплске 
кпмуникације ппвпдпм 
припреме ушеника за 
пплагаое заврщнпг испита 

Август 2013. Педагпг Анализа ппстпјећег 
стаоа и разматраое 
реалних мпгућнпсти 

План щкплске 
кпмуникације ппвпдпм 
припреме ушеника за 
пплагаое заврщнпг 
испита 

Израда плана припремне 
наставе 

Август 2013. Струшнп веће Рад на нивпу струшнпг 
већа 

План припремне 
наставе 

Реализација припремне 
наставе 

Пд септембра 
дп јуна 

Наставници Часпви припремне 
наставе 

Дневник ПВР 
Дневник псталих 
пблика ПВР 
Педагпщка 
дпкументација 

Праћеое реализације 
припремне наставе 

Насумишнп 
тпкпм щкплске 

гпдине 

Директпр щкпле, 
ппмпћник 

директпра, педагпг 

Ппсета шаспвима 
припремне наставе 

Извещтаји са 
ппсећених шаспва 

Анализа резултата прпбних 
тестпва 

Перипдишнп Педагпг, 
наставници 

Прпбни тестпви Извещтаји 

Рад са ушеницима на 
сузбијаоу страха пд 
заврщнпг испита / 
мптивисаое ушеника / 
прпфесипнална 
пријентација 

Април, мај 2014 
/ тпкпм гпдине 

Педагпг, 
пдељенске 
старещине, 
наставници 

Групни и индивидуални 
рад са ушеницима, 
радипнице, прпграм ПП 

Извещтаји, дневник 
рада струшнпг 
сарадника, панпи... 
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План шкплске кпмуникације ппвпдпм припреме ученика за пплагаое завршнпг испита 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Циљна група Кпмуникаципни 
канали 

Представљаое резултата 
заврщнпг испита / нпвине за 
щкплску 2013/2014. 
(кпмбинпвни тест, прпценат 
неппзнатих задатака) 

Август 2013. Педагпг щкпле Наставници српскпг 
језика и математике; 
пстали наставници 

Наставнишкп веће 

Инфпрмисаое ушеника 
псмпг разреда п  динамици 
активнпсти ппвпдпм 
Заврщнпг испита 
Уппзнаваое ушеника са 
планпм припремне наставе 

Септембар 
2013. 

Пдељенске 
старещине 

Ушеници псмпг 
разреда 

ЧПЗ 

Детаљније уппзнаваое 
рпдитеља са припремпм и 
реализацијпм Заврщнпг 
испита 
Инфпрмисаое рпдитеља п 
прганизпваоу симулације 
Заврнпг испита – пктпбар 

Септембар 
2013. 

Пдељенске 
старещине 

Рпдитељи ушеника 
псмпг разреда 

Рпдитељски састанак 

Инфпрмисаое ушеника  п 
прганизпваоу симулације 
Заврнпг испита – пктпбар  

Пктпбар/ 
нпвембар 2013. 

Предметни 
наставници 

Ушеници псмпг 
разреда 

Часпви редпвне и 
припремне наставе 

Анализа и представљаое 
резултата прпбнпг 
тестираоа 

Пктпбар/ 
нпвембар 2013. 

Предметни 
наставници, 

педагпг 

Ушеници псмпг 
разреда; 
Рпдитељи; 
Наставници 

Ушенишки парламент, 
Савет рпдитеља, 
Састанци струшних 
актива 

Инфпрмисаое ушеника  п 
прганизпваоу симулације 
Заврнпг испита – пктпбар  

Мај 2014. Предметни 
наставници 

Ушеници псмпг 
разреда 

Часпви редпвне и 
припремне наставе 

Анализа и представљаое 
резултата прпбнпг 
тестираоа 

Мај 2014. Предметни 
наставници, 

педагпг 

Ушеници псмпг 
разреда; 
Рпдитељи; 
Наставници 

Ушенишки парламент, 
Савет рпдитеља, 
Састанци струшних 
актива 

Праћеое сајта 
Министарства прпсвете 
ппвпдпм Заврщнпг испита -
пренпщеое инфпрмација на 
щкплски сајт 

Тпкпм гпдине Задужени 
наставници 

Све интересне групе Сајт Министарства 
Шкплски сајт 

Израда панпа; 
Уређеое кутка за рпдитеље 

Тпкпм гпдине; 
Април, мај 

2014. 

Тим за ПП Ушеници 
Рпдитељи 

Пгласне табле 

Кпнашне инфпрмације п 
прганизацији заврщнпг 
испита – календар уписних 
активнпсти 

Јун 2014. Директпр щкпле, 
педагпг 

Ушеници, рпдитељи, 
наставници 

Наставнишкп веће, 
Савет рпдитеља, 
Ппщти рпдитељски 
састанак, УП; 
Пгласне табле 
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Етпс 

План рада тима за защтиту ушеника пд насиља 

Прпмпција резултата ушеника и наставника 

План уређеоа щкплскпг прпстпра 

Сарадоа щкпле са лпкалнпм заједницпм 

План сарадое щкпле са институцијама културе 

План прпфесипналне сарадое 

План друщтвене сарадое 
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План рада тима за заштиту ученика пд насиља 

Превентивне активнпсти 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Начин реализације Дпкази п 
реализацији 

Јпщ нещтп п Прптпкплу п защтити 
ушеника пд насиља – представљаое 

Прптпкпла, плана рада Тима, инфпрмисаое 
п улпгама наставника, дежурству... 

Септембар 
2013. 

Педагпг,  
шланпви Тима 

Презентација на 
Наставнишкпм већу 

Записник; 
Презентација 

Инфприсаое свих интересних група 
п прпцедурама и ппступцима 
защтите пд насиља и реагпваое у 
ситуацијама насиља, нивпима 
насиља... 

Септембар 
2013. 

Пдељенске 
старещине 

Савет рпдитеља 
Рпдитељски састанак 
ЧПС 
Панпи 

Записник 
Извещтај 

Истраживаое „Насиље у нашпј 
шкпли“ 

Пктпбар 2013. Педагпг Анкетираое 
Сређиваое резултата 
Анализа стаоа у щкпли 

Резултати 
истраживаоа 

Припрема панпа за настанишку 
канцеларију са најважнијим 
инфпрмацијама 

Пктпбар 2013. Педагпг Израда панпа Панп 

Тематски дан „Тплеранција“ 18.11.2013. Сви 
заппслени 

Планираое и 
припремаое 
Редпвна настава 
Ваннаставне активнпсти 

Извещтаји 
Дневник ПВР 

Међунарпдни дан прптив насиља 
над женама 
Пгледни шас - пбрада нарпдне 
приппветке „Немушти језик“  

25.11.2013. Наставници 
српскпг језика 

Педагпг 

Заједнишки шас за 
ушенике VIII разреда 
Дебата 

Дневник ПВР 

Радипница за наставнике кпји нису 
били на семинару Шкпла ненасиља 

Децембар 2013. Педагпг Радипница Дневник рада 

Тренинг ненасилне кпмуникације - 
за шланпве УП и вплпнтерске секције 
и заинтереспване наставнике 

Децембар 2013. 
Март 2014. 

Педагпг Ваннаставне активнпсти Извещтај 
Фптпграфије 
Презентација 

Прганизпваое предаваоа и трибина 
за ушенике и рпдитеље 
(бпрба прптив насиља: тргпвина 
људима, електрпнскп насиље, 
безбеднпст у сапбраћају...) 

Два пута у тпку 
щкплске гпдине 

Педагпг Сарадоа са другим 
устанпвама – Црвени 
крст, Пплицијска управа 
Прганизација предаваоа 

Фптпграфије 
Извещтај 

Литерарни кпнкурс на нивпу щкпле 
„У туђпј кпжи“  
Прпмпвисаое и награђиваое 
најбпљих радпва 

Фебруар 2014. Педагпг 
Библиптекар 
Наставници 

српскпг језика 

Литерарни кпнкурс 
Зидне нпвине 

Радпви 
Извещтај 

Сппртски дан ппсвећен безбеднпм 
пкружеоу 

Април 2014. Чланпви Тима 
за сппртскп 

рекреативну 
делатнпст 

Прганизација сппртскпг 
дана 
Прпмпвисаое ненасиља 
и фер плеја у игри у и 
живпту 

Фптпграфије 

Превенција врщоашкпг насиља – 
Центар за спцијални рад 

Март 2014. Педагпг Сарадоа са Центрпм 
Прганизација предаваоа 

Извещтај 
Фптпграфије 
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Радипнице са шланпвима УП и 
псталим ушеницима 
(тплеранција, лишни и културални идентитет 
и ппщтпваое разлика, ненасилнп рещаваое 
сукпба, дискриминација, псећаоа...) 

Тпкпм гпдине 
(према плану 

рада УП) 

Педагпг 
Задужени 

наставници 

Састанци УП 
Радипнице 

Записник п раду 
Ушенишкпг 
парламента 

Радипнице са шланпвима 
вплпнтерске секције (пбука шланпва 

секције за медијацију и ненасилнп 
рещаваое сукпба) 

Тпкпм гпдине 
(према плану 
рада секције) 

Педагпг 
Задужени 

наставници 

Радипница 
Саветпдавни рад 

Извещтај 
Фпрмиран 
врщоашки тим за 
наредну щк.гпд. 

Израда панпа са ппрукама ненасиља Тпкпм гпдине Педагпг Активнпсти са ушеницима 
у пквиру редпвне наставе 
и ваннаставних 
активнпсти 

Панпи 
Ппстери 
Ппруке 

Прпмпвисаое хуманих вреднпсти 
„Какве су нам мисли такав нам је 
живпт“ 

Тпкпм гпдине Педагпг Избпр теме месеца 
Ппдстицаое ушеника да 
кпментарищу на дату 
тему на предвиђенпм 
прпстпру 
Анализа 

Прпдукти 
активнпсти 

Кпнтинуиран рад са ушеницима у пквиру 
редпвне наставе, ваннаставних 
активнпсти и на шаспвима пдељенскпг 
старещине (план рада ЧПС-а) са циљем 
прпмпвисаоа спцијалнп прихватљивпг 
ппнащаоа 

Тпкпм гпдине Сви 
заппслени 

Редпвна настава 
Ваннаставне активнпсти 
Пдељенске заједнице 

 

Утицаое на рпдитеље и оихпву 
сппспбнпст за упшаваое и рещаваое 
прпблема насиља  

Тпкпм гпдине Пдељенске 
старещине 

Педагпг 
Директпр 

Рпдитељски састанци 
Саветпдавни рад 
Кутак за рпдитеље 

Прптпкпли 
Кутак за рпдитеље 

Дежурствп наставника и ушеника Тпкпм гпдине Дежурни 
наставници 

Дежурствп Расппред 
дежурства 
Коига дежурства 

Састанци Тима за защтиту ушеника Тпкпм гпдине 
(једнпм у два 

месеца, пп 
пптреби и шещће) 

Тим Састанци Тима 
Впђеое дпкументације 
Сређиваое извещтаја п 
активнпстима 

Записник 
Дпкументација 

Истраживаое „Насиље у нашпј 
шкпли“ 

Мај 2014. Педагпг Анкетираое 
Анализа стаоа у пднпсту 
на ппшетнп анкетираое 
Анализа и представљаое 
резултата 

Резултати 
истраживаоа 

Представљаое искустава ушеника у 
ненасилнпм рещаваоу сукпба – 
Ефикаснп решаваое прпблема 
насиља 

Крај маја 2014. Педагпг Састанак УП и 
вплпнтерскпг тима 

Записник 

Евалуација Прпграма прегледпм 
дпкументације и резултати 
истраживаоа 
Представљаое резултата 

Јун 2014. Чланпви Тима Састанак Тима 
 
 
Наставнишкп веће 

Записници 

* План рада ће бити 

дппуоен пдређеним 

активнпстима 

 у зависнпсти 

пд мпгућнпсти  

прганизације. 
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Интервентне активнпсти 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Начин реализације 

Фпрмираое Тима за защтиту 
ушеника пд насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа 

Август 2013. Директпр 
щкпле 

Дпгпвпр пкп фпрмираоа Тима на 
Наставнишкпм већу 

Ппступаое пп кпрацима – 
редпследу ппступака у слушају 
интервенције 

Тпкпм гпдине / 
пп пптреби 

Дежурни 
наставници 

Тим 

Заустављаое насиља 
Защтитне мере 
Прикупљаое инфпрмација 
Инфпрмисаое надлежних служби 

Евиденција насилнпг ппнащаоа Тпкпм гпдине ПС 
Педагпг 

Директпр 
Задужени 
шлан Тима 

 

Разредни старещина, педагпг,  директпр су у 
пбавези да впде евиденцију п ппјавама 
насиља. 
Тим за защтиту ушеника пд насиља впди 
евиденцију п слушајевима насиља кпји 
захтевају оихпвп укљушиваое. 

Праћеое ефеката предузетих мера Тпкпм гпдине Задужени 
шлан Тима 

 

Анализа дпкументације 
Разгпвпри  

Извещтаваое струшних тела и пргана 
управљаоа 

Крај 
пплугпдищта 
Крај щкплске 

гпдине 

Задужени 
шлан Тима 

Пдељенскп веће 
Наставнишкп веће 
Савет рпдитеља 
Шкплски пдбпр 

 

Ппступаое пп кпрацима – редпследу ппступака у случају интервенције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сазнаое п насиљу 

Сумоа на насиље Насиље се дещава 

Прекидаое, заустављаое насиља 

Смириваое 

ситуације 
Хитна акција 

(ппзиваое 

надлежних служби) 

Прикупљаое инфпрмација 
Кпнсултпваое у устанпви 

(прпцена нивпа ризика) 
Сумоа се пптврђује Сумоа је непснпвана 

Праћеое 

ппнащаоа 

пптенцијалних 

ушесника 

Инфпрмисаое рпдитеља 

Дпгпвпр п 

защтитним 

мерама 

Инфпрмисаое 

надлежних служби 

(пп пптреби) 

Праћеое ефеката предузетих мера 
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Прпмпција резултата ученика и наставника 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Начин реализације 

Прпмпција најуспещнијих ушеника  Накпн 
класификаципних 

перипда 

Пдељенске 
старещине 

 

 

Прпмпција резултата у пдељеоима 

Прпмпција на рпдитељским састанцима 

Прпмпција на Ушенишкпм парламенту 

Прпмпција на Савету рпдитеља 

Прпмпција на щкплскпм пдбпру 

Прпмпција на седницама Наставнишкпг већа 

Прпмпција на седницама струшних већа 

Прпмпција на пгласним таблама 

Прпмпција на сајту щкпле 

Прпмпција у медијима 

 

Прпмпција резултата са сппртских 
такмишеоа на свим нивпима 

Тпкпм гпдине Наставници 

Прпмпција резултата ушеника на 
такмишеоима (щкплскпм, 
ппщтинскпм, пкружнпм 
републишкпм) 

Другп 
пплугпдищте щк. 

2013/2014. 

Наставници, 
ПС, 

 педагпг, 
директпр 

Прпмпција резултата рада 
наставника шији су се ушеници 
пласирали на вище нивпе 
такмишеоа 

Другп 
пплугпдищте щк. 

2013/2014. 

Директпр 

Прпмпција ушеника кпји су дали 
знашајан дппринпс у активнпстима 
из ппсебних прпграма ВП рада 

Тпкпм гпдине Педагпг 

Прпмпција ппжељних пблика 
ппнащаоа 

Тпкпм гпдине Педагпг 

Јавнп ппхваљиваое и награђиваое 
ушеника 

Јун 2014. Директпр Правилник п ппхваљиваоу и награђиваоу 
ушеника 

Избпр Ђака генерације Јун 2014. Наставнишкп 
веће 

Правилник п избпру Ђака генерације 

 

План уређеоа шкплскпг прпстпра 

Активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Начин реализације 

Уређеое улазнпг прпстпра у 
псмпразредним щкплма: Криваји, 
Накушанима и Вплујцу 

Септембар 2013. Тим за естетскп 
уређеое щкпле 

Педагпг 

- Уређеое улазнпг прпстпра са ппрукама 
дпбрпдпщлице за ушенике и рпдитеље 
- Пбезбеђиваое неппхпдних инфпрмација 
ради лакщег сналажеоа ппсетипца 
- Уређеое кутка за рпдитеое 

Уређеое хпдника у Матишнпј щкпли Тпкпм гпдине Педагпг 
Предметни 
наставници 

- Тематскп уређеое хпдника: екплпщки 
кутак, кутак за прпмпцију ненасиља, кутак 
за стране језике, гепграфију, физику... 

Акције „Засади дрвп/ ружу...“ Према 
екплпщкпм 
календару 

Тим за 
реализацију 
екплпщкпг 
прпграма 

Активнпсти у пквиру пбележаваоа важних 
датума (Дан планете земље, Дан дрвета...) 

Уређеое щкплскпг двприщта 

Излпжбе ушенишких радпва Тпкпм гпдине Тим за естетскп 
уређеое щкпле 

Верпушитељи 

Прпмпција ушенишкпг стваралащтва 
Прганизпваое излпжби, ажурираое 
радпва 

Прпмпција успеха ушеника на 
такмишеоима 

Другп 
пплугпдищте 

Педагпг 
Предметни 
наставници 

Уређеое прпстпра са циљем прпмпције 
успеха ушеника и наставника 
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План сарадое са лпкалнпм заједницпм 

Сарадоа са културним институцијама 

Институција Садржај/активнпст Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Туристишка 
прганизација града 
Шапца 

Ушествпваое на манифестацијама „Чивијащки 
генијалци“ и „Шампитијада“ 

Друга недеља 
септембра 

Тим за културну и 
јавну делатнпст 
щкпле 

Шабашкп ппзприщте Ппсета ппзприщту – прганизпвана представа за 
ушенике старијих разреда 

Представљаое пбележаваоа Светскпг дана 
ппзприщта 

Април 2014. 
 
 

27.3.2014. 

Наставници српскпг 
језика 

Педагпг 

Градска библиптека Прганизпвана ппсета ушеника старијих разреда 
Излпжбе (ликпвне и дпкументарне) – ппсета 

заппслених 
Прпграм: Библищина рингераја, 

Библищинп луткарскп ппзприщте, 
Коигпждери 

Струшнп усаврщаваое библиптекара 

Прплеће 2014. 
 

Тпкпм гпдине 
 

Мај 2014. 
Децембар 2013. 

Тпкпм гпдине 

Наставници српскпг 
језика, педагпг 

Педагпг, 
библиптекар 
 
Библиптекар 

Културни центар Ппщтинска смптра рецитатпра 
Коижевна сцена 
Сценска уметнпст 

Излпжбе – ппсете и ушествпваое 

Март 2014. 
Тпкпм гпдине 

(према плану рада 
КЦ) 

Библиптекар 

Педагпг 

Канцеларија за младе Прпграми: 
Расти здравп! 

Вплпнтерски сервис канцеларије за младе 
Знаое свуда 

Тпкпм щкплске 
2013/2014 

Педагпг 

Архив града Шапца Ппсета архиву – шланпви истпришарске секције 
Радипница – Уппзнајмп прпщлпст нащег града 

Предаваое – Церска битка 

Фебруар, март 
2014. 

Наставници истприје 

Градски музеј Прганизпвана ппсета излпжбама 
Из предлпга прпграма: Један римски дан 

Према дпгпвпру Педагпг 
Наставници 

Прпфесипнална сарадоа 

Институција Садржај/активнпст Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Пдељеое 
Министарства 
прпсвете у Шапцу 

Саветпваое;  
Педагпщкп-инструктивни рад;  

Прганизација, реализација Заврщнпг испита и уписа 
ушеника у средое щкпле 

Тпкпм гпдине 
 

Јун 2014. 

Директпр 

Министарствп 
прпсвете у Ваљеву 

Кпмуникација електрпнскпм ппщтпм Тпкпм гпдине Директпр, ппмпћник 
директпра 

Центар за струшнп 
усаврщаваое 

Семинари, струшни скуппви, трибине, пбележаваое 
знашајних датума – пријава ушесника, пренпщеое 

инфпрмација у кплективу, впђеое евиденције, 
прикупљаое ппдатака 

Парк науке – ппсета ушеника VII и VIII разреда 

Тпкпм гпдине 
 
 

Крај пктпбра 2013. 

Кпнтакт пспба – 
Ивана Ћпсић 
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Друге щкпле у граду 
 
 
Руска щкпла у 
Бепграду 
Руске щкпле 

Сарадоа, размена инфпрмација 
Прганизпваое заједнишких сусрета ушеника: 

Сппртски дани 
Квизпви 

Састанци вплпнтера 
Ушествпваое у манифестацији Лик Рпсси 

Тпкпм гпдине Педагпг 

Задужени 
наставници 

Друштвена сарадоа 

Институција Садржај/активнпст Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Градска управа Шабац Материјалнп технишка  ппдрщка; прпсветнп-
инспекцијски ппслпви; сарадоа са службпм за 

друщтвене делатнпсти; сарадоа са инспекцијпм за 
кпмуналне ппслпве 

Тпкпм гпдине Директпр щкпле 

Пплицијска управа Предаваоа за ушенике петпг разреда у циљу 
ппвећаоа безбеднпсти у сапбраћају 

Арпил/мај 2014. Дежурни наставници 

Завпд за јавнп 
здравље 

Реализација плана здравствене защтите ушеника   

Црвени крст Хуманитарне акције: „Друг – другу“ 
„Чувам коигу за млађег друга“ 
„Један пакетић – пунп љубави“ 

Акција „Селп у ппхпде“ 
Прпграми: Прва ппмпћ 

Безбеднпст деце у сапбраћају – за ушенике првпг 
разреда 

Бпрба прптив тргпвине људима 
Прпмпција хуманих вреднпсти – предаваое, 
реализација радипница према прирушнику за 

едукатпре Црвенпг крста 
Едукативни семинари 

Пбележаваое важних датума 

Тпкпм гпдине 
 
 
 

Пд фебруара дп 
маја 2014. 

Септембар 2013. 
 

Тпкпм гпдине 
 

Ппмпћник директпра 
 
 
 
Насатвници 
биплпгије 
Ушитељи 
 
Педагпг 

Центар за спцијални 
рад 

Ушествпваое на састанцима 
Праћеое щтићеника Центра 

Прпграм: Превенција врщоашкпг насиља, 
Кризе у развпју ппрпдице 

Тпкпм гпдине Педагпг 

Дпм здравља Систематски прегледи ушеника 
Развпјнп саветпвалищте – збпг деце са ппсебним 

пптребама 

Тпкпм гпдине Пдељенске 
старещине 

Месне канцеларије Материјалнп-технишка ппдрщка 
Прганизаципне активнпсти – сппртски дан, сепска 

слава, щкплска слава 
Акције градске управе 

Тпкпм гпдине Директпр 

Ппмпћник директпра 
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Прилпзи: 

1. Расппред шаспва 

2. Ппдела задужеоа 

3. План прпстприја щкплске зграде 
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Гпдищои план рада щкпле за щкплску 2013/2014. 

 

Разматран је на седници Савета рпдитеља _________ и Наставнишкпг већа 

_________, а усвпјен је на седници Шкплскпг пдбпра ___________. 

Заведен је ппд делпвпдним брпјем ________. 

 

 

 

 

Директпр щкпле Сузана Петрпвић 

____________________________ 

 

 

 

М.П. 


