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 ОСНОВНА ШКОЛА  „МЛАДА ПОКОЛЕЊА“ 

Бр. 636/2015 

Дана: 09.септембар 2015 год. 

К  о   в   а  ч   и   ц   а 

 

 

На основу члана 89 и члана 57 Закона о основама система образовања и васпитања 

(«Службени гласник РС» бр.72/ 09 од 03.09.2009.год.)  Школски одбор Основне школе 

Млада поколења у Ковачици, на седници одржаној  дана 09. септембра 2015 г. донео је: 

 

 

 

ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА  ШКОЛЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 
 

 

 
I. ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА 

                

  Основна школа Млада поколења у Ковачици оствариваће циљеве и задатке основног 

образовања и васпитања у склaду са Уставом Републике Србије и на основу  Закона о 

основама система образовања и васпитања, Законa о основном образовању и васпитању (за 

ученике од првог до осмог разреда), Закона о основној школи ( за ученике са посебним 

потребама) и Закона о специјалном васпитању и образовању (за рад са аутистичном децом и 

омладином). 

  

Организација рада школе и полазне основе програмирања се темеље на: 

 

- Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. Глaсник РС“, бр. 

72/2009,52/2011,55/2013.)  

- Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013.) 

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

гласник“, бр. 5/2004) 
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- Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи  („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 

2/92 и 2/2000) 

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

Просветни гласник“, бр. 5/12) 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача 

и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 14/2004 и 56/2005) 

- Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 

школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/96, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 

5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007 и 17/2007) 

- Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из 

изборних програма у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 

27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 4/2003, 10/2004, 3/2005, 

9/2005, 4/2007 и 17/2007) 

- Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за 

основну школу „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.4/90) 

- Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним школама („Сл. 

гласник РС – Просветни гласник“, бр.27/87). 

 

Наставни планови  и програми сачињени су на основу: 

- Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник - Просветни гласник 

10/04,20/04,1/05,3/06,15/06,2/08,2/10,7/10,3/11-др. Правилник,7/11-др. 

Правилници,1/13,4/13,14/13 и 5/14); 

- Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред 

основног образовања и васпитања и Наставном програму за трећи разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник - Просветни гласник бр. 1/05); 

- Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану и 

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

Просветни гласник 02/05); 

-  Правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму за први и 

други разред основног образовања и васпитања( Службени гласник – Просветни гласник 

03/06) ; 

                -  Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања ( Службени гласник – Просветни гласник 03/06); 

-Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и 

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

Службени гласник-Просветни гласник 06/07); 

-Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања 

(Службени гласник – Просветни гласник 05/08); 

--Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 

(Службени гласник – Просветни гласник 06/09); 

- Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану и 

програму основног образовања и васпитања за осми разред ( Службени гласник – 

Просветни гласник 03./10); 
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- Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања 

за ученике лако ментално ометене у развоју (Службени гласник - Просветни гласник 

50/92); 

- Стручно упутство за остваривање образовања и васпитања у школама за 

образовање ученика са сметњама у развоју 

-  Правилника о плану и програму васпитно-образовног рада са аутистичном 

децом и омладином (Службени гласник - Просветни гласник 51/76, 9/83). 

Наставни план и програм основног образовања и васпитања реализује се на 

словачком и српском наставном језику, док у одељењима ученика лако ментално ометених у 

развоју и у одељењу ученика са аутистичним сметњама настава се реализује на српском 

наставном језику. 

           

 

 

 

         

 

 ЦИЉЕВИ : 

 

Ове школске године ће се спроводити активности зацртане у  Школском Развојном 

Плану, чије приоритетне области су: 

- Планирање и програмирање 

- Настава и учење 

- Подршка ученицима 

- Етос                                             

            Посебан акценат ће се ставити на осавремењавање начина рада,  у циљу 

унапређивања квалитета наставе и креирања савремене школе. Такође ће се водити рачуна да 

се ученици укључе у ваннаставне активности сходно њиховим интресовањима. 

 

           Ове школске године ће се сачинити и посебан План унапређивања квалитета 

наставе, у који ће бити уграђене активности и знања из обука, које су добијена учешћем 

школе у пројекту Развионица, у организацији Завода за унапређивање наставе. У оквиру овог 

плана планира се организовање огледних часова, као и проширење интернет мреже у школи 

и увођење у интерну употребу програма ОФИС 365, чију обуку су претходне школске године 

савладали већина наставника школе. 

 

       У оквиру  Самовредновања рада школe реализоваће се План активности   

 који се односи на кључну област 2 настава и учење: 

               2.1. Планирање и припремање 

               2.2. Наставни процес 

    2.3. Учење  

    2.4. Праћење напредовања ученика 

    У оквиру ове кључне области, вредноваће се настава, идентификовати недостаци и такође 

уградити у План унапређења наставе. 

 

Као сертификована школа УНИЦЕФ-овог пројекта Моја школа-школа без насиља, 

и даље ће наставити са активностима овог пројекта:  

      -  едукативне радионице, одељењска и школска правила понашања, рад Вршњачког тима, 

Формулари за пријаву насиља, Кутија поверења. 
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       -    предузимаће се  и активности на развијању спољашње заштитне мреже. 

    

             У складу са пројектом Школе без насиља, а у оквиру спровођења Посебног 

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

васпитним установама, реализоваће се План превентивних активности на сузбијању насиља 

и формирати посебни Тим за заштиту, на нивоу школе. 

                 

            У школи ће и даље функционисати одељење продуженог боравка, јер постоји 

заинтересованост родитеља а самим тим и потреба за овим видом активности. У Ценус 

обрасцу ће се тражити и његово финансирање. 

 

Што се тиче другог страног језика као обавезног изборног наставног предмета, 

родитељи 5. разреда су се изјаснили за учење немачког језика, тако да ће сви ученици 

виших разреда учити овај изборни језик. 

 

Школа у складу са препорукама Mинистарства просвете ће организовати, од првог 

до осмог разреда и учење словачког и ромског језика са елементима националне културе, 

јер постоји заинтересованост ученика за ове језике. 

 

Као рекреативно-корективна активност и ове школске године ће бити 

организовано пливање за све ученике школе, на базену спортско-рекреативног центра 

Релакс. 

  

Започете акције на здравственом васпитању ученика, као и ове школске године ће 

бити настављене у складу са донетим Програмима рада а у чију ће реализацију, бити 

укључени дугогодишњи сарадници- стручњаци Завода за заштиту здравља Панчево. 

 

Школа је задњих година доста средстава уложила у реновирање и поправку зграде, 

тако да су видно побољшани услови рада, и уопште амбијент у школи. За ову школску 

годину а то је већ одобрено пројектима, планира се  постављање интренет мреже у целој 

школи, уређивање веб странице школе, као и набавка новог шпорета у школској кухињи, 

који је неопходан за спремање оброка за кориснике продуженог боравка.  

 

И даље ће се радити на побољшању квалитета услова рада, а такође ће се акценат 

стављати и на правилно одржавање и чување целокупног инвентара школе, као и естетско 

уређење како зграде школе, тако и њеног дворишта и шире околине. 

 

 Од надлежних у СО Ковачица, као и путем пројеката, и даље ће се тражити  нова 

финансијска средства за набавку савременије школске опреме и наставних средстава. Нова 

финансијска средства ће се тражити и од спонзора, донатора, родитеља ученика, како би се 

новчаним средствима, али и новим идејама допринело унапређењу услова рада и иновирању 

образовно-васпитног рада и целокупног боравка  у школи. 

           

 

 

                       II. КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВОЈА И РАДА ШКОЛЕ 

 

              Основна школа „Млада Поколења“ налази се у самом центру Ковачице,  смештена у 

пријатној атмосфери, окружена зеленилом парка.  У непосредној близини налазе се све јавне 
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установе са којима школа успешно сарађује– Дом културе, Галерија наивне уметности, 

Зграда општинске управе, Градска библиотека, предшколска установа, полиција итд. 

Ковачица је централно место у општини, која је карактеристична по томе што је 

мултинационална, мултиетничка и мултиконфесионална средина а у којој су у службеној 

употреби 4 језика и то словачки, српски, мађарски и румунски.  

             Школа је основана 1803. године, непосредно по оснивању места. Тадашња школа 

имала је само једно одељење а ученици су користили две књиге за учење. 

              Садашња зграда саграђена је и пуштена у функцију 1961. године. Од 1963. године 

школа носи име Млада поколења. У међувремену је била преименована у основну школу 

Едвард Кардељ, да би јој 1990. године било враћено име, које и данас носи. 

               Школа је врло пространа, привлачи својом уредношћу и одише пријатном и топлом 

атмосфером. У њој су се школовале многе генерације ученика овог места, а 2003. године, 

школа је уз пригодан културно-уметнички програм и изложбу старих фотографија и 

ликовних радова бивших ученика, прославила 200 година од свог оснивања. 

               Школа је и једна од оснивача тзв. Кола братства, у којем су узеле учешће више од 

десетак школа са територије бивше Југославије, и једном годишње на сусретима школа 

презентовале свој рад. Добитница је и многих награда и признања. 

                У скорашње време 2004. године постала је чланица Међународних школа мира а од 

2011 је носилац плакете Школа без насиља. 

                Школа ради као самостална установа, без подручних јединица, а настава у њој се 

одвија двојезично на српском и словачком језику. Школа има и одељења деце са посебним 

потребама и одељење деце са аутизмом. Такође је у школи организован и продужени 

боравак. 

                Ова школа је увек много значила за своје место, јер је била главни организатор и  

носилац културних, спортских догађања, као  и многих радних, хуманитарних и осталих 

акција на нивоу места.Из ње су излазиле младе генерације, које би углавном ту остајале  

деловале и тиме доприносиле развоју свог места. Запослени у њој и данас се труде да школа 

има заслужен углед у својој средини и заузме у њој значајну улогу и зато се труде да изграде 

модерну и сасвремену школу са стручним наставним кадром, који је и основ за успешан и 

квалитетан образовно васпитни рад. 

 

                  Уместо  з а к љ у ч к а  -   стални задаци школе: 

 

 * НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ И КУЛТУРНЕ ТРАДИЦИЈЕ путем фолклора, 

 * ШКОЛА БЕЗ ЗИДОВА - ИНТЕГРАЦИЈА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА, 

 * НЕГОВАЊЕ ПОЗИТИВНЕ КЛИМЕ У ШКОЛИ, 

 * САВРЕМЕНА ШКОЛА, 

 * ОТВОРЕНА ШКОЛА- развијање сарадње ШКОЛА - УЧЕНИК – РОДИТЕЉ – ЛОКАЛНА 

СРЕДИНА. 

 

 

 

III. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

     
1.ОПШТИ  УСЛОВИ  ЗА  РАД  ШКОЛЕ 

 

Образовно-васпитни рад школе одвијаће се у два објекта: у згради школе, и у 

„старој“ згради у школском дворишту, чији је један део адаптиран за рад са ученицима са 
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аутистичним сметњама. Школа такође има и спортске терене у школском дворишту а 

окружена је зеленим површинама. 

 

 

 

 ШКОЛСКИ ПРОСТОР   изражено у  м 2  

 Површина школске  зграде 3783  

 Површина спортских  терена 1636  

 Зелене површине 7977  

 У К У П Н О : 13396  

    

Табела бр. 1. - Школски простор 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКА ЗГРАДА Број:    у  м 2 

Учионица 16 908 

Радионица 1 68 

Библиотека- медијатека са читаоницом 1 73 

Сала за физичко васпитање 1 606 

Кабинети 5 264 

Остале просторије (управа школе просторије 

стручних сарадника...) 7 1556 

Кухиња са трпезаријом 1 244 

Остали простор    

У К У П Н О :                32 3719 

Табела бр. 2 – Школска зграда 
   

У згради школе постоји 16 учионица,1 библиотека са електронском учионицом, 

радионица за техничко образовање, фискултурна сала, кухиња са трпезаријом, санитарни 

чворови, котларница, канцеларијски простор за директора, секретара школе-правника, 

административног радника, књиговођу, стручне сараднике, зборница, простор дограђен и 

адаптиран за изводење изборне наставе,учионица за продужени боравак, архива, простор за 

техничку службу  и неколико помоћних просторија. 

Настава се одвија у следећим учионицама :    

Ред.бр. Назив објекта Бр. 

прос. 

А* Б* 

 СПЕЦИЈАЛИЗОВЕНЕ УЧИОНИЦЕ И 

КАБИНЕТИ ЗА: 

   

1. Српски језик 2 2  

2. Словачки језик 2 2  

3. Страни језик-енглески и немачки 2 2  

4. Математика 3 3  

5. Физика 1  1 
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6. Хемија 1  1 

7. Биологија 1  1 

8. Информатика 1 1  

9. Историја 1 1  

10. Географија 1 1  

11. Музичка култура 1 1  

12. Ликовна култура 1 1  

13. Техничко образовање - радионица 1  1 

 

14. Интерактивна учионица - библиотека 1 1  

15.        Учионица за ученике са посебним потребама 1  1 

 УКУПНО: 20 15 5 

        Табела бр. 3 – Специјализоване учионице и кабинети 

А* учионице са класичном опремом (клупе, табле, карте, слике и др.) без помоћне 

просторије 

Б*  специјализоване учионице са адекватном помоћном просторијом 

 

Напомена: у новој интерактивној учионици, која је опремљена са компјутерима, 

интерактивном таблом и асистивном технологијом, смештена је и библиотека. 

 

 

 

Ред.бр. Назив наставног објекта Број А* Б* 

1. Фискултурна сала 1  1 

2. Свлачионице 2  2 

3. Купатила 3 3  

4. Справарница 1 1  

5. Просторија за наставника 1 1  

6. Помоћне просторије 2  2 

7. Спортски терен за мали фудбал и рукомет 1 1  

8. Терен за одбојку  1 1  

9. Терен за кошарку 1 1  

     

 УКУПНО: 13 8 5 

    Табела бр. 4 –Спортске сале и терени   

 

1. Сала: А* Веома добро опремљена (има справе по нормативу, опрему за поједине 

спортове)   

        Б* Задовољавајућа опремљеност, веома оскудна опрема и справе.   

 

 

 

 

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б* 
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1. Кухиња 1 1  

2. ТВ сала -   

3. Продужени боравак  1  1 

4.  Амбуланта -   

5.   Зубна амбуланта -   

 УКУПНО: 2 1 1 

   Табела бр. 5 –Просторни услови за реализацију социјалне и здравствене функције 

школе  

 

1. Кухиња и боравак: А*Постоје савремени уређаји и опрема.  

           Б* Није опремљена, у довољној мери. 

 

2. Амбуланта: Надлежни дечји лекар и зубар раде при Дому здравља. 

   

 

 

 

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б* В* 

1. Холови 2 1   

2. Ходници 5  2 3 

3. Архива 1  1  

4. Кутак за школски разглас 1  1  

5. Просторија за техничку службу 1   1 

6. Санитарне просторије 4 4   

7. Котларница 1    

8. Радионица за школског мајстора 1   1 

                                                             УКУПНО: 15 1 2 5 

    Табела бр. 6 –Помоћни простори, оставе и ходници  

 

1. Холови: А* Опремљени изложбеним витринама и седиштима за прихват родитеља  и 

одмор ученика. Б* Опремљени изложбеним витринама. В* Нису опремљени адекватном 

и функционалном опремом. 

 

2. Ходници: А* Опремљени клупама за релаксацију. Б* Постоје слике и изложбени панои. 

В* Нема изложбених паноа већ ходници служе само за комуникацију. 

 

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б* 

1. Наставничка зборница 1 1  

2. Кабинет директора 1 1  

3. Кабинет психолога и педагога 1 1  

4. Кабинет правника 1 1  

5. Кабинет  рачуновође 1 1  

6. Кутак за пријем родитеља у холу школе 1  1 

7. Канцеларија за административног радника 1 1  

 УКУПНО: 7 6 1 

Табела бр. 7 –Зборница, директор, стручни сарадници и административни блок 
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 А* Опремљене простором за приручну документацију наставника (регистре, припреме 

планова, радне свеске, приручна библиотека и слично).  

Б* Сем седишта нема посебне и савремене опреме.  

У згради у школском дворишту за ученике са аутистичним сметњама опремљена 

је просторија за боравак деце, са трпезаријом и санитарним чвором. Део ове зграде 

уступљено је Удружењу жена, које су адаптирале и уредиле просторије,као и околину зграде. 

Разредна настава ће у згради школе користити исте учионице, само у супротној 

смени, осим кабинета: музичке културе, хемије, физике, техничког образовања и 

информатике, који нису намењени и прилагођени млађем узрасту. 

 

 

                             

2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 

 

Наставници разредне наставе у раду са ученицима користиће посебна наставна 

средства и дидактички материјал за разредну наставу, али користиће и потребна наставна 

средства из кабинета и специјализованих учионица, по договору са предметним 

наставницима. 

 

Табела бр. 1 – Наставна средства 

 

 
 НАСТАВНА СРЕДСТВА 

Разр. 
Настава 

Предм.настав
а УКУПНО 

 Графоскоп 1 1 2 

 Дијапројектор   1 1 

 Епископ 2 1 3 

 Радиокасетофон-ЦД 4 3 7 

 Видеорекордер или плејер 1  1 2 

 ТВ пријемник 1  4 5 

 Видео камера   1 1 

 Рачунар   12 12 

 Фотоапарат 1  1 2 

 Визуелна средства 3   3 

 Аудитивна средства 1 1 2 

 Лап–топ преносни рачунар  4 4 

 Видео-бим  4 4 

 Интерактивна табла 1 3 4 

 Музички инструменти  2  2 

     

     

 

Од асистивне технологије школа 
поседује:  

 
Плава табла  за слабовиду децу 

MAGIC softver за увеличавање садржаја 
екрана са говором 
Фотокопир апарат 

Звучници 

Слушалице 
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               Школа поседује и два разбоја за ткање, које је набавила у оквиру пројекта инклузије, 

а који се могу искористити у ликовним радионицама и практичном раду са ученицима у 

одељењу са посебним потребама.  

Школа се сваке године претплаћује и на разне дечје и остале часописе – Зорњичка, 

Взлет  као и на просветне часописе : Просветни преглед,  Педагогија,  Математички лист, 

Образовни информатор, Школски час, Рак и сл. А од дневне штампе Блиц и недељно Хлас 

људу. 

Опремљеност школе и даље није на завидном нивоу, стога се и ове школске године 

планира, у зависности од могућности, даље опремање кабинета наставним училима и 

школским намештајем, набавка нових компјутера, као и обогаћивање књижног фонда 

обавезном лектиром, стручном литературом и белетристиком. 

 

    

 

                   IV. КАДРОВСКИ  УСЛОВИ  РАДА 
 

 Годишњи програм рада школе оствариће следећи радници: 

 

Табела бр. 6  Представља раднике школе према степену стручне спреме а усклађена је са 

новим Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања 

 

 Извршилац Свега Степен стручне спреме 

   ОШ КВ СС ВШС ВСС МР 

1. Директор школе 1     1  

2. Секретар-правник 1     1  

3. Рачуновођа 1     1  

4. Педагог 0,50     0,5  

5. Психолог 1     1  

6. Нас. предметне наставе 23,55   1,70  21,85  

7. Нас. разредне наставе 14    3 11  

8. Нас. Продужени боравак 1     1  

8. Дефектолог 3     3  

9. Медицинска сестра-

васпитач 

1    1   

10. Библиотекар 1      1  

11. Административни 

радник 

1   1    

12. Ложач-мајстор 1,30  1,30     

13. Домар-мајстор 1  1     

14. Спремачице 8,20 8,20      

15. Сервирка 1,75  1,75     

  

                        УКУПНО: 

 

61,30 

 

             

 8,20 

 

  4,05 

 

  2,70 

 

     4 

 

  41,90 
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Напомена: Обавезни изборни предмет Веронаука ће предавати свештеник православне 

вероисповести и наставница – катехетка евангелистичке верске наставе, за које је надлежна 

црква. 

         Ромски језик са елементима националне културе ће предавати ромски учитељ, који има 

одговарајућу обуку. 

        Радника обезбеђења поставља општина. 

 

                                V. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

     1. Бројно стање ученика, одељења и типови одељења и смене 

 

                         1.1  Бројно стање ученика, одељења и типови одељења 

 

У школу је у редовну наставу уписано укупно  ученика, на основу којих је 

формирано 25 одељења редовне наставе. 

У одељења ученика са посебним потребама, уписано је 8 ученика, на основу којих су 

формирана 2 одељења ученика са посебним потребама, 

Школа има и 1 одељење ученика са аутистичним сметњама,  које похађају 4 ученика. 

Школа има организован и продужени боравак 1 одељење са укупно 25 ученика. 

Школска 2015/2016. година отпочела је рад са укупно  ученика и они су распоређени у 

28 одељења. 

   

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА  с обзиром на наставни језик  

 

Разред 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно 

Број одељења 3 3 3 3 3 3 4 3 26 

Број ученика-сл. ј. 37 35 47 36 41 49 53 40 338 

Број ученика-срп.ј 15 15 21 13 23 13 19 15 134 

УКУПНО 52 50 68 49 64 62 72 55 472 

 

          * напомена: двојезичност наставе 

      - одељења ученика редовне наставе,  на нивоу школе: 

    17 одељењa са словачким наставним  језиком, (које обухвата 338 ученика) и  

    8 одељења са српским наставним језиком      ( које обухвата 134 ученика).Укупно је 472 

ученика. 

      - одељења  ученика са посебном потребама: 

      2  комбинована одељења у којима је настава  разредна а наставни језик је српски:  

 -    одељењe нижих разреда: 7 ученика 

 -    одељење виших разреда: 2 ученика 

 У одељењу виших разред, ови ученици имају и изборни предмет Матерњи језик са 

елементима националне културе.  

              1 одељење ученика са аутистичним сметњама похађа 4 ученика, где је настава 

разредна и организована као полудневни боравак, у једној смени. Изводи се на српском 

наставном језику у виду I.степена  (првог –припремног нивоа)  са елементима II. степена . 
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  БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА с обзиром на пол  

 

Разред 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно 

Број одељења 3 3 3 3 3 3 4 3 26 

Број ученика-М 28 25 36 23 34 38 32 28 244 

Број ученица-Ж 24 25 32 26 30 24 40 27 228 

УКУПНО 52 50 68 49 64 62 72 55 472 

Табела: Број ученика с обзиром на пол 

НИЖИ РАЗРЕД:    М-112;   Ж-107  Укупно: 219 

ВИШИ РАЗРЕД:    М-132;   Ж-121  Укупно: 253 

 

НА НИВОУ ШКОЛЕ: Нижи: М-117; Ж-109; укупно:226. Виши: М-137;Ж-122;укупно:259 

          УКУПНО:  М-254;   Ж-231;   укупно:485 

 

 

 

 

 

 

 

Бројно стање на нивоу школе – по одељењима а с обзиром на наставни језик и пол 

 

 

                             
 

                       

 

 

 

 

 
 

Одељење 
 

Р  а  з  р  е  д     

I II III IV V VI VII VIII 
Припр 
одел. УКУПНО 

1  (словачки) 10+9/19  8+10/18 13+11/24 8+10/18 12+9/21 16+9/25 7+10/17 9+11/20  

M 244 

Ž  228 

Слов.338 

Српс.134 

2 (словачки) 
 10+8/18 9+8/17 12+11/23 7+11/18 13+7/20 15+9/24  7+12/19 9+11/20  

3  (словачки)       8+9/17   

   3  (српски) 8+7/15 8+7/15 11+10/21 8+5/13   9+14/23 7+6/13 10+9/19 10+5/15  

   4 (српски)             

Укупно: 

28+24 
   52 

 

25+25 
   50 
 

  
36+32 
    68 
 

23+26      
      49                    
 

34+30 
     64 
 

38+24 
62 
 

32+40 
   72 
 

40+15 
    55 
  

 
     472 

Oдел.уч.са 
посебним 
потребама  1-ж 3+1/4 2-м 1-м 1-м 

 
 

 
  

 
9 

Одел.уч.са 
аутист.сметњ. 1-M   1-м                  2  4                  
УКУПНО 53 52 72 51 65 63 72 55 2       485 
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1.2. Смене – ритам рада 

 

                                                                                                                                                             

Школа ради у две смене и то у преподневној и поподневној смени а настава се одвија у 

следећим временским интервалима: 

                     -Преподневна смена - нижи разреди од 7,30 – 12,40 часова, 

                     -Преподневна смена - виши разреди од 7,30 – 13,30 часова, 

                     -Поподневна смена - нижи разреди од 13,00 – 18,10 часова, 

                     -Поподневна смена - виши разреди од 13,00 – 19,00 часова. 

 

  Ученици нижих и виших разреда се наизменично недељно смењују . 

 

смена разреди укупно ученика 

Нижи разреди 1, 2, 3, 4 + два спец.од. 228 

Виши разреди 5, 6, 7, 8  253 

             

            Одељење ученика са аутистичним сметњама  (4 ученика) радиће током целе наставне 

године од 7,30 до 14,30 часова, при чему се подразумева и продужени боравак и настава. 

 

            Одељење продуженог боравка ради током наставне године од 7.00 до 13.00 часова, 

када нижи разреди иду после подне, а од 11.30 до 16.30 часова, када нижи разреди иду пре 

подне. 

 

          

 1.3. Распоред часова 

 

         У нижим разредима сваки разредни старешина прави свој распоред посебно за своје 

одељење, али у координацији са наставницима истог разреда и предметним наставницима 

енглеског и српског као нематерњег језика, веронауке, словачког и ромског језика, 

прилагођавајући се осталим колегама, као и просторијама у којима се изводи настава. Сви 

одељењски распореди се обједињавају у један заједнички распоред за ниже разреде који ће 

бити истакнут на видном месту у зборници и холу школе. За глобални распоред су 

задужене: Марина Бабка и Слађана Радојковић. 

         Распоред за више разреде сачињава Тим за израду распореда:Владо Шимек, Зузана 

Путник, Катарина Микулић и Евка Омаста у сарадњи са предметним наставницима. 

Распоред часова за више разреде се  такође налази  истакнут на видном месту у зборници и 

холу школе. 

 

 

2. Место становања (ученици – путници) 

 

Већина ученика школе, је из самог места Ковачица, али школа има и ученике-путнике. 

Укупно  школа има 7 ученика – путника: 

Из редовних одељења: 1 ученик 1-3 одељења путује из Самоша, 1 ученица 2-3 и 1 

ученица 5-3 одељења  путују из Уздина. 

У одељењима деце са посебним потребама 2 ученика 4 и 5 разреда, путују такође из 

Уздина .  

У одељењу деце са аутизмом 1 ученик путује из Падине.  
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 За 3 ученика са посебним потребама, путне трошкове сноси СО Ковачица. 

 

               

 

                              3. Образовни ниво родитеља 

 

 

Стручна спрема родитеља креће се од основног образовања до високо-образовних 

профила. Углавном је највише заступљена основна и средња стручна спрема. Појединачни 

подаци налазе се у табелама а бележе се и у дневнике рада, као и личне картоне ученика. 

                          

 

 

ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА – нижи разреди 

 

 R           A                        Z      R    E          D       I stepen 

 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred  

SSS Otac-majka Otac-majka Otac-majka Otac-majka Otac-majka 

nema    2        3           1         -    4        2     2         3    9       8 

I  11       16  10        13   24      30   10       16   55      75 

II    4         8     -          -     5        3     5         6   14      17 

III  11         8  11        10   18      10    13       10    53     38 

IV  16         9  18        20   12      18    17       11    63     58 

 V   -           -               -           -     -       -      1        -     1        - 

VI   2          -              5          2     2         2      -        3     9        7 

VII   5          7             3          4     2         2       2        1   12       14 

ukupno   51       51  48        49    67      67    50       50   216     217 

 

   

 

ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА – виши разреди 

 

 R            A                        Z      R    E          D       II stepen 

 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred  

SSS Otac-majka Otac-majka Otac-majka Otac-majka Otac-majka 

nema      2        3    1         2    -        -     1         1    4         6 

I    14      12  20        17   23      32   18       27   75       88 

II      4        8    7          3     5        1     4          5   20       17 

III    10        3  15         10   13       6    18       11   56       30 

IV    20      26   15        22   25      30    14        10   74       88 

V      1         -    -          -     -        1      -        -     1        1 

VI      4         5    -          4     4        -      1        3    9        12 

VII      6         5    2          1     2        2       1        2    11       10 

ukupno    61       62  60        59    72      72    57       59  250    252 
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                            4. Дефицијентност породице 
 

 Око 3% ученика су из социјално-угрожених породица, 4% ученика из 

маргинализованих група, 9% ученика са сметњама у учењу и 6% ученика са сметњама у 

понашању. Ове школске године једна од активности Тима за инклузију ће бити 

идентификовање деце из социјално угрожених и непотпуних породица, маргинализованих 

група, деце са сметњама  са  у развоју,затим ће се спроводити континуирано праћење 

напредовања тих ученика, а за ученике којима је потребна посебна подршка покренуће се 

поступак за писање ИОП-а.На почетку ове школске године 4 ученика ће наставу похађати по 

ИОП-2, односно наставу ће похађати по измењеном наставном плану а 17 ученика по ИОП-1, 

односно по прилагођеном наставном плану. Са осталим ученицима, који имају тешкоћа у 

учењу засад ће се радити  индивидуализација а могуће је и током године поднети захтев 

ИРК. 

 

     

ВРСТЕ СМЕТЊИ – по разредима 

 

Врсте сметњи  

    I 

 

    II 

 

   III 

 

   IV 

 

    V 

 

   VI 

 

  VII 

 

 VIII 

 

 Suma 

Вид 2     -     1     2     5     1     6     4 21 

Слух -     -     1     -     1     1     -     - 3 

Говор 12     5     12     4     8     5     2     4 52 

Kретање и 

равнотежа 

 

1 

 

    - 

 

    - 

 

    - 

 

    - 

 

    - 

 

    - 

 

    1 

 

1 

Церебрална 

парализа 

 

- 

 

    - 

 

    - 

 

    - 

 

    - 

 

    - 

 

    - 

 

    - 

 

- 

Teлесна -     2     -     -     2     2     -     1       7 

Хронична 

обољења 

 

1      

 

    1 

 

    - 

 

    - 

 

    1 

 

    4 

 

    - 

 

    1 

 

8 

Eпилепсија -     -     1     1     1     -     -     - 3 

Интелектуалне 5     4     2     1     2     4     1      3 22 

Пажња и 

опажање 

 

4 

 

    - 

 

    5 

 

    3 

  

    2 

 

    3 

 

    2 

 

    - 

 

19 

Тешкоће у 

учењу 

 

- 

 

    - 

 

    2 

 

    2 

  

    4 

 

    5 

 

    7 

 

    5 

 

25 

Писање -     -     3     3     4     4     3     5 22 

Рачунање -     -     1     3     4     5     4     7 24 

Преосетљива 4     1     2     3     2     2     2     2 18 

Неурозе -     -     -     1     1     -     -     - 2 

Психозе -     -     -     -     -     -     -     - - 

Хиперактивна 5     -     4     5     3     1     1     4 23 

Хипоактивна -     -     -     -     -     -     -     - - 

Агресивна -     -     1     2     1     3     1     - 8 

Деликвенција -     -     -     -     -     -     -     - - 

Аутизам -     2     -     -     -     1     -     1 2 
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             ПОДАЦИ О ПОРОДИЦИ 

 

  

Статус 

породице 

       Р 

     I 

   A 

    II 

   З 

   III 

   Р 

  IV 

   E 

   V  

   Д 

  VI 

   И 

  VII 

 

 VIII 

Сумa 

 

Социјално- -

угрожени 

 

    3  

 

    2 

 

    2 

 

    1 

 

    1 

 

    1 

 

    1 

 

    3 

 

    17 

Васпитно- 

запуштени 

 

    1  

 

    - 

 

    1 

 

    - 

 

    - 

 

    2 

 

    1 

 

    2 

 

      8 

Несређени 

пор.односи 

 

    1  

 

    - 

 

    2 

 

    2 

 

    - 

 

    - 

 

    5 

 

    1 

 

     11 

Непотпуна 

породица 

 

    -  

 

    - 

 

    - 

 

    - 

 

    3 

 

    1 

 

    3 

 

    1 

 

     16 

Старатељска 

породица 

 

    -  

 

    - 

 

    1 

 

    - 

 

    - 

 

    - 

 

    1 

 

    - 

 

       2 

Разведени 

родитељи 

 

    3  

 

    9 

 

    3 

 

    5 

 

    6 

 

    5 

 

    9 

 

    7 

 

     47 

Вишечлана 

породица 

 

    5  

 

    6 

 

    4 

 

    4 

 

    4 

 

    3 

 

     3 

 

    5 

 

     34 

Укупно    13     17    12    12    15    12     24    19    135 

 

       

 

                     

                 5. Динамика тока школске године – квартални периоди 
 

Школска 2015/2016. година ће се одвијати у два полугодишта.  

Свако полугодиште је подељено у два квартала, УКУПНО: 4 

 

* Први квартал: 01.09.2015. – 27.10.2015. (  од 1. до 9. наст. недеље, тј. 41 наст.дана) 

 

* Други квартал: 28.10.2015. – 23.12.2015. (  од 10. до 17. наст.недеље,тј.40наст.дана) 

 

* Трећи квартал: 15.01.2016. – 31.03.2016.(  од 17. до 26. наст. недеље,тј.48наст.дана) 

 

* Четврти квартал: 1.04.2016. – 15.06.2016. (од 26. до 36. наст. недеље, тј.51наст.дан                                                                                                     

За ученике 8. разреда: 01.04.2016.- 1.06.2016. (од 26. до 34. наст. недеље, тј.41 наст.дана) 
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                 ГОДИШЊИ ФОНД  РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ И ФАКУЛТАТИВНЕ                          

НАСТАВЕ 
 

                  6. Годишњи фонд редовне, изборне и факултативне наставе 

 

6.1 Редовна настава – обавезни наставни предмети (нижи разреди – сва одељења) 
 
 

 I   II   III   IV   

 
Год.
фонд 

Нед.
фонд 

Год.
фонд 

Нед.
фонд 

Год.
фонд 

Нед.
фонд 

Год.
фонд 

Нед.
фонд 

Матерњи језик 540 15 540 15 540 15 540   15 

Енглески језик 216 6 216 6 216 6 216 6 

Математика 540 15 540 15 540 15 540 15 

Свет око нас 
 216 6 216 6     

Природа и 
друштво     216 6 216 6 

Ликовна 
култура 108 3 216 6 216 6 72 2 

Музичка 
култура 108 3 108 3 108 3 36 1 

Физичко 
васпитање 324 9 324 9 324 9 108 3 

Српски као 
нематерњи 

језик 144 4 144 4 216 6 216 6 

UKUPNO 
684-
1512 

19-
42 

720-
1584 

20-
44 

720-
1656 

20-
46 

720-
1656 

20-
46 

 

         У првом и другом разреду обавезни предмет здравствено васпитање реализоваће се са 

1 часом недељно односно 36 часова годишње, у оквиру обавезних и изборних предмета. 

 

         6.2Редовна настава – обавезни наставни предмети (виши разреди – сва одељења) 
 
 

 
 
 
 V   VI   VII   VIII   

 
Год.
фонд 

Нед.
фонд 

Год.
фонд 

Нед.
фонд 

Год.
фонд 

Нед.
фонд 

Год.
фонд 

Нед.
фонд 

Матерњи језик 540 15 432 12 576 16 408 12 

Енглески језик 216 6 216 6 288 8 204 6 

Ликовна 
култура 216 6 108 3 144 4 102 3 

Музичка 
култура 

 216 6 108 3 144 4 102 3 
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Историја 108 3 216 6 288 8 204 6 

Географија 108 3 216 6 288 8 204 6 

Физика   216 6 288 8 204 6 

Математика 432 12 432 12 576 16 408 12 

Биологија 216 6 216 6 288 8 204 6 

Хемија     288 8 204 6 

Техничко и 
информатичко  
образовање 216 6 216 6     

Техничко 
образовање     288 8 204    6 

Физичко 
васпитање 216 6 216 6 288 8 204 6 

Српски као 
нематерњи 

језик 216 6 216 6 324 9 136 4 

Спортска 
активност 108 3 108 3 144 4 102 3 

      

  

 

На основу ових табела урађена је табела укупног фонда часова за школу, која је разрађена 

по разредима, зависно од наставног језика.   

 

 

 

Приказ табеле 

 
Разред 

1 2 3 4 5 6 7 8 словачка: 
14796 1 756 756 792 828 828 936 972 1044 

2 756 756 792 828 828 936 972 1044 српска: 
6156 3 684 684 720 720   720 828   972 936 

4              864   укупно:  
20952 УКУПНО: 2196 2196 2304 2376 2376 2700 3780 3024 

Одељ. уч. са пос. 
потребама 1. и 4. = 720 5.и6. = 828     1548 

Одељ. уч. са аутист. 
сметњ. Орјентационо 878 878 

УКУПНО: 
  

 
23378 

 
               

 
 

 
 

УКУПНО: 
                

 
23378 
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.3. Изборна настава – (нижи разреди) 

 

       Годишњи и недељни фонд прилагођен школи 
 

 
 
 
 I   II   III   IV   

 
Год.
фонд 

Нед.
фонд 

Год.
фонд 

Нед.
фонд 

Год.
фонд 

Нед.
фонд 

Год.
фонд 

Нед.
фонд 

Грађанско 
васпитање 108 3 108 3 108 3 108 3 

Верска 
настава 36 1 72 2 36 1 36 1 

Чувари 
природе 108 3 108 3   108 3 108 3 

Матерњи ј. са 
елем.нац.култ. 72 2 72 2 72 2 144 4 

 

 

Следећа табела приказује број ученика и број група по предметима и по одељењима нижих 

разреда:  

 
 I   II   III   IV   

 ученика група ученика група ученика група ученика група 
Грађанско 
васпитање 

41 3 38 3 58 3 36 3 

Верска настава  6+3 1 6+6 1  7 + 3 1 8+5 1 
Чувари 

природе 
52 3 50 3 68 3 49 3 

Словачки ј. са 
елем.нац.култ. 

8 1 6  6   10 1 

Ромски ј. са 
елем.нац.култ. 

4  1  4 1 1  

                                                                               

         

 

                                             6.4. Изборна настава – (виши разреди) 

 

   Годишњи и недељни фонд прилагођен школи 
        

 V   VI   VII   VIII   

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Год.ф
онд 

Нед.ф
онд 

Год.ф
онд 

Нед.ф
онд 

Год.ф
онд 

Нед.ф
онд 

Год.ф
онд 

Нед.ф
онд 

Грађанско 
васпитање 108 3 144 4 180 5 102 3 

Верска настава 36 1 36 1 36      1 34 1 

Физичко васп.-
изабрани спорт 108 3 108 3 144 4 102 3 

Немачки – други 
стр.језик 216 6 216 6 288 8 204 6 

Цртање, сликање 
и вајање 36 1   36 1   

Информатика и 
рачунарство 108 3 144 4 144 4 136 4 

Матер.јез. са 
елем.нац.култ-
слов. и ром. ј. 144 4       

Хор и оркестар   36 1     
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Следећа табела приказује број ученика и број група по предметима и по одељењима 

виших разреда:  

 

 
 V   VI   VII   VIII   

 ученика група ученика група ученика група ученика група 

Грађанско 
васпитање 

45 3 51 4 72 5 49 3 

Верска настава 15+4 1 6+5 1 0 0 3+3 1 

Словачки ј. са 
елем.нац.култ 

 

8 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

9 

 

0 

Ромски ј. са 
елем.нац.култ 

 
3 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
 

 
3 

 
1 

Информатика и 
рачунарство 

 

49 

 

3 

 

57 

 

4 

 

63 

 

4 

 

52 

 

4 

Цртање, 
сликање и 
вајање. 

  
 

14 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

8 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

0 

 
 Оркестар 
 

 

  1 

 

0 

 

3 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

Напомена: У оквиру предмета физичко васпитање, реализоваће се 1 час недељно,спортске 

активности – изборни спорт, и то по разредима:  

5. разред – одбојка 

6. разред – кошарка  

7. разред – одбојка 

8. разред – кошарка 

           

       Током наставне године реализоваће се пливање, као рекреативно-корективна настава и 

то по разредима, једном месечно, после наставе  у току 4 дана са нижим разредима и 4 дана у 

недељи са вишим разредима. Пливање ће се реализовати у спортско-рекреативном центру 

Релакс уз присуство професора пливања и спасилаца а ученике ће водити одељењске 

старешине. 

 

 

                           6.5  Годишњи фонд допунске и додатне наставе 
  

Облик образовно-

васпитног рада 

разред 

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

 н. г. н. г. н. .г н. г. н. г. н. г. н г. н. г. 

Допунска настава 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 4 144 3 102 

Додатна настава     3 108 3 108 3 108 3 108 4 144 3 102 

 

            

   ДОПУНСКА НАСТАВА се организује за ученике од 1. до 8. разреда, који заостају у 

савлађивању наставног плана и програма. 

 Допунским радом биће обухваћени: 

 ученици који су због болести, породичних и других разлога често изостајали са 

наставе 

 ученици који тешко савладавају  наставно градиво из разлога одсуства радних навика,  

интелектуалне инхибиције, одсуства пажње и немогућности концентрације и сл.  



*** Základná škola Mladých pokolení  ***                        *** Основна школа Млада поколења  ** 

 

 

* * * * *  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ  * * * * *  

 
                                                             24 

 ученици који више пута у континуитету добијају негативну оцену из предмета 

 

 Трајање допунског рада зависи од пропуста у знању, нивоа усвојености градива, 

оптерећености ученика и стања њихових психофизичких способности. Овим обликом 

наставе ученици ће бити ангажовани 1 часом недељно. Настојаће се да допунска настава 

буде што је могуће више индивидуалног карактера,тј. да наставник ради са сваким учеником 

посебно. Допунска настава ће бити организована и за време зимског распуста од 11.01 до 

13.01 2016.године, према распореду, који утврђује директор школе. 

 

            ДОДАТНА НАСТАВА има за циљ да омогући одабраним и талентованим ученицима 

самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења. Организоваће се за 

ученике  од 4.-8. разреда, који испољавају посебне склоности, способности и интересовања  

за поједине наставне предмете. Пошто и ученици трећег разреда узимају учешће у школским 

такмичењима из математике, додатна настава ће се организовати и у трећем разреду и то из 

математике, као припрема за такмичење.  

          Избор ученика за додатни рад вршиће: предметни наставник, педагошко-психолошка 

служба и разредни старешина. Водиће се рачуна да ученик буде укључен у један наставни 

програм и то предмет, који га највише интересује. Сваки поједини ученик биће обухваћен 

овом активношћу једним часом недељно Са ученицима који се определе за додатну наставу 

ради се интензивније у другом полугодишту када се организују такмичења из различитих 

предметаДодатна настава може да се организује  према потреби и за време зимског распуста. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ће се организовати  за ученике од  4.до 8. разреда , који ће 

бити упућени на поправни испит. Овај облик наставе ће се организовати у августу осим за 

ученике 8 раз. који ће бити у јуну месецу, и то пре почетка испитног рока а у трајању од 

најмање 5 дана са по 2 часа дневно за сваки предмет.  

       

      Додатна, допунска и припремна настава ће бити регистрована у Дневницима рада, у 

рубрикама предвиђеним за ове видове наставе.  У 5, 6, 7 и 8. разреду водиће се посебан  

Дневник осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи (допунска настава, 

додатни рад, слободне активности и припремна настава). 

 

За вођење ових дневника су задужени су наставници: 

 - за 5. разред Томаш Мирослав 

 - за 6. разред Лончар Соња 

 - за 7. разред Бојковић Сања 

 - за 8. разред Микулић Катарина 

 

 

               

                           7. Подела предмета и одељења на наставнике 

 

            7.1  Подела предмета редовне наставе на наставнике  

 
 Редовна настава као облик организованог образовно-васпитног рада са ученицима 

одвија се по распореду часова. Подела часова на наставнике врши се у складу са педагошким 

правилима.  
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 Циљ и задаци наставе дати су у глобалним плановима и програмима у наставним 

предметима, за сваки разред и одељење, а посебно у месечним плановима рада. Задатак 

наставника је да стручно и квалитетно пренесе утврђене садржаје и омогући ученицима 

усвајање знања у што већем обиму. 

  

    Наставничко веће на предлог директора извршило је следећу поделу предмета на 

наставнике у вишим и нижим разредима : 

 

Ред. 

бр. 

Презиме и име Предмет Одељења 

1.  Хркова Ана Словачкиј.  5/2  (5 ч.) 

2.  Котвашова Мариа Словачки ј. 6/2,7/1,8/1,8/2  

3.  Ленхарт Зузана Словачки ј. 5/1, 6/1,7/2, 

4.  Хрк-Пољак Ева Словачки ј. 7/3 (4 ч.) 

5.  Хрк-Пољак Ева Српски као 

нематерњи 

 7/3, 8/2 (5 ч.) 

6.  Кирић  Властислава Српски ј. 

 

5/3, 6/3, 7/4, 8/3, (17 ч.)  

7.  Кирић  Властислава Српски као 

нематерњи 

8/1  (2 ч.) 

8.  Лончар Соња Српски ј.  5/1, 5/2, 6/1, 6/2,7/1, 7/2 ( 18 ч.) 

9.  Микулић Катарина Математика 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2  (20 ч.) 

10.  Шимек Владо Математика 5/1,5 /2, 5/3, 6/1, 6/2 ( 20 ч.) 

11.  Мирковић Милорад Математика  6/3, 7/4, 8/3 ( 12 ч.) 

12.  Мирковић Милорад Техничко 

образовање 

 8/3 ( 2 ч.) 

13.  Мирковић Милорад Физика 6/3, 7/4, 8/3 ( 6 ч ) 

14.  Брезинова Татјана/ 

Брткова Ана 

Енглески ј. 

 

 6/1, 6/2, 6/3,7/1,7/3,7/4, 8/1, 8/2, 8/3( 18 ч.) 

 

15.  Каркушова Евка Енглески ј. 5/1, 5/2, 5/3  ( 6 ч. ) 

16.  Кокавска Ана Немачки ј. 5/1, 5/2, 6/1, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 (14 ч.)   

17.  Коцић Светлана Немачки ј. 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/4, 8/3 ( 12 ч. ) 

18.  Биреш Ањичка Хемија 7/2, 7/3, 7/4 ( 12 ч.) 

19.  Биреш Ањичка Биологија 5/1, 5/2, 5/3 ( 6 ч.) 

20.  Омаста Евка Биологија 7/1,7/2,7/3, 7/4, 8/1,8/2,8/3 (14 ч.) 

21.  Омаста Евка Хемија 7/1, 8/1, 8/2, 8/3 ( 8 ч.) 

22.  Хлавати Виерка Биологија 6/1,6/2,6/3 (6 ч.) 

23.  Хлавати Виерка Географија  6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2  (14 ч. ) 

24.  Ушјак Растислав Физика 6/1, 7/1,7/3, 8/1,8/2 (10 ч.) 

25.  Бојковић Сања Ликовна 

култура 

5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 

8/3  ( 16 ч. ) 

26.  Томаш Павел Музичка 

култура  

5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 

8/3  ( 16 ч. ) 

27.  Урбан Павел Физичко в. 6/1,6/2, 6/3, 7/3,7/4,8/1,8/2,  ( 21 ч. ) 

28.  Томаш Мирослав Физичко в.     5/1,5/2,5/3,7/1,7/2,8/3  ( 18 ч. ) 

29.  Тимотијевић Зорица Географија 5/1,5/2,5/3,6/3,7/4,8/3  ( 8 ч. ) 

30.  Светлик Ђуро Историја 5/1, 5/2,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3, 7/4,8/1,8/2(20ч.)  

31.  Доша Ана Историја 5/3,8/3  ( 3 ч. ) 
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32.  Фаркаш Јожо Техничко 

образовање 

5/1, 5/2,5/3,6/1,6/2,6/3,7/3,7/4,8/1, 8/2 (20 ч.) 

33.  Бабињец Душан Техничко 

образовање 

7/1, 7/2  ( 4 ч. ) 

34.  Бабињец Душан Физика 7/2 (2 ч.) 

      35 Бабкова Марина Енглески 

језик 

1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3 

      36 Путник Зузана Енглески 

језик 

3/1, 3/2 

      37 Радојковић Слађана Српски као 

нематерњи 

1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 

                  

 

 

 

 7.2. Подела предмета изборне наставе на наставнике 

 
Обавезни изборни предмети и изборни предмети се организују на основу изјава родитеља. 

Настава се одвија по одобрењу Министарства просвете Републике Србије. 

 

 

Ред. бр Наставник Предмет  Одељење 

1.  Путник Зузана/ 

 

 

Грађанско васпитање 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 

7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3 

14 група – 14часова 

    

2.  Доша Ана Грађанско васпитање 5/3 1 група – 1 час 

3.  Тодоровић Веселин Верска настава - 

православна 

1.- 4., и  5.- 8. разреда 

3 групе – 3 часа 

4.  Ана Срдић 

 

Верска настава - 

евангелистичка 

1.-8. разреда 

4 групе – 4 часа 

5.  Пољак Дарина Информатика Сви ученици виших 

разреда (од 5. до 8.) 

15  група – 15 часова 

6.  Урбан Павел Изабрани спорт 6/1,6/2, 6/3, 7/3,7/4,8/1,8/2 

7часова  

7.  Томаш Мирослав Изабрани спорт 5/1,5/2,5/3,7/1,7/2,8/3  – 

 6 часова 

8.  Томаш Павел Хор и оркестар Ученици виших разреда , 1 

група 

9.  Кокавски Ана Немачки језик 5/1, 5/2, 6/1, 7/1, 7/2, 7/3, 

8/1, 8/2 (14 ч.)   

10.  Коцић Светлана Немачки језик 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/4, 8/3  

( 12 ч. ) 

11.  Ева Пољак Хркова Словачки језик са 

елементима 

националне културе 

1/3, 2/3, 3/3, 4/3 

2 групе 
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12.  Ленхарт Зузана Словачки језик са 

елементима 

националне културе 

Ученици виших разреда 

1 група 

13.  Сања Бојковић Цртање, сликање и 

вајање 

Сви ученици виших 

разреда (од 5. до 8.) 

2  групе – 2 часа 

14.  Кукучка Ана 

 

Грађанско васпитање, 

Чувари природе 

3/1 

 1 група- 1 час 

15.  Хрћан Алжбета Грађанско васпитање, 

Чувари природе 

3/2 

1 група- 1 час 

16.  Станисављевић 

Гордана 

Грађанско васпитање, 

Чувари природе 

3/3 

1 група- 1 час 

17.  Фаркаш Ана 

 

Грађанско васпитање, 

Чувари природе 

4/1 

1 група- 1 час 

18.  Халупа Јармила Грађанско васпитање, 

Чувари природе 

4/2 

1 група- 1 час 

19.  Мравик Иванка Грађанско васпитање, 

Чувари природе 

4/3 

1 група- 1 час   

20.  Светлик Зузана Грађанско васпитање, 

Чувари природе 

1/1 

1 група- 1 час 

21.  Петрикова Зузана Грађанско васпитање, 

Чувари природе 

1/2 

1 група- 1 час 

22.  Павела Катарина Грађанско васпитање, 

Чувари природе 

1/3 

1 група- 1 час 

23.  Чипкар-Фаркаш Ана Грађанско васпитање, 

Чувари природе 

2/1 

1 група- 1 час 

24.  Каркушова Катарина Грађанско васпитање, 

Чувари природе 

2/2 

1 група- 1 час 

25.  Сладечек Оливера Грађанско васпитање, 

Чувари природе 

2/3 

1 група- 1 час 

26.  Бабка Марина Енглески језик 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 

3/1, 3/2, 3/3,4/3 (20 ч.) 

27.  Путник Зузана 

 

Енглески језик  2/1, 2/2  (4 ч.)   

 

  

 

 

 

          7.3. Обавезне ваннаставне активности -  Час одељенског старешине 
 

                 У току школске године реализоваће се :  

-Часови одељењског старешине (ЧОС) од 1. до 8. разреда ,са по 4 часа месечно 

Годишњи фонд часова на нивоу школе (за ученике од 1.-8. разреда) износи 930 часова. 

-Часови одељенског старешине (ЧОС) – 4 часа месечно  у одељењима ученика са 

посебним потребама; Укупно годишње 72 часа. 
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одељење 

р  а  з  р  е  д    

1 2 3 4 5 6 7 8 УКУПНО  

1 36 36 36 36 36 36 36 34 

900 

 

2 36 36 36 36 36 36 36 34  

3 36 36 36 36 36 36 36 34  

4           36   

УКУПНО 108 108  108 108 10 108 144 102  

Одел.уч са 
посебним потреб. 36 36 72  

УКУПНО         
 

972  

           

На часовима одељенског старешине ће се обрађивати теме блиске ученицима. 

Предлог тема је саставио педагог и психолог школе у сарадњи са одељенским старешинама и 

израђен је као посебан Програм одељењског старешине, разрађен по разредима. 

 

        7.4. Подела одељења – одељењско старешинство 

 
У овој табели приказани су подаци о подели  одељења одељенским старешинама од 

првог до осмог разреда: 

Одељење Одељењски старешина 

1-1 
 
Светликова Зузана Проф.разр.наставе 

1-2 Петрик Зузана Проф.разр.наставе 

1-3 Павела Ката Проф.разр.наставе 

2-1 Чипкар-Фаркаш Ана Проф.разр.наставе 

2-2 Каркушова Катарина Проф.разр.наставе 

2-3 Сладечек Оливера Наст.разр.наставе 

3-1 Кукучка Ана Проф.разр.наставе 

3-2 Хрћан Алжбета Проф.разр.наставе 

3-3 
Станисавњевић 
Гордана Наст.разр.наставе  

4-1 
 
Фаркашова Ана Проф.разр.наставе 

4-2 Халупа Јармила Проф.разр.наставе 

4-3 Мравик Иванка Наст.разр.наставе 

5-1 Биреш Ањичка Проф. Биолог. и хемије  

5-2 Хркова Ана Проф. словач.језика 

5-3 Томаш Мирослав Проф. Физичко. васп. 

6-1 Ленхарт Зузана           Проф. Словач. језика 

6-2 Хлавати Виерка Проф. биолог.и геогра. 

6-3 Коцић Светлана Проф. Немачког језика 

7-1 Котвашова Мариа Проф. словач.језика  

7-2 Путник Зузана Проф. Грађанског васп. 

7-3 Пољак-Хрк Ева Проф. словач.језика 
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7-4 Бојковић Сања Проф.ликовне културе 

8-1 Омаста Евка Проф. Биолог. и хемије 

8-2 Микулић Катарина Проф. математике 

8-3 Мирковић Милорад Проф. математике 

Уч.са 
пос.потреб. Доша-Стано Дарина 

дефектолог-
олигофренолог 

Уч.са 
пос.потреб. Видач Сандра 

дефектолог - 
спец.педагог 

аутис.одељ. Гогош Нада 

дефектолог- 
сурдоаудиолог 
 

   

Продуж. 

борaвак 

 

Шимак Катарина 

          

Проф.разр.наставе 

 

 

  

 

 

Укупно 

Са пуним 

радним 

временом 

 

до 

25% 

 

до 

50% 

 

до 

75% 

 

до 

99% 

Дуже –  

до 

130% 

Наставници-

укупно 

Свега 

Жене 

    46 

    36 

        22 

        20 

    4 

    3 

    5 

    3 

    2 

    2 

   5 

   3 

   8 

   5 

Наставници-

само у нижим 

Свега 

Жене 

    15 

    15 

        15 

        15 

     

Наставници-

само у вишим 

Свега 

Жене 

    26 

    17 

         7 

         5 

    1 

    1 

    5 

    3 

    2 

    2 

    4 

    2 

    7 

    4 

Наставници- и 

у вишим и у 

нижим 

Свега 

Жене 

     5 

     4 

         - 

         - 

    3 

    2 

      1 

    1 

    1 

    1 

Стручни 

сарадници 

Свега 

Жене 

     2 

     2 

         1 

         1 

     1 

    1 

       

Дефектолози и 

наставници 

Свега 

Жене 

     6 

     6 

         5 

         5 

       1 

    1 

 

Наставници у 

спец.-нижи 

Свега 

Жене 

     1 

     1 

         1 

         1 

         

Наставници у 

спец.-виши 

Свега 

Жене 

     1 

     1 

         - 

         - 

       1 

    1 

 

Наставници у 

спец.-и нижи и 

виши 

Свега 

Жене 

     4 

     4 

         4 

         4 

     

 

 

                                           8. Дежурства у школи 

          
            У школи дежурају наставници, техничка служба и ученици. 

 Дежурство  наставника у школи је организовано за време одмора а у складу је са 

структуром радне недеље и распоредом часова наставника. Распоред дежурства наставника 

се налази у прилогу Годишњег програма рада школе а подаци о дежурству се воде у посебној 

Књизи дежурстава. 
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             Дежурство техничке службе организовано је за време трајања часова и после наставе, 

по унапред утврђеном распореду. 

             Дежурство ученика спроводи Ученички парламент и то на критичним местима у 

школи и за време трајања одмора. А у току наставе се дежурство спроводи само у вишим 

разредима и то по jeдан ученик на спрату, при чему води Књигу дежурства.Поред Књиге 

дежурства постоји и Књига обавештења. 

             Школа има постављеног од стране општинских органа и једног школског полицајца а 

обезбеђена је и видео надзором, са камерама, које делимично покривају ходнике, школско 

двориште и улазе у школу. 

 

 

                                             9. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

                  

 

              На основу члана 88. став 5. а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број: 72/2009 и 52/2011 и 55/2013), и члана 

21. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи ("Службени лист 

АП Војводине", број 40/2012 –пречишћен текст). 

Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице, је донео 18.06.2015. 

године Правилник о школском календару за Основне школе са седиштем на територији 

Аутономне покрајине Војводине за школску 2015/2016. годину. 

 

 Правилник и табеларни преглед календара образовно-васпитног рада се налазе у 

прилогу овог Програма. 

 

Овим Правилником регулишу се следећа питања: 

 * организација образовно-васпитног рада, почетак и крај оба полугодишта,  

 * број наставних дана по месецима и укупно, 

 * број наставних недеља, 

 * трајање зимског,пролећног и летњег распуста, 

 * распоред свечаних дана и празника,  

 * уручивање ђачких књижица и сведочанства. 

 

Прво полугодиште почиње 01.09.2015. а завршава се 23.12.2015. године 

Друго полугодиште почиње 15.01.2016. а завршава се15.06.2016., односно 1.06.2016. 

године за ученике 8. разреда. 

 

 

У току школске године ученици имају: 

              -  Зимски распуст (24.12.2015. – 14.01.2016.) 

- Пролећни распуст (24.03.2016. – 29.03.2016.) 

- Летњи распуст (16.06.2016. – 31.08.2016.) 

 

    

    Измене распореда часова: 
    У среду, 23.децембра 2015.године настава се изводи према распореду за понедељак. 

  

    Радне суботе: 
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-  у првом полугодишту 04.10.2015. (недеља) дечији вашар, у оквиру Ковачичког         

октобра 

            -  у другом полугодишту 28.05.2016. спортски дан. 

                          

         Прослава Дана школе пада у недељу а прославља се у петак 13. маја 2016. године.   

 

Реализација планираних екскурзија: 

 за ученике виших разреда у јесењем делу: 

 * 5. и 6. разред иде 09.10.2015.године, 

 * 7. разред иде 8 и 9.10.2015. год.  

 * 8.разреда од 22 до 24.10.2015.године  

 за ниже разреде ће се реализовати у пролећном термину: 

 * 1. – 4. разреда 25.04.2016. године.  

 

Школа у природи у нижим разредима ће се реализовати у пролећном периоду у 

трајању од недељу дана, током месеца априла: од 11.04.2015. до 17.04.2015. године. 

               Остали подаци из школског календара налазе се у прилогу. 

 

               Реализација обавезне допунске наставе и по потреби додатног рада за време зимског 

распуста ће се одвијати у периоду: 11.01.-14.01.2016. године. 

 

          Подела ђачких књижица и сведочанстава: 

 

              На крају првог полугодишта, за ученике од 1. до 8. разреда:среда - 23.12.2015.год.  

              На крају другог полугодишта, за ученике од 1. до 7. разреда:понедељак – 24.06. 2016.  

  

              За ученике 8. разреда подела сведочанстава је: 8.06.2016.год.  

              Прослава мале матуре планирана се 8.06.2016.године. 
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9.1. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 
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Рок извршавања Назив послова и радних 

задатака 

 

Носиоци задатака 

 

IX 

- Израда  и усвајање 

годишњих планова рада 

НВ, ОВ, ОС, Актива и 

секција 

 

ОВ, НВ, ОС, ПП 

служба, директор, 

наставници 

IX, XII, III, VI - Састанци Савета 

родитеља 

директор, ПП служба 

IX, X, V - Јесењи и пролећни  крос, 

Спортски дан, бициклизам 

и Игре без границе 

наставник физичког 

васпитања и ОС 

X, V, VI - Излети и екскурзије ОС 

 

X, I, III, V 

-Обележавање  Дана 

Светог Саве и Дана Школе, 

Пријем првака и Дан жена, 

Програм за баке 

(Микулаш) 

Одбор за обележавање и 

директор 

         XII, V - Литерарне вечери Библиотекар и 

наставници језика 

            XII, V и  

     током године 

- Издавање школског 

часописа Окиенко и 

школски сајт 

Тимови за издавање 

часописа и школског 

сајта 

Једна недеља у току 

шкоске године 

Циклус предавања: област 

здравствене заштите за 

ученике 5-8 разреда; 

област саобраћај за 

ученике 1-8 разреда 

Завод за јавно здравље 

Панчево 

СУП 

    

 

             X 

Обележавање Дечје 

недеље: Сађење дрва 

генерације,дечји 

 Маскенбал, Дечји вашар, 

Пријем првака, Цртање 

кредом на тротоару и сл. 

 

Руководилац  

Дечјег савеза 

Од X до V Месечне журке ученика  Ученици осмог разреда 

 

I, VIII 

- Анализа реализације 

наставног плана и програма 

и извештај о раду школе 

директор, ПП служба, 

НВ, ОВ 

 

XI, XII, IV, VI 

- Утврђивање успеха по 

кварталима и доношење 

мера за унапређивање 

успеха 

ОС, НВ,ОВ, ПП служба, 

директор 

 

IX, XI, XII, IV, VI 

- Родитељски састанци ОС, ПП служба 

 

 

V,  

- Тестирање ученика у 

први разред 

 

психолог 

 

III, IV, V 

Школска и општинска 

такмичења 

Организацијаопштинског 

предметни 

наставници 

и задужени тим 
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такмичења из 

математике 

 

V,VI 

- Припрема за упис 

ученика у средње школе 

ОС,педагог и комисија 

за ПИ 

 

 VIII 

- Припремна настава за 

ученике који су упућени на 

поправни испит 

предметни наставници 

 

I 

Допунска, додатна настава 

за време зимског распуста 

предметни наставници 

VI - Организација 

квалификационог испита 

директор, ПП служба 

 

 

 

 

10. ИНКЛУЗИЈА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
 
 За ученике са сметњама у психичком и физичком развоју наставници  спроводе 

индивидуални приступ са диференцираним и редукованим захтевима у погледу наставних  

метода, начина и приступа рада,наставних садржаја, или организације наставе. 

            Код ученика, где индивидуализација није дала жељене резултате,реализује се ИОП-1 

и то уз сагласност родитеља а код појединих ученика, који имају изразите тешкоће у 

савладавању наставних садржаја, реализује се ИОП-2, и то на основу решења ИРК. 

 

  

           Табела: ИОП-1 и ИОП-2 по разредима:   

            

Разред           ИОП-1              ИОП-2            Укупно 

      1.               2                  -                  2 

      2.               1                  -                  1 

      3.               -                  -                  - 

      4.               -                  -                  - 

      5.               3                  2                  5 

      6.               5                  -                  5 

      7.               1                  1                  2 

      8.               5                  1                  6 

Укупно             17                  4                 21 

 

        Иначе, у нашој школи је заживео прогам инклузије деце са посебним потребама, јер је 

школа имала искуства и предзнања стечена на бројним семинарима, с обзиром да је била у 

више пројеката Инклузије.Уосталом на то нас обавезују и законске одредбе, које се без већих 

проблема у школи спроводе. 

 

У вези инклузије деце наставно особље као и ПП служба се континуирано 

оспособљава и обучава, посећује семинаре и стручно се усавршава. На нивоу школе 

формирани су тим за инклузију, као и тимови за ИОП-е, који спроводе реализацију 

инклузије. 

Тим за инклузију: 
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Ирен Хлебец, директорка школе 

Сандра Нађ Видач, дипл.дефектолог 

Дарина Доша-Стано, дипл.дефектолог 

Вјера Ушјак, психолог школе 

Данијела Сућ, педагог школе 

Ката Павела, проф. разредне наставе 

Мирослав Томаш, проф. Физичке културе 

Виерка Хлавати, проф. географије и биологије 

 

  За сарадњу са Интерресорном комисијом и установама за децу са посебним потребама, 

задужена је: Сандра Нађ Видач, дипл. Дефектолог. 

  

                     10. 1. Образовање и васпитање ученика са посебним потребама 

 

            У складу са чланом 6. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13.) прописано је да свако лице има право на 

образовање. 

      Образовање и васпитање ученика са посебним потребама у школи се изводи  у три (3) 

одељења: 

а) два одељења ученика са посебним потребама и 

б) одељење ученика са аутизмом. 

            Ови ученици су укључени у специјална одељења на основу Мишљења Комисије за 

процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке 

ученику, а уз сагласност родитеља, као и на основу решења претходно постојеће Kомисије за 

категоризацију (у одељењу деце са аутизмом). 

Рад у   одељењима деце са посебним потребама виших ће се реализовати на основу 

Стручног упутства за остваривање образовања и васпитања у школама за образовање 

ученика са сметњама у развоју и издвојеним одељењима ових школа (Министарство 

просвете и науке – Школска управа Зрењанин). 

            Стручно упутство прецизира: 

1. Упис деце и ученика 

2. Наставни план и програм и организацију образовно-васпитног рада 

3. Оцењивање ученика 

4. Сарадњу са установама социјалне заштите 

5. Мере за образовање и васпитање ученика ромске националности у основној школи 

ученика са сметњама у развоју 

         

        Ученици ће на основу препоруке МП, похађати наставу по наставном плану и програму 

основног образовања и васпитања а у складу са Законом, уз писање ИОП-а а у складу са 

Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план,његову примену и  вредновање („Службени гласник РС“, број 76/10) и Правилником о 

додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени 

гласник РС“,број 63/10). 

      Дефектолози, којима школа располаже су ангажовани по потреби и на пружању додатне 

подршке за ученике са сметњама у развоју из редовних одељења. Овим видом помоћи засад 

је обухваћена  1 ученица 2. разреда и она ће предмете матерњи језик и математика похађати 

по прилагођеном програму уз стручни рад дефектолога. 
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                               10.2. Одељење деце са аутизмом 

         У одељењу ученика са аутизмом са два ученика који раде по старом наставном плану, 

рад се реализује на основу Правилника о плану и програму васпитно-образовног рада са 

аутистичном децом и омладином (мај 1983.год.). Овим Правилником прецизиран је План 

васпитно-образовног рада. 

                У овом одељењу ће се реализовати: 

    - обавезни наставни предмети:    -укупни фонд часова: 

     1. Развој говора    180/5 

     2. Математичке представе   144/4 

     3. Позанавање природе и околине   108/3 

     4. Психомоторни развој    72/2 

     5. Физички развој      72/2 

     6. Ликовна култура     72/2 

     7. Музичка култура    36/1 

     8. Радно васпитање са елементима радног оспособљавања   180/5 

          - изборни предмет 

     1. Домаћинство   72/2 

                Са два ученика првог разреда, рад се одвија по новим препорукама и за њих ће се 

израдити ИОП-2. Почеће се са адаптацијом, социјализацијом и развијањем основних навика. 

 

 

 

 

                  VI. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ                        

САРАДНИКА У ШКОЛИ 

 
 

 

                          1.  ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

  

Активност Носиоци активности Време 

- конституисање Педагошког колегијума  - директор  

 

август, септембар 

 

- доношење Програма рада педагошког 

колегијума 

- директор, ПП служба 

- учешће у планирању стручног 

усавршавања наставника  

- директор, ПП служба 

- утврђивање резултата рада ученика - ПП служба квартално,  

полугодишње - доношење ИОП-а - Стручни тим за ИО 

- праћење резултата рада ученика  

- предлагање и праћење примене 

иновација у циљу побољшања квалитета 

наставног процеса 

- стручни активи 

- наставници 

 

 

 

 

 

            током године 

 

- aнализа безбедности и сигурности у 

школи 

- директор, ПП служба 

- Праћење спровођења активности 

планираних ШРП-ом , као и акционим 

планом у области самовредновања рада  

школе 

- директор, ПП служба, 

руководиоци стручних 

већа 

 

- сарадња са Стручним тимом за ИО - Стручни тим за ИО 
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- спровођење поступка за стицање знања 

наставника/стручног сарадника 

- директор 

 - Анализа извештаја рада Педагошког 

колегијума на крају првог  полугодишта 

- директор децембар 

- Анализа извештаја на крају школске 

године 

- Предлагања мера за наредну годину 

- директор 

 

- директор 

 

јун, јул, август 

 

2.  Наставничко веће 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НAСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

С е п т е м б а р: 

 

1. Разматрање Извештаја о раду  школе за школску 2014/2015. годину и разматрање 

Годишњег програма рада школе, за школску 2015/2016. годину. 

 2. Активности школе у оквиру реализације Дечије недеље. 

 3. Разматрање захтева родитеља и доношење одлуке о ослобађању  ученика од наставе 

физичког васпитања. 

 4. Учешће школе у прослави  Ковачичког октобра; 

            5. Инклузија у образовању- начини реализације у школи 

            7. Верификација чланова Ђачког Парламента  

            8. Активности везане за самовредновање рада школе  

            9. Школско развојно планирање – план активности 

           10.Планиране ученичких екскурзија петог,шестог и седмог разреда 

           11.Учешће школе у пројектима 

           12. Предлог семинара за стручно усавршавање наставника   

           13. Осигурање ученика и донација родитеља 

 

О к т о б а р: 

 

            1. Доношење правила понашања свих учесника у образовно-васпитном процесу – 

ученици, наставници, родитељи, као и свих запослених у школи. 

            2. Активности Ђачког парламента и упознавање са планом активности за ову школску 

годину 

 3. Анализа реализације Дечије недеље и учешће ученика  у  прослави Ковачичког 

октобра, Јесењи крос; 

            4. Акциони план за област самовредновања школе – област 1. 

            5. Годишњи План рада Школа без насиља  

            6. Преглед рада слободних активности ученика, и осталих активност   

            7. Посета Сајму књига 

            8. Пројектне активности-посете, семинари,набавка опреме и наставних средстава 

 9. Извештај са екскурзија петог,шестог и седмог разреда. 

          10. Извештаји и презентације са семинара 
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Н о в е м б а р : 

  

             1. Информација о успеху ученика у учењу и владању за први квартал; 

             2. Избор радионица за реализацију наЧОС-у 

             3. Извештај реализовања екскурзија од 5 до 8 разреда; 

  4. Евидентирање нових ученика којима је потребан неки вид посебне подршке. 

             5. Извештаји и презентације са семинара 

             6. Информација са такмичења и смотри 

 

Де ц е м б а р: 

 

1. Припрема за крај првог полугодишта:подела књижица, реализација плана 

допунске и додатне наставе за време распуста 

2. Информација  о успеху ученика у учењу и владању на крају    

првог полугодишта и подела ђачких књижица; 

3. Преглед рада одељенских старешина , секција и осталих активности током првог 

полугодишта; 

4. Информација о реализованим семинарима; 

5.   Анализа реализације пројеката, превентивних активности на сузбијању насиља и 

самовредновања рада школе, школског развојног плана;    

6. Зимовање ученика 

7. Извештаји и презентације са семинара 

8. Информација са такмичења и смотри 

 

 Ј а н у а р: 

 

1. Анализа реализације наставног плана и програма ( у првом полугодишту) 

2. Статистичка анализа успеха ученика у учењу и владању са предлогом мера; 

3. Упознавање са планираним активностима: самовредновање, превентивне 

активности на сузбијању насиља, развојно планирање, план побољшања квалитета 

наставе планиране за друго полугодиште 

4. Организација прославе – Школске славе Светог Саве; 

5. Пројектне активности, планиране у 2. Полугодишту 

6.  Извештаји и презентације са семинара 

 

Ф е б р у а р:  

 

           1. Упознавање са   Календаром школских такмичења и смотри  

           2. Реализација допунске и додатне наставе за време зимског распуст 

           3. Припремање културно-уметничких програма за Дан жена и Дан заљубљених. 

           4. Именовање стручних руководилаца екскурзија 

           5. Разматрање понуда у вези набавке уџбеника 

           6. Реализација инклузије у 2. Полугодишту 

           7. Донација родитеља 

           8. Извештаји и презентације са семинара   

 

 М  а  р  т: 
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1. Стручна дискусија на тему:»Стрес и како га превазићи»   

2.   Анализа успешности сарадње родитеља и школе 

3.   Анализа реализације активности везаних за самовредновање рада школе 

4.    Именовање чланова комисија за израду школских програма за све разреде 

5.   Упознавање са резултатима Општинских школских такмичења 

6.   Анализа реализације пројеката 

7.   Организовање пробног тестирања ученика за полагање квалификационог испита 

            8.  Извештаји и презентације са семинара  

            9.  Информација са такмичења и смотри 

          10.  Планирање школе у природи нижих разреда. 

 

А п р и л: 

 

1. Анализа успеха ученика у учењу и владању у трећем кварталу; 

2. Евидентирање нових ученика којима је потребан неки вид посебне подршке 

3. Припреме за тестирање и упис деце у први разред 

4. Организовање родитељских састанака ученика 8 разреда око квалиф.испита  

5. Упознавање са Планом екскурзија од 1. до 4. разреда и реализација школе у 

природи 

6. Предлог изборних предмета за ученике првог и осталих разреда на нивоу школе 

7. Упознавање са процедуром полагања Мале матуре за ученике 8. разреда и 

организовање пробног тестирања за ученике 8. Разреда 

8. Извештаји и презентације са семинара 

9. Информација са такмичења и смотри 

 

М  а  ј: 

 

1. Анализа учешћа ученика  и постигнути резултати на такмичењима и смотрама; 

2. Обележавање Дана школе. 

3. Припреме за реализацију Кроса РТС-а 

4. Извештај  са ученичких екскурзија од 1. до 4. разреда и школе у природи  

5. Припреме за завршну свечаност ученика 8. разреда 

6. Информација о успеху ученика 8. разреда у учењу и владању и доношење 

одговарајућих одлука (додела вукових,посебних и школских диплома); 

7. Реализација и задужења наставника за завршни испит ученика 8. разреда. 

8.   Упознавање са резултатима предузетих превентивних активности и акција у     

оквиру самовредновања и школа без насиља 

9. Извештај о реализацији плана побољшања квалитета наставе и смернице за даљи            

    рад 

10. Упознавање са пројектним активностима и задацима до краја наставне године 

11. Извештаји и презентације са семинара 

12. Информација са такмичења и смотри 

  

Ј  у  н: 

 

1. Информација о успеху ученика од 1. до 7. разреда у учењу и владању, на крају 

наставне године, и доношење одговарајућих одлука: превођење ученика у наредни 

разред, изрицање васпитно-дисциплинских мера, упућивање ученика на поправне 

испите и сл.; 
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2. Полагање разредних и поправних испита за ученике осмог разреда у јунском 

испитном року, формирање свих комисија; 

3. Именовање чланова комисије за израду Годишњег извештаја о раду у школској 

2015/2016. години и комисије за израду Годишњег програма рада школе за 

школску 2016/2017. годину 

4. Формирање Комисија за преглед Дневника рада и Матичних књига 

5. Информација о упису деце у први разред основне школе 

6. Активности школе везане за завршетак другог полугодишта (културно-уметнички 

програм, подела  ђачких књижица, сређивање школске документације). 

7. Реализација зацртаних циљева и задатака у оквиру пројеката   

8. Информације са семинара 

9. Анализа рада наставничког већа 

10. Извештаји и презентације са семинара 

 

А в г у с т: 

 

1. Реализација припремне наставе и  полагање поправних и разредних испита у 

августовском испитном року ; 

2. Упознавање са Правилником о школском календару у школској 2016/2017. 

години; 

3. Израда Годишњег извештаја о раду у 2015/2016.години и Годишњег програма рада 

школе за школску 2016/2017. годину; 

 4. Анализа кадровских услова рада у школи (мере за унапређивање рада) 

 5. Анализа организационе техничке припреме за почетак рада у наредној школској 

години (припремљеност објекта)  

  6. Прерасподела наставних предмета,подела одељењског старешинства и сталног 

задужења за наставнике у школској 2016/2017. год. 

     У циљу правовременог информисања и активног ангажовања, Наставничко веће ће 

у свој програм рада, такође уврстити и сва текућа питања и активности искрсле током 

школске године, као и спроводити све активности везане за нову реформу школства. 

     За вођење Записника задужена је Дарина Пољак а евиденције присуства Слађана 

Радојковић. 

 
 

3.  Одељенско веће – разредно веће 
 

 

 Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одрeђеном одељењу.  
 Разредно веће сачињавају сва одељења једног разреда. Оно обавља следеће послове: 

 -непосредно организује образовно-васпитни рад 

 -прати рад и резултате ученика 

 -предлаже мере за побољшање услова рада 

 -подстиже рад одељењске заједнице ученика 

 -утврђује оцене и општи успех ученика 

 -похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере 

 -даје предлоге за екскурзије, излете и посете 

 -врши друге послове у складу са општим актима школе 
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Одељенска већа од 1. до 8. разреда донела су програме рада у којима су прецизирани 

садржаји рада, време и носиоци активности. 

 Програм рада разредних већа: 

 

време програмски садржај 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

IX Формирање већа 

IX Израда и усвајање Годишњег програма рада већа 

V Израда и усвајање Школског програма рада 

IX Формирање Тимова за писање ИОП-а 

IX,X Анализа програма интересних (предметних) група 

XI-IV Израда плана писмених задатака из појединих предмета 

XI-VI План одвијања “дана отворених врата” предметних наставника и разредних 

старешина 

XI-VI План организације родитељских састанака 

IX-VI Сарадња са родитељима на решавању проблема у учењу и понашању 

IX План огледних часова 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА  НАСТАВЕ И ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

IX Организација наставе у одељењу (распоред, задаци, циљеви и сл.) 

IX , X Усклађивање наставних садржаја 

IX Просторно дидактичко-технички услови рада у школи 

X Стање дидактичких медија и материјалних средстава у организацији наставе 

IX Организовање редовне, додатне и допунске наставе 

X Организовање наставних и комплексних екскурзија 

IV – V Организовање рекреативне наставе 

X-V Организовање слободног времена ученика кроз рад интересних колектива, 

културно-уметничких, спортско-рекреативних, научно-истраживачких и 

техничких група 

3. УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

X-V Договори о примени иновација из појединих предмета (проблемска, 

програмирана и друге врсте наставе) 

X-V Примена дидактичких иновација у појединим предметима 

X-V Примена образовног софтвера у настави  

X-V Примена образовне технологије у настави 

X-V Израда дидактичких материјала за примену појединих иновација у настави 

X-V Организовање огледних часова и посете часовима 

4. ВРЕДНОВАЊЕ  РАДА  УЧЕНИКА 

X-VI Анализа успеха ученика у настави 

X-VI Уједначавање критеријума вредновања постигнућа ученика 

X-VI Анализа спровођења инклузије у редовној настави ( ученици  по ИОП-у ) 

X-VI Изрицање и примене стимулативних и дисциплинских мера 

X-VI Анализа оптерећености ученика 

X-VI Анализа васпитног рада у школи 

5. ИСТРАЖИВАЊЕ  У  НАСТАВИ 

XI-V Ставови ученика према организацији наставног рада у школи 

XI-V Ставови ученика о томе шта цене, а шта не код својих наставника 

V-VI Анализа спровођења програма Школа без насиља 
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6. ИЗВОРИ  ЗА  САМОСТАЛАН  РАД  УЧЕНИКА 

II-V Анализа коришћења ваннаставне литературе 

X-V Самостални рад ученика у настави (како подстицати у току наставе и ван 

наставе) 

7. ИСПИТИ 

VI Припремна настава 

VIII Продужна настава 

VIII Именовање комисија за полагање поправних и разредних испита 

VIII Поправни испити 

8. МАТУРСКО  ВЕЧЕ 

VI Организација матурских свечаности  

 

Руководиоци разредних већа су: 

 

Разред  Руководиоци  разредних већа 

I Зузана Светликова 

II Катарина Каркушова 

III Гордана Станисављевић 

IV Ана Фаркаш 

V Ањичка Биреш 

VI Виерка Хлавати 

VII Евка Хркова Пољак 

VIII Евка Омаста 

  

 

Напомена:  За одељења деце са посебним потребама и 

    Одељење деца са аутизмом  -  руководилац Нада Гогош 

 

 

4.Стручна већа из области предмета и разредне наставе 
 

Стручно веће за области предмета чине наставници, који изводе наставу из групе 

сродних предмета. 

 

Планом рада стручног актива обухватају се следећи задаци: 

- разматрање стручних питања и предлагање потребних мера ради 

усавршавања наставно-васпитног рада, 

- стручно усавршавање наставника, 

- корелација сродних предмета, 

- предлагање нових облика рада и употребе савременијих наставних 

средстава, 

- уједначавање критеријума за оцењивање наставника,  

- примери добре праксе и сл. 
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 Председници стручних већа доносе програм њиховог рада. Ови програми утврђују 

начин избора и коришћење уџбеника, приручника, корелацију наставних садржаја, уводе 

савремене педагошке методе. 
  

 

Програм рада стручних актива: 

време садржај носиоци 

1. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ 

VIII-IX 1. Конституисање већа руководство 

IX 2. Организационо-материјални услови рада  

доношење плана рада стручних већа по областима 

договор о броју седница и времену одржавања 

предлог набавке наставних средстава и литературе  

сарадња и координација са другим активима – корелација 

сродних предмета 

разредни и 

предметни 

наставници 

2. ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УСАВРШАВАЊЕ 

X-VI 1. Реализација плана и програма: 

договор о начину планирања 

организација допунске и додатне наставе 

предметни 

наставници 

X-VI 2. Унапређивање образовно-васпитног рада 

уједначавање критеријума у настави 

примена наставних средстава у раду 

предметни 

наставници 

X-VI 3. Праћење и реализација образовно-васпитног рада 

анализа успешности ученика и оспособљавање за 

самостално учење 

наставници 

разред. И пред. 

Наставе 

3. СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ 

IX-VI 1. Стручно усавршавање наставника 

усавршавање приправника и размена искустава наставника 

семинари, предавања,огледни часови и стручна литература 

разред. И 

предмет. Настава 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

IX-VI 1. Организовање допунске, додатне и факултативне 

наставе 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 

II-V 1. Организација такмичења у школи  

III-V 2. Учешћа на такмичењима  

VI 6. ПОДНОШЕЊЕ  ИЗВЕШТАЈА  О  РАДУ  

 

 

Руководиоци стручних већа су: 

Ред бр. Назив већа Руководилац стручног већа 

1. Српски језик Лончар Соња проф. Српског језика 

2.        Словачки језик Котвашова Мариа проф. Словачког јез. 

3. Страни језик Кокавска Ана проф. Немачког језика 

4 Математика Шимек Владо проф. Математике 

5. Природне науке: 

Биологија, хемија, физика 

Омаста Евка проф. Биологије и хемије 

6. Друштвене науке:         

Историја и географија 

Ђуро Светлик проф. Историје 
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7. Уметничка група предмета: 

Ликовна и музичка култура 

Томаш Павел наставник музичке 

културе 

8. Техничко образовање, Информатика Пољак Дарина проф. Информатике 

9 Спортске активности 

Физичко васпитање 

Томаш Мирослав проф. Физичког 

васпитања 

10. Веће наставника разредне наставе Светликова Зузана проф. Разредне наст. 

11. Веће наставника деце са посебним 

потребама 

Сандра Нађ Видач дипл. Дефектолог 

 

Поред руководилаца стручних већа, именовани су и наставници-координатори: 

 Нижи разреди – координатор Гордана Станисављевић 

 Виши разреди -  координатор Катарина Микулић 

 Посебне потребе – координатор Дарина Доша Стано 

Свако веће доноси посебан програм рада и у току школске године планира седам до осам 

састанака. 

4. Стручни активи за Развојно планирање и за развој 
Школског програма 

 

            Стручни актив за развој школског програма доноси програм рада и подноси 

извештаје  о његовој реализацији, израђује нацрт школског програма, израђује пројекте који 

су у вези са школским програмом и прати реализацију школског програма. 

 

Програм рада Стручног актива за Развој Школског програма: 

 

 

Време 

 

Активност 

 

Носиоци 

активности 

 

Начин праћења 

 

Август 

- Израда нацрта Школског 

програма рада 

- Прикупљање годишњих и 

оперативних планова за шк. 

Годину 

 

- наставници, 

руководиоци 

актива 

 

- прикупљена 

докуметација 

 

Септембар 

- Израда годишњег Школског 

програма рада 

- Усклађивање са ШРП, 

ГПРШ, и осталим актима 

школе 

 

- наставници, 

руководиоци 

актива 

 

- прикупљена 

докуметација 

 

Октобар 

- Праћење реализације редовне 

наставе, допунске наставе, 

секција  

- Праћење спровођења 

активности планираних ШРП-

ом и акционим планом 

- наставници, 

руководиоци 

актива, тимови 

за 

самовредновање 

и ШРП 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји 

тимова 

 

Новембар 

- Праћење реализације 

допунске и додатне наставе 

- Праћење спровођења 

активности планираних ШРП-

- наставници, 

руководиоци 

актива, тимови 

за 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји 

тимова 
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ом и акционим планом самовредновање 

и ШРП 

 

Децембар 

 - Анализа извештаја на крају 

првог  полугодишта 

- наставници, 

руководиоци 

актива, тимови 

за 

самовредновање 

и ШРП 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји 

тимова 

 

Јануар 

Праћење реализације редовне 

наставе, допунске наставе, 

секција  

- Праћење спровођења 

активности планираних ШРП-

ом и акционим планом 

- наставници, 

руководиоци 

актива, тимови 

за 

самовредновање 

и ШРП 

 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји 

тимова 

 

Фебруар 

- Праћење спровођења 

активности планираних ШРП-

ом и акционим планом 

- наставници, 

руководиоци 

актива, тимови 

за 

самовредновање 

и ШРП 

 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји 

тимова 

 

Март 

- Праћење реализације редовне 

наставе, допунске наставе, 

секција  

- Праћење спровођења 

активности планираних ШРП-

ом и акционим планом 

- наставници, 

руководиоци 

актива, тимови 

за 

самовредновање 

и ШРП 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји 

тимова 

 

Јун 

- Анализа извештаја на крају 

школске године 

 

- Предлагања мера за наредну 

годину 

- наставници, 

руководиоци 

актива, тимови 

за 

самовредновање 

и ШРП 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји 

тимова 

 

 

      Стручни актив за развој Школског програма чине представници наставника и 

стручних сарадника. Чланове овог актива именује наставничко веће. 

 

 Стручни актив за 
развој Школског 

програма – 
првог и другог 

циклуса 

 

ВјераУшјак дипл. 

Психолог 

КатаринаШимак наставник 

разред. Наставе 

КатаринаКаркуш 

наставник разред. Наставе 

ВладоШимек  

проф. Математике 
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       Стручни актив за Развојно планирање чине представници наставника, стручних 

сарадника, јединице локалне самоуправе и савета родитеља. Чланове овог актива именује 

Школски одбор. 

У овом тиму су наставници и стручни сарадници,који су прошли обуку за писање 

Школског развојног плана, али и нови наставници, као и директорка школе.  

 ШРП је донет за период 2014-2017 година.            

 

Стручни актив за 
Развојни план 

Хлебец Ирена, директорка 

Ушјак Вјера, ст. Сарадник 

Чипкар Фаркаш Ана, раз.наст. 

Хркова Ана, проф. Слов. јез. 

Пољак Дарина, проф. Инфор. 

Светликова Зузана, раз. Наст. 

Коцић Светлана, проф.нем.ј.  

   

 

             

 

  6.  Одељенска заједница и одељенски старешина 
 

а) Рад одељенског старешине – Разрађује се према посебном плану и програму и 

његови задаци као педагошког, организационог и одељењског руководиоца ће се 

остваривати кроз следеће форме рада: 

 планирање рада одељењске заједнице и одељењског старешине; 

 рад са ученицима на часу одељењског старешине; 

 старање о успеху ученика ; 

 учешће у раду одељењског, разредног и наставничког већа; 

 сарадња са родитељима путем родитељских састанака, индивидуалних разговора и 

обилазака домова ученика; 

 сарадња  са наставницима, стручним сарадницима, и другим стручним организацијама 

; 

 сарадња са осталим стручним сарадницима и директором школе у циљу корелације и 

синхронизације послова у оквиру Годишњег програма рада школе; 

 вођење административних послова , педагошке документације и евиденције одељења, 

као и достављање извештаја , података  и анализе о раду одељења. 

 спровођење самовредновања школе са ученицима и родитељима одељења. 

 Члан Тима за писање ИОП-а. 

 

                      

 

 

 

 

7. Рад стручних сарадника 

 

7.1 Рад педагошко-психолошке службе 
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Стручне послове у школи обављају школски педагог и школски психолог.Они ће се 

током школске године бавити проблемима образовно-васпитног рада из домена својих 

струка.Програм њиховог рада је разрађен по областима, на основу Правилника о програму 

рада стручних сарадника у основној школи (Просветни гласник бр.5 19.06.2012). 

 

 

План и програм рада педагошко-психолошке службе: 

 

Време програмски садржај реализатор 

 1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

 

VIII, 

XI 

1. Планирање и програмирање: 

- Учешће у изради ИРШ и ГПРШ, израда 

планова и програма 

педагог 

психолог 

 

XI – 

VIII 

- Учешће у раду тимова за ШРП и 

самовредновање 

VIII, 

XI 

2. Организација педагошког рада школе 

 

XI – 

VIII 

3. Праћење и вредновање рада школе 

 

   

 2. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  И 

ИНСТРУКТИВНИ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКИ РАД СА 

НАСТАВНИЦИМА 

 

 

 

XI, X 

1. Сарадња с наставницима и директором 

школе: 

- идентификовање обдарених ученика, као и 

оних који имају сметње у развоју и учењу и 

организовање одговарајућег васпитно – 

образовног рада,  

- рад са наставницима у припремању и 

планирању непосредног васпитно – образовног 

рада,  

педагог 

психолог 

 

 

 

XI – 

VI 

 

- упознавање стручних актива, ОВ, НВ са 

резултатима анализа проучавања и 

истарживања,  

 

XI – 

VI 

 

        2. Сарадња с одељенским старешинама: 

У циљу унапређивања рада одељењских веђа 

У циљу отклањања проблема у раду са 

ученицима 

 

педагог 

психолог 

 3. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

 

XI – 

Тестирања, испитивања, анкетирања, разговори и 

друге активности са групама ученика или 

одељењима 

Израда инструмената за испитивање знања и 

осталих карактеристика личности (тестови 

педагог 

психолог 
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VI 

 

знања, анкета, скала, процене, социометријских 

упитника и др.). 

Организовање часова са циљем унапређивања 

међуљудских односа и помоћи одељењским 

заједницама да организују своје активности 

Сарадњa са Ученичким Парламентом, 

Вршњачким тимом и са координаторима  

 

XI – 

VI 

4. САРАДЊА СА  РОДИТЕЉИМА 

- Педагошко – психолошко образовање 

родитеља,  

- Сарадња са родитељима обдарене деце и деце 

која имају проблема у учењу и развоју, 

- Организовање, припремање и учешће на 

родитељским састанцима,  

- Пружање помоћи у васпитном раду са децом, 

оспособљавање родитеља за решавање 

проблема који се односе на учење и понашање,  

- Саветодавно – инструктивни рад са 

родитељима чија деца имају тешкоће у учењу и 

развоју,  

- Упознавање родитеља са психолошким 

карактеристикама деце и давање савета за 

решавање развојних и других проблема 

 

педагог 

психолог 

 

 

XI – 

VI 

 

5. ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 

- Истраживање и сагледавање општих услова за 

одвијање образовно – васпитног рада у Школи,  

- Учествовање у истраживањима других школа, 

научних и просветних институција  

педагог 

психолог 

III - Истраживање брзине читања ученика 3. 

разреда,  

XI - Учествовање у самовредновању школе,             

 

VI 

 

- Истраживање успеха ученика на 

квалификационом испиту за упис у средње 

школе, 

 6. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

 

 

XI – 

VIII 

- Унапређивање рада стручних органа током 

године,  

- Извештавање стручних органа о резултатима 

извршених анализа, прегледа и истраживања,  

- Учествовање у организацији и припреми 

састанака стручних органа 

педагог 

психолог 

 

 

 

7. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
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IX 

- Израда плана и програма стручног 

усавршавања наставника,  

педагог 

психолог 

 

 

XI – 

VI 

 

- Учешће на семинарима, предавањима, активима 

педагога 

- Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним институцијама и др. Установама,  

XI – 

VIII 

8. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ педагог 

психолог 

 

 

XI – 

VIII 

9. ПРИПРЕМА ЗА РАД 

Припремање и планирање 

Припремање и договарање са осталим стручним 

сарадницима, тимовима и стручним 

институцијама о заједничким задацима и 

активностима у школи и изван ње. 

Педагог 

психолог 

 

 Посебни програми рада педагога и психолога се налазе у прилогу овог Програма. 

 

 

          7.2. Рад библиотекара 

 
        У школској библиотеци радиће  стручни сарадник– библиотекар, који ће се бринути о 

књижном фонду библиотеке школе.        

 

       Програм рада библиотекара школе  сачињен је на основу упутства подзаконских аката 

везаних за рад Библиотекара и стручног чланка Ђурђевке Јарић, шефа Матичне службе 

Градске библиотеке у Панчеву, објављеном у часопису Панчевачко читалиште и дато на 

стручним семинарима и на основу новог Правилника о раду стручних сарадника (Просветни 

гласник бр.5 19.06.2012 год.). 

ЦИЉ 

Развијање културе читања код ученика и њихово оспособављање за самостално коришћење и 

проналажење потребне књижне и некњижне грађе. 

 

ЗАДАЦИ 

1. Развијање потреба, навика и интересовања за коришћење библиотечке грађе. 

2. Подстицање стваралачких потенцијала ученика коришћењем одговарајуће 

информацијске грађе. 

3. Коришћење савремених облика и метода рада са ученицима, развој толеранције и 

уважавање различитости. 

4. Учествовање у остваривању програма образовно-васпитног рада школе. 

5. Подстицање и упућивање ученика, наставника и сарадника на коришћење фондова 

школске и других библиотека. 

6. Набављање библиотечке грађе и њихова физичка обрада, инвентарисање, 

класификовање, сигнирање и каталогизација. 

7. Вођење прописане евиденције и документације. 

8. Заштита библиотечке грађе. 
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Циљеви и задаци програма рада реализоваће се кроз програмске садржаје у 180 радних дана 

распоређених у 36 наставних недеља, и то у следећим областима рада: 

  1.Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

  2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

  3. Рад са наставницима 

  4. Рад са ученицима 

  5. Рад са родитељима 

  6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом 

  7. Рад у стручним органима и тимовима 

  8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне    

самоуправе 

  9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 

       Библиотекар у току школске године ради и остале послове по налогу директора школе на 

основу структуре о 40-то часовној радној недељи. 

       У овој школској години, у оквиру библиотеке:  

- организоваће и песничке вечери, промоције књига 

- оформиће се и нова секција: библиотечко-информатичка, која ће пратити рад свих 

одељења у школи и презентовати их у електронској форми 

- издаваће се школски часопис „ОКИЕНКО“, које ће у току школске године имати два 

издања у електронској форми. 

- уређиваће се и школски сајт.  

         Библиотекар школе ће уједно обављати и послове медијатекара, као и пружање 

инструктивне помоћи у раду са интерактивном таблом, пошто се библиотека налази у 

интерактивној учионици. 

 

7.3 Рад секретара и административног радника 

 

Послови правника 

 
Правне, нормативно-кадровске и послове у области рачуноводственог пословања у 

установи обавља секретар. У нашој школи то је дипломирани правник. 

 
Послови и задаци из делокруга правне службе: 

 

*  израда нацрта статута,колективних уговора, правилника и других општих аката из овог  

    делокруга ( по потреби),прати и спроводи поступке доношења општих аката, 

* правно-стручна обрада свих предмета који се достављају на  

   мишљење и обраду  (током целе године) 

* израда свих врста уговора, решења и осталих појединачних аката (целе године) 

* праћење законских и других прописа  и указивање на обавезе које     

   проистичу из њих ( целе године). 

*праћење примене статута, колективних уговора и других општих  

   аката,  припремање предлога за измене и допуне, давање тумачења  

   тих   аката (целе године) 

* присуствовање седницама Школског одбора и других органа и стручних тела, вођење 

записника и чување документације (целе године) 
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* обављање послова око уписа у судски регистар, земљишне књиге, осигурања и  

   друге правне послове ( када се укаже потреба) 

 

Послови и задаци из области кадровске службе: 

 

* стучне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за избор директора 

и за пријем радника школе (по потреби) 

* стручне и административно- техничке послове у вези са престанком радног  

    односа (целе године) 

* вођење кадровске евиденције за раднике школе ( целе године) 

* обављање послова око пријављивања и одјављивања радника у надлежној  

    заједници за запошљавање и заједници здравствене заштите (целе године) 

* припремање и достављање података и извештаја за органе управљања и  органе  

   ван школе, (целе године) 

*сарадња са другим школама и друштвеним организацијама (свакодневно) 

 

Послови и задаци у области образовања и стручног усавршавања запослених 

_ 

*израда нацрта плана образовања и стручног усавршавања запослених у школи 

* вођење евиденције о обавези полагања стручних испита  и испита за лиценце наставника, 

сарадника као и осталих радника школе.   (целе године ) 

 

Из области рачуноводственог пословања одговоран је за све незаконите исплате које 

су     извршене по његовом налогу,за неправилно састављање одлуке Школског одбора на 

основу које је извршена исплата,за неблаговремено и неправилно доношење општих аката 

везаних за рад рачуноводства. 

 

Послови административног радника 

 
       Административни радник – благајник врши пријем странака,и све врсте поште,коју 

заводи,уписује у деловодник, води деловодне и интерне доставне књиге,разводи решену 

пошту ,отпрема и улаже предмете у архиву. 
Даље,уводи пошту у књиге поште и доставну  књигу за место,јавља се на телефон и 

распоређује везе по локалима,попуњава путне налоге за запослене,врши комплетирање 

материјала за седнице Школског одбора и  друге органе и тела Школе. 

 
Послови и задаци у области образовања и стручног усавршавања запослених 

_ 

* упис ученика у први разред, ( мај – септермбар)  

*вођење евиденције о досељеним и одсељеним ученицима (целе године) 

*административни послови приликом организовања ваннаставних активности-екскурзија, 

гостовања, такмичења. 

 

Послови благајника 

 

 *врши штампање и прикупљање уплатница за ужину, уџбенике, екскурзије и сл. 

 

Остали  послови : 
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 организација и надзор над радом помоћно-техничне службе,које опслужују 

образовно-васпитни процес школе (свакодневно).  

 попуњава путне налоге за запослене 

 врши комплетирање материјала за седнице Школског одбора и  друге 

органе и тела Школе 

 Набавка потребне школске документације, канцеларијског материјала, 

образаца и формулара јавних исправа 

 Набавка санитарних средстава и осталих приручних средстава за техничку 

службу 

 Набавка прехрамбених средстава за продужени боравак 

 Контактирање са пословним партнерима ван школе 

 Попуњава извештаје, води статистику, издаје све потврде и уверења 

 Умножава све потребне списе и документе 

 Саставља спискове ученика и запослених 

 

                

 

VII.  ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА,ОРГАНА 

УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ 
 

 

РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

        Школски одбор је орган управљања у школи. Чланове именује и разрешава скупштина 

општине. Изборни период је четири године.  
            Школски одбор ће се током 2015/2016. године, сазивати најмање 10 пута, и на 

седницама ће разматрати и доносити одлуке које су у његовој надлежности, према Закону о 

основама система образовања и васпитања, Статуту школе  и Пословнику о организацији  

рада Школског одбора. 

 

 

Чланови школског одбора су: 

1. Зузана Чижикова, доктор словачког језика   

2. Виолета Галат, наставник разредне наставе 

3. Гордана Станисављевић, проф. Разредне наставе 

4. Мирослав Томаш, професор физичког васпитања – председник 

5. Катарина Микулић,професор математике  

6. Марина Јурица, приватник 

7. Снежана Милић, саобраћајни инспектор 

8. Наташа Фекети, дипл. Психолог 

9. Ањичка Халупа, новинар 

                      

                  На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања  Школски 

одбор се бави следећим програмским садржајима: 

 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ 

 1. ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

VIII-IX Доноси Статут школе 
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Доноси годишњи програм рада школе 

Усваја  извештаја о остваривању рада школе 

 2. ОРГАНИЗАЦИОНО-МАТЕРИЈАЛНА  ПРОБЛЕМАТИКА 

IX-VIII Одлучује о пословању школе 

Одлучује о коришћењу средстава школе 

Врши анализу финансијског стања школе 

Разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и 

остваривање образовно-васпитног рада 

 3.  САРАДЊА  СА  ДРУШТВЕНОМ  СРЕДИНОМ 

IX-VIII Анализа сарадње са друштвеном средином 

Реализација културне и јавне делатности школе 

 4.  КАДРОВСКА  ПРОБЛЕМАТИКА 

IX-VIII  

Расписивање конкурса за избор наставника и стручних сарадника уз давање 

мишљења за њихов избор 

Разматрање и предузимање мера за побољшање услова рада школе и 

остваривање образовно-васпитног рада 

Разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и статутом школе 

 

Распоред сазивања седница Школског одбора по месецима: 

              С е п т е м б а р: 

 * разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2014/2015   

годину, доношење Годишњег програма рада школе за школску  2015/2016. 

годину, 

 * разматрање кадровских   питања, расписивање конкурса и давање предлога 

на расписане конкурсе, 

 * информација о учешћу школе у пројектима, учешће школе  у прослави  

Ковачичког октобра, 

 * разматрање и усвајање понуде за:ученичку ужину, осигурање ученика, 

 * информација о проблематици, везаној за почетак школске године;      

     

 

                О к т о б а р:      

                         * разматрање услова у којима школа ради (материјално-техничких) и              

предузимање одговарајућих мера за њихово побољшање, 

                         *информације о активностима школе: Дечја недеља; упознавање са 

активностима у оквиру   пројеката у којима школа учествује,упознавање са: 

   -  Школским Развојним Планирањем,  

   -Инклузијом у настави,                                                                                            

   -Превентивним активностима на сузбијању насиља; 

 

             Н о в е м б а р:  

                         * разматрање успеха ученика за први квартал и предузимање мера за побољ- 

  шање образовно-васпитног рада школе, 

                         * Услови рада у грејној сезони, потрошња енергената и сл.; 

                         * информације о  активностима школе- активности у оквиру Самовредновања 

школе, и осталих пројеката у којима  школа учествује; 

  * извештај са екскурзије ученика 5.,6.,7.,8. разреда.  
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           Д е ц е м б а р:  

                         *анализа образовно-васпитног рада на крају првог  полугодишта, 

                         * доношење одговарајућих одлука о материјално-финансијском пословању      

 Школе, одлуке о коришћењу средстава школе, 

   * активности у вези организовања зимовања ученика, ужине ученика (бројно 

  стање,квалитет и висина уплате); 

                         * извештај о спровођењу пројеката и осталих активности на нивоу школе; 

  * извештај о реализовању школе у природи. 

 

          Ј а н у а р:   

                        * почетак рада у другом полугодишту, кадровска питања, наставна средства, 

 грејање школе, 

* предузимање мера на побољшању услова рада школе 

* прослава школске  славе – Светог Саве 

 

         Ф е б р у а р:   

                       * утврђивање  Завршног рачуна школе  за 2015. годину, извештај о 

финансијском пословању школе, анализа финансијског стања школе, 

                       * извештај о реализацији допунске и додатне наставе за време зимског распуста 

                        *упознавање са активностима око реализације пројеката и осталих активности 

школе 

 

         М  а  р  т:       

                       *анализа сарадње са друштвеном средином, 

                       * упознавање са  календаром школских  такмичења и смотри;  

                       *упознавање са припремама за упис ученика у први разред,  

                       *планирање екскурзија; 

 

        А п р и л: 

                     * разматрање успеха ученика у трећем кварталу и предузима- 

  ње мера за  побољшање  образовно-васпитног  рада, 

                     * анализа резултата са школских такмичења, 

                     *реализација културне и јавне делатности школе. 

 

        М   а   ј:  

                     *прослава Дана школе,  

                     * извештаји са екскурзија и излета ученика нижих разреда, 

                     *полагање квалификационих испита ученика 8. разреда и упис ученика у средње 

школе , 

                     * информација о понуђеним изборним предметима ученицима за следећу 

школску годину;  

 

        Ј  у  н:  

                    *  информација о успеху ученика 8. разреда, анализа успеха ученика од  1 – 7     

разреда на крају наставне године , 

                    * доношење одлуке о инвестиционим радовима на уређењу школе;  

                    * информација о  упису ученика у први разред, 

                    * информација о реализацији пројеката и осталих активности  
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       А в г у с т:  

                    *анализа успеха ученика од  1 – 7 разреда на крају наставне године, резултати 

поправних и разредних испита,  

                    *упознавање са Финансијским планом за школску 2016/2017 годину, предлог за 

донацију родитеља, 

                    *информација о припремама за почетак нове школске године. 

Поред поменутих активности Школски одбор ће се бавити и осталим текућим питањима које 

ће се у току године наметнути а у оквиру своје надлежности. 

 

                            2.Директор/ка школе 

 

Школом руководи и директор. Програмирање и вредновање рада школе је 

магистрално подручје његовог рада. То је и сложена делатност која на свеобухватан начин 

изражава припрему, функционисање и домете образовног процеса и других активности 

школе.  

У школској 2015/2016 години, директор/ка школе пре свега ће руководити 

спровођењем свих пројеката и активности, које се реализују у школи. Такође њена функција 

функција менаџмента, која се састоји од испитивања услова, планирања и програмирања 

рада школе, до вредновања остварених резултата, представља повезан низ активности од 

којих зависи не само рад директора, него укупна делатност школе. 

 

Рад директора школе обухвата следеће послове: 

 

Послови организације васпитно-образовног рада: 

 Организационо-управни послови су стална обавеза и они ће се одвијати током целе године, 

али најинтезивнији период је почетак и крај школске године. 

 Функцијом организовања директор/ка утиче на радне резултате, радну дисциплину и 

мотивацију радника. Вођења добре кадровске политике обезбеђује се кадровски потенцијал 

као основ радне  пословне ефикасности. 

         Ова област подразумева и: 

 Учешће у изради идејне скице програмске структуре рада школе 

 Изради месечног плана послова школе и плана директора школе 

 

Инструктивно-педагошки рад: 

 Израда распореда свих видова наставе и рада службе 

 Седнице 

 

Рад са стручним органима, стручним сарадницима и родитељима: 

 Консултације са стручним службама , педагога и психолога 

 Разрада овлашћења свих руководних места, одговорност истих, праћење и вредновање 

рада 

 Сарадња са родитељима 

 

Рад на праћењу и унапређивању образовно-васпитног рада: 

 -У оквиру рада  са наставницима и ученицима и родитељима  планира да   перманентно 

делује у свим правцима осавремењавања рада и постизања што бољих резултата; 

 Израда програма вредновања рада школе и праћење његове реализације; 

 Израда разних инструментарија и упитника  

 Праћење припремања наставника за наставу и посете часовима 
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 Усавршавање наставника  

 Увођење иновација, као средства, помоћу кога ће ефикасније усмеравати кадровске 

потенцијале организације; 

 Вредновање рада ученика 

 Вредновање рада стручне службе 

 Израда и набавка дидактичких материјала 

 Подстицај за примену савремене образовне технологије 

 Истраживачки рад 

 Увођење информационог система у функцији ефикаснијег организационог рада школе 

 Учешће у евалуацији свих видова рада школе 

 

Финансијско-материјални послови: 

 Анализа финансијског плана 

 Праћење, вредновање и укључивање у тржишна правила понашаља (зараде, 

инвестиције, одржавање) 

 Менаџер (планер, организатор, кадровски стратег, надзорник…) 

 Прикупљање средстава за поправак објекта школе 

 Прикупљање средстава за набавку савремене опреме школе 

 Усвајање завршног рачуна 

 

 - Рад у стручним органима школе, директор ће обављати по Програму рада стручних 

органа школе, са циљем економичнијег и савременијег остваривања плана и програма у 

настави  и другим облицима рада школе. 

 -Стручно усавршавање и праћење промена прописа у образовању је стална обавеза 

директора школе; 

 -Сарадња са друштвеним, стручним и другим организацијама у циљу побољшања 

услова рада и резултата рада. 

 

 

 

 

План рада директора школе: 

 

ПРОГРАМИРАЊЕ: 

-израда извештаја и програма рада школе 

-помоћ наставницима при планирању и програмирању 

-програм директора 

 

 

aвгуст 2015. 

Септембар 2015. 

 

ИНСТРУКТИВНО ПЕДАГОШКИ,САВЕТОДАВНИ И 

ОРГАНИЗАЦИОНИ РАД: 

-припрема за почетак школске године 

-праћење законских прописа 

-унутрашња организација школе,стварање услова за обављање 

делатности  

-посета наставним и ваннаставним активностима 

-сарадња и помоћ наставницима и стручним –

сарадницима,приправницима и другим радницима 

 

 

јун-септембар 

Континуирано 

Континуирано 

 

Повремено 

Континуирано 

Континуирано 
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-сарадња са родитељима 

-предузимање мера за унапређивање васпитно образовног рада 

-помоћ у раду стручним активима 

 

Континуирано 

Континуирано 

 

Повремено 

 

АНАЛИЗА: 

-анализа извештаја и праћење остваривања годишњег програма 

-анализа наставних планова и програма 

-праћење успеха ученика 

 

 

октобар-мај 

Током године 

Тромесечно 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ И КООРДИНИРАЊЕ РАДА 

ЗАПОСЛЕНИХ: 

-организовање увођења иновација у наставу 

-организација и координација стручних органа школе 

-организација и координација наставних и ваннаставних 

активности 

-израда плана опремања школе 

-учешће у раду Одељенских већа и стручних актива 

-припрема и вођење седница Наставничког већа 

-спровођење одлука Органа управљања школе  

 

 

Повремено 

Континуирано 

 

Континуирано 

Током године 

Тромесечно 

Повремено 

Континуирано 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ,ЗАСТУПАЊЕ И МАТЕРИЈАЛНО 

ПОСЛОВАЊЕ ШКОЛЕ: 

-представљање и заступање школе 

-обезбеђивање и стварање материјалних услова за рад 

-одобравање и регулисање финансијског пословања 

-анализа пословања 

 

 

Континуирано 

Континуирано 

Континуирано 

Континуирано 

 

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

-контрола вођења педагошке документације 

-преглед матичних књига и дневника рада 

 

 

Повремено 

Повремено 

 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА,НАДЗОРНОМ 

СЛУЖБОМ И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

-сарадња са Општинском управом, просветним 

инспекторатом,одељењем Министарства просвете  

-учествовање у раду актива директора школа 

 

 

Континуирано 

 

Континуирано 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

-стручно усавршавање запослених 

-индивидуално стручно усавршавање 

 

Континуирано 

 

ОПРЕМАЊЕ: 

-активно учествовање у опремању и уређењу школског 

простора,школског дворишта,спортских терена и сале 

 

Континуирано 

 

ОСТАЛИ НЕПЛАНИРАНИ ПОСЛОВИ 

 

Континуирано 

 

 

Посебно ове школске године планира да кроз педагошко-инструктивни и надзорни 

рад обави најмање 40 посета редовној настави, са циљем да добије детаљнији увид у рад 
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разредне и предметне наставе.После  сваке посете настави, организоваће се анализа 

запажања заједно са осталим наставницима тог предмета, односно одељења. 

Поред обиласка редовне наставе организоваће се и одређен број посета другим 

облицима образовно-васпитног рада у школи, како би се унапредио целокупан рад школе. 

    Најчешћа сарадња одвијаће се  са Министарством просвете, одељењем 

министарства  просвете у Новом  Саду, са Школском управом у Зрењанину, као и њиховим  

подручним јединицама, школским саветницима и инспекторима, СО Ковачица, 

предузећима и установама, другим школама и свим осталим чиниоцима, који могу 

допринети остваривању циљева основног образовања и васпитања; 

Директор/ка је одговоран/на за обезбеђење специфичних  информација везаних за План 

школе, ваннаставне  активности и успехе, одговоран/на је за информисање родитеља о 

успеху њихове деце и за одржавање односа са локалним властима 

 

              3. Савет родитеља 

 

  Планира да у току школске 2015/2016. године одржи пет седница на којима ће 

се  разматрати питања из домена Закона о изменама и допунама Закона о  основама  система 

образовања и васпитања, Статута школе, Закона о здравственој заштити а све у оквиру своје 

надлежности.Ове школске године ће састав употпунити нови чланови савета у 1. 3. 5. и 7. 

разреду, чији мандат траје 2. године.Бираће се и нови председник Савета, јер је предходни 

изгубио право, пошто је дете завршило 8. разред. 

   

План активности по месецима: 

С е п т е м б а р: - конституисање савета и доношење програма рада; упознавање са 

Извештајем о раду школе и Годишњим програмом рада школе;- разматрање 

услова рада школе и давање мишљења за њихово побољшање и предлагање 

мера за осигурање квалитета и унапређивање васпитно-образовног рада; 

                        -давање предлога о висини донације родитеља и намену утрошка ових 

средстава;- доношење одлуке о висини дневница за једнодневне екскурзије и 

школу у природи; - упознавање са школским календаром; - упознавање са 

инклузијом у образовању; -осигурање ученика – упознавање са програмом 

здравственог васпитања ученика;  - упознавање са програмским основама 

васпитног рада школе; - учествовање у поступку предлагања изборних 

предмета; - разматрање јеловника и понуда за  ужину ученика, обухват деце – 

корисника школске ужине и настојање да се повећа њихов број; - даје 

сагласност на програм и организовање излета, екскурзија, наставе у природи; - 

упознавање са Правилником  о мерама, начину и поступку заштите 

безбедности ученика; - Информација о планираним пројектима школе, План 

превентивних активности на сузбијању насиља, Самовредновањем рада школе; 

О к т о б а р : -  упознавање родитеља са активностима ученика у оквиру Ученичког 

Парламента; - упознавање родитеља са могућности њиховог учешћа у 

активностима школе , - разматрање намене коришћења средстава од донација и 

осталих средстава родитеља        

Ф е б р у а р: - информација о успеху ученика на крају првог полугодишта и предлози 

за побољшање образовно-васпитног рада, одржавање хигијене  у школској 

згради и њеној околини; информација о активностима у оквиру Школског 

Развојног Планирања, у оквиру Самовредновања и вредновања рада наше 

школе и у оквиру пројекта, у којима школа учествује ; 

А  п  р  и  л: упознавање родитеља са резултатима школских такмичења и смотри, 
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  информација о здравственом стању ученика и предлог за предузимање  

одговарајућих мера  за побољшање здравља ученика; - анализа активности које 

организује школа у сарадњи са локалном самоуправом 

Ј  у  н: - разматрање успеха на крају наставне године, -анализа  реализације 

  сарадње са родитељима; - разматрање извештаја о остваривању излета и 

екскурзија, наставе у природи; -упознавање родитеља о полагању мале матуре 

ученика 8. разреда и упознавање са уписом у средње школе 

На седницама савета родитеља разматраће се  и многи други текући  проблеми из домена 

образовно-васпитног рада са ученицима. 

 

 

 

                       4. Ученички парламент 

 

У  школи је оформљен  Ученички Парламент. Њега чине по 2 до 3 ученика сваког 

одељења 7. и 8. разреда. Током школске године  радиће према утврђеном Програму рада, при 

чему ће се водити и одговарајућа евиденција. Такође рад Ученичког парламента помажу 

наставници, које бирају ученици тајним гласањем, почетком школске године. Наставничко 

веће верификује чланове Ученичког парламента. 

 

У доле наведеној табели су наведени наставници, задужени за рад са ученичким  

парламентом.  

Назив друштвене 
организације 

Стручни руководиоци 
и задужени наставници 

 Ученички Парламент 
Омаста Евка, Евка Хрк Пољак 
и Катарина Микулић 

 

 

Ученички парламент: 

- даје мишљења и предлоге стручним органима , школском одбору, савету 

родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем 

програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним 

активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији 

свих манифестација ученика у школи и ван ње, 

- разматра и предлаже мере безбедности и заштите ученика,начин уређивања 

школског простора, 

- предлаже избор уџбеника, 

- разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручног сарадника  

- разматра успех ученика у учењу и владању и предлаже мере за њихово 

побољшање 

-     организује рад Школског разгласа и редовне месечне журке 

-     обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање 

-     по потреби узимају учешће у раду Наставничког већа, Школског одбора и        

другим органима школе; 

-     утврђује и дежура на критичним местима у школи 

- решава конфликте између ученика путем вршњачког посредовања 

- организује спортске, забавне, хуманитарне акције 

- организује дружења, посете и сусрете 

- анализира Кутију поверења 
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Чланови Ученичког Парламента доносе свој Програм рада до краја септембра, са 

којим упознају Наставничко веће. 

 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 2015. Прикупљање података о новим кандидатима за 

ученички парламент (ученици 7. и 8. разреда)  

П-П служба 

одељенске старешине 

октобар 2015. Упознавање кандидата са Правилником који 

дефинише рад ученичког парламента 

Изабрани наставници 

октобар 2015. Званичан избор председника и чланова ученичког 

парламента  

Изабрани наставници  

октобар 2015. Прикупљање предлога за активности и акције које 

би биле реализоване током школске године 

(предлоге дају матична одељења) 

Изабрани наставници  

ученици и 

представници 

парламента 

октобар 2015. Израда плана активности предвиђених за школску 

2015/2016. годину 

Изабрани наставници  

ученици – 

представници 

парламента 

новембар 2015. 

Децембар 2015. 

Фебруар 2016. 

Март 2016. 

Април 2016. 

Спровођење планираних активности Изабрани наставници  

ученици – 

представници 

парламента 

мај 2016. Евалуација резултата спровођења планираних 

активности и израда извештаја 

Изабрани наставници  

ученици – 

представници 

парламента 

јун 2016. Подношење извештаја о раду Ученичког 

парламента током школске 2015/2016. године 

Наставничком већу 

Изабрани наставници  

 

 

 

 

                  

          VIII.  ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 
1. Редовна настава 

 

Оперативни планови наставника  воде се месечно и дају се на увид стручним 

сарадницима до 5. у месецу. Сваки наставник води своје оперативне планове и дневне 

припреме часова и у електронској форми и има своје посебне фолдере у школском рачунару. 

Школа прави своју базу података, која је уједно везана у оквиру самовредновања и 

вредновања рада школе за кључну област 2 – Настава и учење. За планове је задужен педагог 

школе. Планови се шаљу на е-маил адресу: oskov3@panet.rs 

Годишњи планови наставника су саставни део Школских програма за сваки разред 

појединачно, а по један примерак Школског програма налази се код стручних сарадника 

школе. 

mailto:oskov3@panet.rs
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               IX.   ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 
1. Слободне активности 

 

               Ученици од 1.- 8. разреда биће укључени у слободне активности школе, сходно 

својим интересовањима и склоностима. 

                За ученике 1. -3.  разреда слободне активности ће се организовати у оквиру 

одељења као друштвене, техничке, хуманитарне , спортске и културне активности са 1-2 часа 

недељно. 

  За  ученике од 4. – 8. разреда слободне активности ће се организовати као стални 

облик активности. У ове активности биће укључени ученици, сходно својим интересовањима 

за поједине области  у оквиру наставног предмета, или у оквиру културно-уметничких  и 

спортских   активности. 

   На основу интересовања ученика сачињен је избор слободних активности, за које 

су задужени поједини наставници. На почетку школске године задужени наставници треба 

да сачине посебне планове рада сваке ваннаставне активности, односно секције , који треба 

да се реализују током школске године, са 1 часом недељно. Укупан годишњи фонд часова за 

сваку секцију износи 36 часова по групи 

 

 

 

 

 

Врсте слободних 
активности  -  назив 

секције 
Стручни руководиоци и 
задужени наставници 

Број 
група 

Год. 
Фонд 

   

Културно-уметничке секције   

 
 
  

Литерарна секција 

Кирић Властислава, Хркова 
Ана,Котвашова Мариа,Ленхарт 
Зузана,Чипкар-Фаркаш Ана, Фаркаш 
Ана 6 216 

Рецитаторска секција 

Котвашова Мариа, Каркуш Катарина, 
Кукучка Ана, Хрк Пољак Евка, Кирић 
Властислава 5 180 

Драмска секција 
 Хркова Ана, Зузана Путник, Зузана 
Светлик 1 36 

Новинарска секција- 
школски часопис 

Хркова Ана,Хрћан Алжбета,Лончар 
Соња,Бојковић Сања 1 36 

Музичка – фолклор Микулић Катарина, Петрикова Зузана 2 72 

Музичка- 
ритмика,гимнастика Павела Катарина, Урбан Павел 2 72 
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Ликовна секција Бојковић Сања, Халупа Јармила 2 72 

Филолошка секција 
Каркушова Евка,Кокавска Ана, Коцић 
Светлана, Марина Бабкова 4 144 

Координатор културно-
уметничких програма Сладечек Оливера, Томаш Павел 1 36 

Писање конферансе    Евка Хрк Пољак  1 36 

    

    

Врсте слободних 
активности  -  назив 

секције 
Стручни руководиоци и 
задужени наставници 

Број 
група 

Год. 
Фонд 

  

 
 
 

Научно-истраживачке секције     

Секција за математику 
Шимек Владо,Микулић 
Катарина,Мирковић Милорад 3 108 

Секција за физику Ушјак Растислав 1 36 

Секција за   хемију 
 

Биреш Ањичка, Евка Омаста  
 

2 
 

72 
 

Секција за  биологију 
Хлавати Виерка, Омаста Евка, Биреш 
Ањичка 3 108 

Секција за   географију 
Хлавати Виерка, Тимотијевић 
Зорица 2 72 

Секција за   историју Светлик Ђуро, Доша Ана 2 72 

Квизови – ГИМКО  Хлавати Виерка 1 36 

 
 
    

Врсте слободних 
активности  -  назив 

секције 
Стручни руководиоци и 
задужени наставници 

Број 
група 

Год. 
Фонд 

      

  
 
 

Техничке секције     

Фото- новине  Светликова Зузана, Шимак Катарина 1 36 

Фотографисање 
дигиталним апаратом  Хркова Ана 1 36 

Еколошка секција 
Омаста Евка, Хлавати Виерка, Биреш 
Ањичка, Путник Зузана 4 144 

Библиотекарско-
информатичка 

Ана Хркова, Дарина Пољак 
 2 72 

Макетарство и 
моделарство Фаркаш Јожо 1 36 

Саобраћална секција Бабињец Душан, Светликова Зузана 1 36 

Уређење школе и 
школског простора 

Бојковић Сања,Хрћан Алжбета, 
Дарина Доша Стано,Чех Татјана 3 108 

Уређивање сајта Хркова Ана, Пољак Дарина, Путник 5 180 
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школе Зузана, Коцић Светлана, Марина 
Бабкова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Врсте слободних 
активности  -  назив 

секције 
Стручни руководиоци и 
задужени наставници 

Број 
група 

Год. 
Фонд 

        

Спортско-рекреативне секције     

Гимнастика Урбан Павел 1 36 

Рукомет Томаш Мирослав 1 36 

Одбојка Томаш Мирослав 1 36 

Фудбал Урбан Павел 1 36 

Кошарка Урбан Павел 1 36 

Атлетика Урбан Павел 1 36 

Стони тенис Урбан Павел 1 36 

Шах-секција Томаш Мирослав, Ушјак Растислав 2 72 

Бициклизам 
Томаш Мирослав, Светликова 
Зузана 2 72 

Игре без граница Томаш Мирослав,Зузана Путник 2 20 

    

 

 

 

         2.  Фолклор, хор и оркестар 

 

      Школа ће, као и сваке године, организовати и рад фолклорне секције, хора и оркестра, 

као вид неговања културне традиције и промоцију школе у локалној средини и шире. Са 

ученицима ће радити наставници, које показују интересовање за овај вид активности а који 

су уједно и координатори културно-уметничких подухвата: Павел Томаш и Петрикова 

Зузана. 

  

 Целокупан Тим сачињавају. Павел Томаш, Зузана Петрикова, Татјана Чех и Виера Бабињец. 

 

 

 

Наредна табела приказује изборну активност ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТАР: 

 

 

ФОЛКОЛОР ХОР И ОРКЕСТАР  Број група Број ученика 
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Фолклор            2 20 

Хор старијих разреда 1                      30 

Оркестар 1 10 

 

                     

 

 

 

                     3. Ученичке организације 

 

Школа омогућава ученицима да се у циљу што потпунијег друштвеног васпитања, 

укључе у поједине ученичке организације. У овој школској години радиће следеће 

организације ученика:  

 

- Дечји савез 

- Удружење рибара 

- Општински Црвени крст  

- Млади ватрогасци 

Поменуте друштвене организације ће радити по посебним плановима рада, 

усклађеним са програмима рада ових организација на нивоу општине. Овим организацијама 

ће руководити наставници-руководиоци задужени за њихов рад.     

 

Оперативни планови друштвених организација саставни су део Програма рада школе 

а за њихову реализацију предвиђен је један час недељно, односно 36 часова годишње, за 

сваку друштвену организацију. 

 

 

 

Назив друштвене 
организације 

Стручни руководиоци 
и задужени 
наставници 

Год. 
фонд 

      

Дечји савез 
Станисављевић Гордана, 
Коцић Светлана  36 

Општински Црвени крст 
Мравик Иванка, Омаста 
Евка 36 

Млади ватрогасци Ана Фаркаш 36 

Удружење рибара Томаш Мирослав 36 
   
    

                  
                                4. Настава у природи 

 

Настава у природи организује се за ученике од 1. до 4. разреда, у трајању од 7 до 10 

дана, уз претходну писмену сагласност родитеља. 
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Овај вид активности школа организује путем јавне набавке на основу достављених 

понуда а у зависности од заинтересованости родитеља и ученика.Школа у природи се 

планира у пролећном периоду а поступак за спровођење наставе у природи ће бити усклађен 

са важећим правилником. 

План школе у природи:  
Дивчибаре смештај у коначишту „Хеба“, у пролећном делу од 11.04.2016 до 

17.04.2016. године. 

 

 

                                    5. Екскурзије 

                                                   
Представљају облик образовно-васпитног рада који се организује са циљем да 

ученици прошире стечена знања  и непосредно доживе вредности нашег друштва, његовог 

културног наслеђа, да упознају лепоте природе, историјска места и догађаје из наше 

прошлости. 

 Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије јесу: проучавање 

објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичних односа у конкретним 

природним и друштвеним условима: стицање нових сазнања, развијање интересовања за 

природу и изграђивање еколошких навика; упознавање занимања људи која су 

карактеристична за поједине крајеве; развијање позитивног односа према националним, 

уметничким и културним вредностима; изграђивање естетских, културних и спортских 

потреба и навика као и позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима. 

Школа ће у току наставне године организовати једнодневне пролећне излете  за 

ученике од 1.до 4. разреда, а у јесењем периоду једнодневне екскурзије за ученике 5. и 

6.разреда, дводневну екскурзију за ученике 7. разреда и тродневну екскурзију за ученике 8. 

разреда.У пролећном периоду ће бити реализована Школа у природи за ученике од 1. до 4. 

разреда. 

Сама реализација излета и екскурзија је утврђена Календаром школе,  обухвата 

ученике свих разреда а сама процедура извођења екскурзија ће се спроводити у складу са 

Правилником о извођењу екскурзија а путем јавних набавки. Директор школе ће на основу 

сагласности Школског одбора потписати уговор са одабраном агенцијом, као одговорно лице 

за извођење екскурзије. 

                 План излета и екскурзија 

 

                        Излети: 

 

1. разред:  Зрењанин (римокатоличка катедрала,Народни музеј, позоришна 

представа, зграда општине),ресторан Трофеј – ручак, Царска бара, Бело 

Блато (Етно-дом) 

2. разред: Београд: ЗОО врт, Калемегдан, Авалски торањ, Кошутњак 

3. разред:  Вршац са околином(Вршачки брег,Природњачки музеј,центар:Апотека 

и Катедрала, Хала Миленијум,школа летења),Манастир Месић 

4. разред:  Смедеревска Тврђава,Топола, Опленац, Аранђеловац-Буковичка бања 

(парк и центар), Рисовачка пећина 

 

                        Екскурзије: 
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5. разред:  Нови Сад (центар), Петроварадин; Сремски Карловци-Богословија, 

Карловачка гимназија; Стражилово (ручак, гроб Бранка Радичевића), 

Фрушка гора, Бачки Петровац, Кулпин (пољопривредни музеј, каштел) 

6.  разред:  Посета ергели коња Зобнатица,Палић( ЗОО врт, спортски терени, 

језеро и луна парк - ручак), центар Суботице(разгледање знаменитости и 

градску кућу) 

7. разред: 1. дан: Пожаревац (галерија), Виминацијум и Сребрно језеро (ручак, 

вожња бродићем),Горњи Милановац (хотел Лепенски вир- ноћење, 

вечера и доручак),  

                       2. дан: налазиште Лепенски вир и Рајкова пећина  

8. разред: 1. дан:Смедерево- тврђава, манастир Раваница,Ресавска 

пећина,водопад Лисине – Велики Бук – ручак, Пролом бања – хотел 

Радан 

2.дан: Ђавоља варош, црква Лазарица 

3.дан:  Ниш, Ћеле кула, Медијана, Нишка тврђава (3 дана) 

 

 

Са планом екскурзија и боравком деце у школи у природи, ће бити упознат  Савет 

Родитеља школе,који ће дати сагласност на предложени план. 

              Екскурзије, излети и настава у природи биће организовани у складу са 

Правилником о планирању и извођењу екскурзија, излета, као и Правилником о 

организовању наставе у природи а на основу спроведене јавне набавке. 

 

                Зимовања и летовања ученика: 
 

Школа планира зимовање ученика за време зимског распуста и летовање за време 

летњег распуста, зависно од интересовања самих ученика, а с циљем рекреативно-

здравственог опоравка ученика. 

 

 

 

     X.  ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
            1. Програм васпитног рада 

 

Ове школске године акценат ће се ставити на реализацију програмских основа 

васпитног рада, донетог од стране Министарства просвете.  

Ове програмске основе  разрађене су за све узрасне категорије ученика и њима се 

сходно задацима остварује припрема за  живот, оспособљавање за примену стеченог знања и 

умења, стваралачког коришћења слободног времена, стицање и развијање свести о потреби 

чувања здравља  и заштите природе и човекове средине,развијање хуманости, патриотизма и 

других етичких својстава личности, васпитање за хумане и културне односе међу људима, 

неговање и развијање потреба за културом и очувања културног наслеђа и стицање основних 

сазнања о лепом понашању. 

 У циљу смањивања насиља кроз превентивне радионице у оквиру пројекта Моја 

школа-школа без насиља настојаће се да се у школи створи креативна, весела, безбедна 

средина, у којој би се пријатно осећали како ученици, тако и наставници и сви запослени. 

 Сви наведени задаци,  ће се детаљније разрадити и реализовати пре свега на ЧОС-у, 

али и  на часовима редовне наставе, на родитељским састанцима, у раду слободних 
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активности и ученичких организација, кроз хуманитарни, сакупљачки и друштвено-користан 

рад са ученицима. 

 Главни носиоци на реализацији васпитног рада биће :одељењске старешине, који ће у 

сарадњи са предметним наставницима, стручним сарадницима и родитељима ученика 

спроводити све наведене задатке. 

 

             2. Програм унапређивања наставе 

 

 Унапређивање наставе ће се спроводити у складу са донетим Програмом 

унапређивања квалитета рада школе, који је школа донела на основу Извештаја екстерне 

комисије.Oве школске године ће овај програм бити проширен активностима, које су нам 

сугерисали на семинарима реализованим током претходне школске године, у оквиру 

пројекта МП тзв. Развионица, који је спроводио Завода за вредновање квалитета 

рада.Програм предвиђа пре свега унапређивање квалитета наставе и то у областима 

вредновања: Настава и учење, Постигнућа ученика и Подршка ученицима. 

Приоритетне активности у оквиру ових области: 

- сачињавање плана коришћења савремених наставних средстава и Интерактивних           

учионица и интерактивних табли 

- идентификовање и праћење ученика који раде по ИОП-у и подношење захтева ИРК          

и планови индивидуалног рада са њима  

- сачињавање распореда огледних часова и праћење њихове реализације 

- организовање припреме ученика 8. разреда за завршни испит, по предметима 

 

Такође ће се и даље радити индивидуализација наставе, групни рад,радионичарски 

облик рада у настави изборних предмета и ваннаставним активностима; 

 

          Посебан приоритет ће ове школске године бити: 

  

 примена интерактивних табли у обради наставних јединица из природних и 

друштвених предмета како у нижим, тако и у вишим разредима.Ови часови ће бити 

организовани и као огледни часови. 

 Огледни часови- сваки наставник је обавезан да у току школске године реализује 

најмање један огледни час, на основу чега ће се сачинити посебан распоред. Огледни 

час се прати на основу Обрасца за праћење и вредновање школског часа, од стране 

наставника истог или сродних предмета и стручне службе 

 Офис 365 – проширење и развијање унутрашње интернет мреже у школи, у циљу  

развијања унутрашње комуникације између наставика - обука за овај програм је 

реализована претходне школске године, реализација је предвиђена за ову школску 

годину. 

 Појачати рад стручних актива, интензивирање сарадње између наставника сродних 

или различитих предмета (обрада исте наставне јединице из сличних или различитих 

предмета) 

 Учешће у пројекту Завода за унапређивање квалитета рада: Креативна школа. 

 Нови Сајт школе – оформљен је Тим за уређивање сајта, који ће водити рачуна да га 

правовремено ажурирају. 

          

 

                     Тим за сајт школе: 

                     1. Ана Хркова 
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                     2. Зузана Путник 

                     3. Марина Бабкова 

                     4. Дарина Пољак 

                     5. Ана Кокавска 

                     6. Коцић Светлана 

 

        За израду Програма унапређења наставе и праћење његове реализације задужен је 

Тим, формиран на нивоу школе: 

        1. Вјера Ушјак 

        2. Данијела Сућ 

        3. Гордана Станисављевић 

        4. Вјерка Хлавати 

        5. Ана Хркова 

        6. Дарина Пољак 

 

На реализацији иновација  радиће наставници разредне и предметне наставе, 

стручни сарадници у сарадњи са школским надзорницима. Они ће планиране иновације 

прилагодити појединим програмским садржајима, детаљно их разрадити и конкретно 

применити. 

 

    3.Корективни рад са ученицима 

 

Корективни рад има за циљ да допринесе остваривању и ублажавању 

специфичних тешкоћа или поремећаја у једној или више области сензомоторног и 

психофизичког понашања деце и омогући им даље успешније учење и развој. 

Организоваће се за ученике од 1 до 8.раз. са мањим сметњама у физичком и 

психичком развоју. Овом облику наставе предходиће идентификација ученика , 

који ће бити сврстани у одговарајуће категорије сметњи : оштећење вида , слуха, 

говора, телесна оштећења и хроничног оболења, интелектуалне сметње и тешкоће  

у учењу, као и емоционалне и социјалне сметње. 

 

Школа ће овај вид активности организовати по потреби. Одељењски старешина, или 

предметни наставник указује на проблем и обраћа се Тиму за инклузију.Тим се упознаје са 

ситуацијом и даје предлог за план рада. У сарадњи са одељењским старешином и 

родитељима израђује се план рада за одређеног ученика, или се подноси захтев ИРК.Рад 

траје док за њим има потребе.Рад може да се изводи самостално са ученицима у редовним 

одељењима или у  сарадњи са одговорајућим стручњацима за поједине врсте сметње а пре 

свега са дефектолозима школе, примењујући индивидуализацију или одговарајући ИОП. 

  У одељењима ученика са посебним потребама, корективно – педагошки рад ће се 

организовати у виду групних и индивидуалних активности, и то као: психомоторне вежбе, 

логопедске вежбе (од 1. до 4. разреда) и корективно-превентивне вежбе и игре (од 4. до 7. 

разреда) са 1 часом недељно. 

                   Координатори:Дарина Доша-Стано, Сандра Нађ Видач и Нада Гогош 
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Програм рада: 

 

 

Приближно 

време 

реализације 

 

 

Садржај рада 

 

Носиоци 

реализације 

IX, током 

године 

- Идентификација ученика са сметњама ОС, педагог 

 

IX 

- Утврдити природу и степен поремећаја и 

формирати групе са посебним програмом 

рада 

педагог 

 

X 

- Упознавања чланова ОВ о евидентираним 

ученицима и присутним тешкоћама 

педагог 

 

XI 

- Усклађивање критеријума и начина 

вредновања успеха ових ученика 

наставници, 

педагог 

током 

године 

- Прилагођавање захтева степену оштећења 

ученика 

наставници 

по потреби - Укључивање ученика у рад корективне 

наставе 

наставници 

током 

године 

- Успостављање сарадње са родитељима 

деце 

ОС, педагог 

по потреби - Организовање сарадње са 

специјалистичким здрав. установама 

ОС, педагог 

током 

године 

- Вођење документације за сваког ученика 

посебно 

наставници, 

ОС, педагог 

током 

године 

- Континуирано праћење напредовања 

развоја и промена код ученика 

наставници, 

ОС, педагог 

VI - Извештај о раду ОС 

 

 

      4. Професионална оријентација 

 

   Ова делатност у школи спроводиће се  током читаве наставне године у свим 

одељењима од 1.-8. разреда, а сходно узрасним потребама и интересовањима ученика за 

професионалним развојем, информисањем и оријентацијом. Овај рад ће се организовати 

према посебно утврђеном програму на часовима одељенског старешине, али и у оквиру 

редовне, допунске и додатне наставе и путем ваннаставних активности. Посебно ће се радити 

на професионалном усмеравању и саветовању даровитих ученика. 

Програм професионалне оријентације реализоваће се углавном кроз следеће 

садржаје рада: предавања и разговори са ученицима,  предавања за родитеље, тестирање 

способности и интересовања ученика, постављање пригодних изложби, посете друштвеним 

предузећима у месту и сл. 

Планира се и  сарадња са Заводом за тржиште рада у Ковачици, са Гимназијом у 

Ковачици, пољопривредном школом у Панчеву, специјалном школом Мара Мандић и 

другим средњим школама а такође и школама из Р. Словачке. Посебну сарадњу школа има са 

Службом за професионалну оријентацију у Панчеву,која сваке године врши тестирање 

професионалних интереса и професионално саветовање ученика.   
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У реализацију поменутих садржаја биће  укључени: одељенске старешине, 

предметни наставници и стручни сарадници. 

И ове године  ће бити организован завршни испит и одабир средњих школа за упис 

ученика осмог разреда. Припреме за ове активности ће тећи током целе школске године, а 

посебан акценат ће бити стављен на припреме ученика осмих разреда за полагање завршног 

испита. Школа ће ове активности спроводити у складу са Упутствима, које ће проследити 

Министарство просвете, и трудиће се да овај за ученике нови начин полагања буде за њих 

што безболнији. 

Координатори: Данјела Сућ,Вјера Ушјак, Евка Омаста, Катарина Микулић и 

Милорад Мирковић 

 

 

Програм рада: 

 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 2015. Сачињавање и усвајање 

програма рада на 

професионалној орјентацији 

педагог школе 

психолог школе 

директор школе 

школски одбор 

током првог 

полугодишта  

 

информисање ученика о свим 

питањима из оквира 

професионалне орјентације у 

току редовне наставе и 

ваннаставних активности 

одељенске старешине 

педагог школе 

психолог школе 

На почетку 

школске  године 

 

анкета о интересовањима 

ученика и усмеравање 

специјалних интересовања 

ученика 

одељенске старешине 

 

април - 

-мај. 

 

 

организација посете ученика  

Сајму образовања, привредним 

и другим организацијама 

одељенске старешине 

 

Март, април,  

мај  

 

 

упутство за ученике о начину 

бодовања, полагању 

квалификационог испита, и 

могућностима које стоје пред 

њима  

одељенске старешине 

педагог школе 

психолог школе 

Април - мај  

  

Професионално тестирање и 

саветовање ученика за избор 

средње школе и занимања 

Служба за професионалну 

оријентацију –Завод за 

тржиште рада Панчево 

током целе 

школске године 

Сарадња и едукација родитеља Одељењске старешине, 

педагог школе 

психолог школе 

Новембар - април Организовање пробног и 

иницијалног тестирања 

ученика 

Одељењске старешине, 

 педагог школе 

 психолог школе 

фебруар  

март  

интервјуисање ученика у циљу 

откривања професионалних 

психолог школе 
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 недоумица које се касније 

користе у саветодавне сврхе 

током целе 

школске године 

вођење одговарајуће 

документације 

одељенске старешине 

педагог школе 

психолог школе 

током целе 

школске године 

Реализација појединих 

активности из пројекта Гиз - 

бос 

Координатор психолог 

школе 

током целе 

школске године 

 

 

посебна пажња се посвећује 

професиналном саветовању 

ученика који су оболели од 

неких хроничних болести  

одељенске старешине 

педагог школе 

психолог школе 

  

      На основу позитивних утисака одељенских старешина 8. разреда наставиће се са 

спровођењем појединих активности из пројекта „ Професионална оријентација ученика 

при преласку у средњу школу“. Програм је израз потребе за подршком ученицима да 

преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, путеве 

школовања и да промишљено донесу исправну одлуку о избору школе. 

            Програм ће се реализовати путем радионица, организовањем сусрета са експертима, 

посета школама, установама и предузећима, као и учешћем у пракси.  

 Координатор програма: Вјера Ушјак. 

 

 Програм професионалне оријентације: 

 

Област учења 
 

Тема 
Год. 

фонд 

Област учења  -  1 
  
  Самоспознаја 10  

Област учења  -  2 

 
  Информисање о занимањима и 
претраживање 10 

Област учења  -  3 

 
Могућности школовања и 
каријере 5 

Област учења  -  4 
 
 Реални сусрети 30 

Област учења  -  5  Одлука 5 

                                      УКУПНО  60 сати    
 

              

               5. Здравствена превенција 

 

              Слоган Светске здравствене организације гласи – Здравље за све у 21.веку. 

Oстваривање овога циља, захтева ангажовање многих ресурса унутар и ван школе,јер здрав 

начин живота се учи у породици,школи и широј друштвеној заједници. 

Школа код ученика покреће –позитивне емоције,формира правилне ставова,спроводи 

позитивне акције за здравље ,уграђује знања у облику навика у карактер ученика и трасира 

пут ка вештинама здравог живота. 
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Конкретно ,  у школској 2015/2016. години се планира:  

               1. Сарадња са педијатрима Дечјег одељења Дома здравља и  са школским 

стоматологом,  који ће вршити лекарске систематске прегледе свих ученика. Такође, 

перманентно пружање лекарске помоћи и савета. 

              2. Сарадња са Месном  заједницом којом ћемо проширити естетско и квалитетније 

еколошко уређивање школског и ваншколског простора,парка унутар школе и централног 

парка у центру места 

              3. Сарадња са Заводом за јавно здравље из Панчева чији стручњаци дуги низ година        

у нашој школи реализују едукације за ученике: 

* Пубертет и разлика између полова – „Која је разлика између дечака и девојчице“ – 5. 

разред 

* Пушење, болест зависности – „Дишимо пуним плућима“ 

* Алкохолизам, болест зависности – „Алкохолизам је болест“ 

* Наркоманија – „Дрога је коцкање са животом“ 

* Сида – „Шта знаш о СИДИ“ 

 4. Сарадња са службама за заштиту деце од алкохолизма и наркоманије 

 5. Сарадња са Црвеним Крстом и учешће у квизу Шта знаш о здрављу                  

 6. Сарадња са Канцеларијом за младе, која укључује школску децу у своје пројекте 

Координатори: Вјерка Хлавати,Евка Омаста, Ањичка Биреш, Ушјак Вјера,  Чех 

Татјана 

 

      6. Превенција малолетничке деликвенције 

 

     Користећи сазнања са семинара о насиљу, које су наставници стекли у оквиру 

пројекта „Моја школа-школа без насиља“, у школи ће се спроводити разне активности 

на превенцији и сузбијању малолетничке деликвенције – пре свега насиља. Радиће се 

на ненасилном решавању сукоба и смањењу конфликата међу ученицима. Појачан 

видео надзор и присуство школског полицајца допринеће смањењу других облика 

недоличног понашања (крађа, ношења непотребних предмета који могу нанети 

повреде). 

 У оквиру наставних предмета, који обрађују теме из ове области, посветиће се 

више пажње овој проблематици. Такође ће се ангажовати и стручњаци из ове области, 

да би путем предавања и радионица едукативно деловали на ученике. 

      Координатори: Тим за заштиту деце од насиља 

 

     7.Еколошки програми 

 

У школи се путем различитих активности планира развијање еколошке свести 

ученика пре свега на редовним часовима биологије, хемије , ЧОС-у , али и осталим 

предметима. Такође се планирају и акције на нивоу целе школе, за све ученике,како би путем 

њих  развијали код деце свест за бригу о животној средини, да воде рачуна о томе, где се 

баца отпад, шта може да се рециклира, шта је битно за очување животне средине. 

План рада у оквиру еколошког програма за 2015/2016.годину: 

   

Септембар – октобар - акција сакупљања старог папира, пластике, затварача и отпада за 

рециклажу.У оквиру Дечје недеље Изложба дечјих радова од отпадног материјала 

 03. новембар – децембар  -  Дан штедње – лепљење изнад лавабоа и чесми у школи порука 

упозорења („затварам славине итд“). 
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  05. децембар  -  Пројекат „Штедим енергију“ – изнад прекидача за струју постављање 

натписа „гасим сијалицу увек када излазим из просторије“ и сл. 

  16. јануар – фебруар  -  „Трајно одржив развој“ -  радионице на ЧОС-у 

  06. март  -  прављење расада за украшавање околине школе 

  05. април – Дан планете земље – обележавање(изложба), расађивање биљака… 

  25. мај  -  Школско цвеће и брига о њему – пресађивање украсног школског цвећа и уређење 

околине школе и школског дворишта 

  Јун – акција сакупљања старог папира, пластике, затварача и отпада за рециклажу. 

         Координатори:Евка Омаста, Виерка Хлавати, Ањичка Биреш, Зузана Путник. 

 

 

8. Примена Конвенције о правима детета 

 

Конвенција Уједињених нација о правима детета ,најшире је прихваћени споразум из 

области људских права. 

Ова конвенција има основни циљ да  код деце – основаца, побуди интересовање да активно 

учествују у осваривању својих права а да њихове наставнике и родитеље подстакне да деци 

обезбеде услове за квалитетнији живот и одрастање. 

У складу са тим и школа ће конципирати своје планове рада, тако да ученик буде 

субјект у образовно васпитном раду, чиме ће се омогућити да креативност, индивидуалност и 

специфичност сваког ученика дође до пуног изражаја. 

Планиране су активности: 

 а) Увођењем активне наставе, односно едукативне радионице; 

           б)  Ученички парламент самостално доноси и конципира свој програм рада; 

           в) Постоји могућност да ученици – представници Ученичког парламента присуствују 

седницама наставничког већа, када се расправља о правима и обавезама ученика; 

           г) У оквиру Самовредновања и вредновања рада школе ученици ће заједно са 

наставницима учествовати у овој активности; 

           д) едукују се  родитељи у смислу коришћења адекватних васпитних метода и 

поступака и на тај начин утичу на здрав развој и одрастање своје  деце.   

           Координатори: Марина Бабка, Слађана Радојковић  

 

 

 

                  XI. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 

 

Облици усавршавања: 

- Усавршавање приправника и полагање стручних испита 

- Усавршавање за педагошки рад и извођење наставе 

- Уже стручно усавршавање 

 

            Задаци: 

1. Обављање менторских послова: сачињавање оперативних планова рада ментора, 

увођење у праксу и давање мишљења; 

2. Анализа приоритета и потреба; 

3. Обезбеђивање средстава за семинаре; 

4. Набавка приручника, дидактичког материјала и уџбеника за наставничку 

библиотеку; 

5. Претплаћивање на стручне часописе и листове; 
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6. Интерне и екстерне обуке за рад на рачунарима и рад са интерактивном таблом; 

7. Семинари, које организује министарство и стручна удружења; 

8. Обрада стручних тема на седницама стручних већа и наставничког већа 

9. Огледни часови и презентације 

 

 Школа је донела правилник о стручном усавршавању на основу којег је сачинила 

посебан програм усавршавања наставника, унутар установе и ван ње.Овај програм је 

саставни део годишњег програма рада школе. 

 

Школа планира и два заједничка семинара на нивоу школе. 

Такође ће се организовати на нивоу школе примена програма микрософт офис 365 

чија је обука почела прошле школске године. 

Укључивањем у нове пројекте изналазиће се средства за реализацију нових облика 

стручног усавршавања наставника кроз семинаре и едукативне радионице. 

Стручно усавршавање  допринеће квалитетнијем остваривању програмских садржаја 

у настави и ваннаставним активностима. 

 

 

 

 

XII. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

 

1. Сарадња са родитељима 

 

Оствариваће се током целе школске године кроз следеће форме рада:  путем 

родитељских састанака,  индивидуалних разговора и обилазака домова ученика. 

 

- Индивидуални разговори са родитељима ученика: 

Овај вид сарадње ће се реализовати  приликом посете родитеља школи, у унапред 

утрђеним терминима између два родитељска састанка, и то: или по позиву, или личном 

нахођењу самих родитеља. 

- Групни разговори са родитељима ученика: 

Овај вид сарадње ће се реализовати  по групама, зависно од теме односно проблема 

који је актуелан. 

- Родитељски састанци – одељенски :  

У сваком одељењу одржаће се најмање 4 родитељска састанка у току године, 

односно по 5 у три одељења деце са посебним потребама, што на нивоу школе износи укупно 

115 родитељских састанка. На овим састанцима разматраће су актуелни и текући проблеми, 

као и одговарајуће теме везане за  узрасне карактеристике ученика и проблеме у учењу и 

владању.  И ове школске године планира се  реализација ових састанке и путем савременог 

начина рада, радионичарског типа или презентација.   

- Образовање родитеља на нивоу разреда   : 

У  сарадњи са стручном службом планира се реализација  овог типа родитељских 

састанака на нивоу разреда, где ће се обрађивати теме из области психолошког, педагошког и 

здравственог образовања родитеља. 

 

- Обилазак домова ученика: 
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У циљу упознавања и што потпунијег сагледавања целокупне породичне ситуације 

реализоваће се посете ученичких домова и то претежно у првом и петом разреду, али и тамо 

где ће то бити  неопходно.  

- Ангажовање родитеља:  

* Свако одељење бира по једног представника у Савет родитеља.  

* Савет родитеља бира 3 представника у Школски одбор. 

* Родитељи имају своје представнике у школским тимовима: Самовредновање и 

вредновање рада школе; Моја школа-школа без насиља 

* Узимају учешћа на прославама, манифестацијама, јавним скуповима, семинарима 

као и у разним донаторским и другим акцијама. 

 

 Табела планираних родитељских састанака, по одељењима: 

 

одељење 

р  а  з  р  е  д   

1 2 3 4 5 6 7 8 УКУПНО 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 

4       4  

УКУПНО: 12 12 12 12 12 12 16 12 100 

Од.пос.потр. 5  5 10 

Аутис.од. 5 5 

УКУПНО  115 

 

 

 

2. Сарадња са организацијама и институцијама и локалном заједницом 

 

Оне представљају резултат целокупног образовно-васпитног рада школе. То је 

прилика да се школа позитивно истакне и афирмише у друштвеној средини и да подстиче 

креативне амбиције  ученика у ваннаставним активностима. 

Планиране манифестације и приредб:  

 

*  културно-уметнички програми: 
- Приредба за прваке – Дочек првака 

- Пријем првака у Дечји савез, 

- Дечја недеља-пројекат међународни сусрет школа са словачким наставним језиком 

- Дечји фестивали „Rozspievané klenoty“, „ Letí pieseň letí“  

- Културно-уметнички програм  на крају првог полугодишта посвећен Божићним и 

Новогодишњим празницима, програм за баке ученика другог разреда (Микулаш) 

 -Школска слава – Свети Сава,  

- Програми за Дан жена, и Дан школе, на којима ће се презентовати рад појединих 

секција (фолклорне, литерарне, рецитаторске, драмске, хор, оркестар итд). 

- Општинска смотра фолклора, хора и оркестара 

- Завршни програм ученика четвртог разреда 

- Завршни програм – Банкет ученика осмог разреда 

- Гостовања фолклора: Злата брана (Кисач), Р Словачка, Балкан фест – Бугарска 

- Дечје позориште (представе и смотре) 
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- СНС – Бачки Петровац 

 Такође ће се организовати и песничке вечери , сусрети са дечјим песницима, 

промоције нових дечјих књига,  школска такмичења рецитатора , смотре фолклора,хорова и 

оркестара,завршни програми ученика 4. и 8. разреда,разна гостовања,изложбе, ручних радова  

организоваће се разне игранке, диско-забаве, маскембали, и сл. 

* организација спортских манифестација: 

- спортски дан међуодељењска спортска такмичења, 

-  јесењи и пролећни крос, 

- штафетне игре – Игре без границе 

- учешће на Фрушкогорском маратону 

- бициклизам – првенство Војводине у бициклизму 

- шах – учешће у Зорњичка опен-у 

- риболов  

- корективно-рекреативна настава пливања на Релакс-у,  

 

*други видови друштвене презентације: 

– фото-новине, ученичке радио-емисије, такмичења Младих ватрогасаца, школски 

часопис, чланци у новинама, изложбе итд. 

 

Све наведене активности спроводиће се у сарадњи са: Домом културе „4.октобар“, 

Општинском библиотеком, ЈКП „Елан“, Галеријом наивне уметности и Галеријом  

„Бабка“, Удружењем жена из Ковачице, СРЦ „Славија“ и СРЦ „Релакс“, РТВ ОК Ковачица, 

Ватргасним домом - Удружењем ватрогасаца,  НИП „Хлас Људу“ (Ровина,  Взлет, 

Зорничка…), Просветним прегледом, Домом здравља у Ковачици, МУП-ом Ковачица, 

Општинском управом, Фото-студиом „Центар“, ТК Центар,… 

 

Сарадња са локалном заједницом 

       Школа се редовно укључује и у разна дешавања на нивоу места, да би на тај начин 

промовисала свој рад, као и ангажовала ученике и тиме задовољила њихова различита 

интересовања.  

      Програм активности: 

* Дечја свадба  - месец август – у сарадњи са Меморијалним центром др. Јанко Булик 

*Дечји фестивали:“ Rozspievané klenoty“, „ Letí pieseň letí“ месец октобар- у сарадњи 

са Домом културе 

*Учешће у прослави Ковачичког октобра- месец октобар- у сарадњи са Месном 

заједницом 

*Зимске и летње креативне радионице- зимски и летњи распуст- у сарадњи са 

градском библиотеком 

* Сарадња са медијима: РТБ-ОК, Хлас људу, Зорњичка, Взлет – током целе школске 

године 

* Дечија емисија „ Школско звоно“ на РТВ-ОК 

* Литерарни и ликовни конкурси на нивоу општине – Ковачички мозаик 

* Посете Галерији и спомен кући Мартина Јонаша - током целе школске године 

* Свечано уручивање награда успешним ученицима школе на нивоу општине 
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 3. Друштвено користан рад ученика:  

 

 

 Активност ДКР, која је везана за акцију уређивања школе и околине, за ову школску 

годину планира се два дана један дан  у првом полугодишту и други у другом полугодишту 

по потреби за ученике од 1.-8.разреда, по 5 часова, односно 10 часова годишње по 

одељењу. 

Ова активност се прганизује у сарадњуи са Месном заједницом а укупан фонд часова 

ДКР на нивоу школе износи 270 часова. 

 

Ученици ће током школске године бити такође ангажовани и у разним сакупљачким 

и хуманитарним акцијама, као што су:  сакупљање електронског одпада, старог 

папира,пластике и лименки, добровољних прилога, као и пружање разних врста помоћи 

социјално-угроженим и болесним лицима. 

 

 

        Годишњи фонд часова по одељењима: 

 

одељење 

р  а  з  р  е  д   

1 2 3 4 5 6 7 8 УКУПНО 

1 10 10 10 10 10 10 10 10 

250 

2 10 10 10 10 10 10 10 10 

3       10  

4 10 10 10 10 10  10  10 10 

УКУПНО 30 30 30 30 30 30 40 30 

Од.уч.лако 
ом.у раз. 10  10 20 

УКУПНО         270 
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                XIII. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

 

 Школа презентује своје активности и дешавања путем више средстава јавног 

информисања, и то: 

 

- путем локалних средстава јавног информисања ( радио и телевизија на 4 

језика – словачком,  српском, мађарском и румунском језику) 

- путем писаних средстава  

- организовањем најављених јавних презентација активности школе путем 

паноа  

- организовањем дечјих вашара, где се представљају дечји радови 

- фотон 

- путем школског сајта 

 

Задужени за маркетинг школе су:  

 

 

Тим за информисање 
путем средстава 

јавног информисања, 
сарадњу са локалном 

заједницом и 
МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

Лончар Соња-Просв.преглед 

Виера Бабињец - Хлас људу 

Гогош Нада – Удружење жена  

Ирен Хлебец – РТВ ОК 

Котвашова Мариа-Матица 
Словачка  

Ленхартова Зузана – 
Национални савет Словака  
Взлет 

Светлана Коцић,Ана Хркова, 
Властислава Кирић– РТВ ОК 
(ТВ емисије) 

Ана Хркова - Општинска 
библиотека 

Катарина Микулић 
Туристичка организација  

Сладечек Оливера -Дом 
културе 

Сања Бојковић – Галерије 
Наивне уметности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          XIV. ОСТВАРИВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГПРШ  ПУТЕМ ТИМОВА 
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             Реализацију целокупног Годишњег програма рада школе пратиће Тим, који ће и 

састављати Годишњи извештај о раду школе за школску 2015/2016. години у саставу: 

 

 

Тим за израду 
Годишњег извештаја  

Зузана Путник, проф. Грађанског васпитања 

 Сућ Данијела, педагог 

Соња Лончар, проф.српског језика 

Бабка Марина, проф. разредне наставе 

Павела Катарина, проф. разредне наставе 

 

 

 

Школа је по устаљеном распореду, сваке године домаћин Општинског такмичења 

ученика из математике. Координатор овог такмичења је: Иванка Мравик. 

 

 

 Координатори целокупног процеса Самовредновања рада школе: 

 

 

Тим за 
Самовредновањи 
вредновање рада 

школе 

Ирен Хлебец, директорка школе 

Сућ Данијела, педагог 

Вјера Ушјак, психолог 

Катарина Шимак, проф.разредне наставе 

Алжбета Хрћан, проф. разредне наставе 

Ана Кукучка проф. разредне наставе 

Катарина Павела, проф. разредне наставе 

Члан Сав.родитеља 

 

 

 

Годишњи програм рада за идућу школску 2016/2017. годину саставиће  Тим за израду 

Годишњег програма рада школе: 

 

 

 
Тим за израду 
Годишњег програма 
рада школе  

Вјера Ушјак, психолог 

Гордана Станисављевић, проф.раз.наставе 

Катарина Микулић, проф.математике 

Ирен Хлебец,директорка 

Јармила Халупа, проф. разредне наставе 
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     У циљу добијања новчаних средстава за куповину потребних наставних учила, помагала, 

као и за побољшање општих услова рада ученика и наставника, формиран је Тим за израду 

пројеката, у саставу: 

 

 

Тим за израду 
пројеката 

Златко Шимак, правник 

Ана Хркова, проф. Словачког језика 

Зузана Путник, проф.грађанског васпитања 

Дарина Доша-Стано, дипл.дефектолог 

Катарина Микулић, проф. математике 

 

 

 

 ТИМ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ услед недостатка других извора средстава, појавила се потреба 

за формирањем тима, који ће сагледавати услове рада и потребе школе, дефинисати 

приоритете, проценити вредност инвестиција, тржити изворе финансирања 

 

 

Тим за  
инвестиције 

 
Шимак Златко 

Шимек Владо 

Чипкар Фаркаш Ана 

Мађарев Вјерослава 

Шимак Катарина 

Пољак Дарина 

Путник Зузана 

Кукучка Ана 

 

 

 

 ТИМ ЗА ЈЕЗИК И КУЛТУРУ , који ће се бавити пословима, из области језика и културе: 

развијањем културе говора, конкурсима, презентацијама и приказима . 

 

                                  

Тим за  
Језик и културу 

   

 
Ленхарт Зузана 

Котвашова Марија 

Хрк-Пољак Ева 

Кирић Властислава 

Халупа Јармила 

Петрикова Зузана 

Томаш Павел 
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      Тим за сарадњу са РТВ-ОК, задужен за припрему школских емисија и пласирање 

информација из школе. 

 

 

Тим за сарадњу  
са РТВ-ОК 

Властислава Кирић, проф. српсог језика 

Ана Хркова, проф. словачког језика 

Евка Хрк-Пољак, проф. словачког језика 

Вјера Бабинцова, административни радник 

Светлана Коцић, проф. немачког језика 

 

 

 

          У току школске 2015/2016. године школа ће наставити са активностима у оквиру 

пројекта „Моја школа-школа без насиља“. Тим Школа без насиља остаје у саставу: 

 

 

Тим за Пројекат 
 

Моја школа – школа 
без насиља 

 

Ирен Хлебец, директорка школе  

Вјера Ушјак, психолог 

 Данијела Сућ, педагог 

Катарина Каркуш, проф. разр. наставе. 

 

Ева Хрк Пољак, проф. словачког језика 

Властислава Кирић, проф.књижевности 

Ана Фаркаш, проф. разр. наставе 

Мирослав Томаш ,проф.физичког васпитања 

 

 

Тим за заштиту деце од злостављања: 

 

 

Тим за заштиту деце од 

злостављања 

 

Ирен Хлебец, директорка школе 

Златко Шимак – правник 

Јан Светлик – школски полицајац 

Вјера Ушјак, психолог школе 

Данијела Сућ, педагог школе 

 Ана Чипкар Фаркаш, проф. разредне наставе 

 Властислава Кирић, проф. српског језика 

 Зузана Путник, проф. енглеског језика 
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    У школу свакодневно пристижу разни подаци, обавештења и захтеви, које прати тим за 

ажурирање података, сређује их, информише и стара се да стигну до одредишта. Други пак 

тим за преглед школске документације се стара да се уредно води потребна 

документација.  

     

 У школи се такође води и летопис, за који је задужена Ана Фаркаш, наставник разредне 

наставе. 

 

 

Тим за ажурирање 
података 

Бабињец Виера, административни радник 

Шимек Владо, проф. математике 

Пољак Дарина, проф. информетике 

Бабка Марина, проф. разредне наставе 

Данијела Сућ,педагог школе 

 Катарина Шимак, наст. разредне наставе 

 

 

Тим за преглед 
школске 

документације 

Соња Лончар, проф. српског језика 

Светлана Коцић, проф. физичког васп. 

Сања Бојковић проф.ликовне културе 

Бабка Марина, проф. разредне наставе 

Слађана Радојковић, наст. разредне наставе 

 

 

Тим за попис 
инвентара 

Вјерослава Мађарев, рачуновођа 

Оливера Сладечек, наст. разредне наставе 

Слађана Радојковић, наст. разредне наставе 

Марина Бабка, проф. разредне наставе 

Јожо Фаркаш, проф. техничког образ. 

 

 

 

Тим за јавне  
набавке 

Златко Шимак, правник 

Ирен Хлебец, директор школе 

Вјерослава Мађарев, рачуновођа 

Зузана Путник, председник синдиката 

Мирослав Томаш, председник Школског одбора 
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

 

донет је на седници Школског одбора, 

 одржаној дана 09. септембра 2015. године. 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

 

  

Председник Школског одбора                Директорка школе                            

      

________________________                                    ____________________ 

                                                                                                     

         Томаш Мирослав                                            Ирен Хлебец 
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