
                                                       Address :Maršala Tita 33, 26210 Kovačica 

                                                                   Phone/fax :    +381-13-660- 132 +381-13-661- 13 

                          E-mail:oskov@panet.rs 

                                                                   Основна школа «Млада поколења»Ковачица 

                                                           Základná škola Mladých pokolení Kovačica 

______________________________________________________________________ 

 
  

ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН  АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Септембар 

Конституисање новог сазива Савета родитеља. 

Избор председника Савета родитеља. 

Разматрање Извештаја о раду школе и 

Годишњи извештај о раду директора школе. 

Разматрање Годишњег плана рада школе за 

школску 2021/2022. годину и Анекса Школског 

план. 

Упознавање са предлогом мера на основу 

самовредновања рада школе. 

Упознавање са Планом екскурзија, упознавање 

са школским календаром 

Доношење одлуке о висинидонације за ученике 

школе. 

Разматрање понуде за осигурање и избор 

висине осигурања ученика 

Разматрање услова рада школе и давање 

мишљења за њихово побољшање и предлагање 

мера за осигурање квалитета и унапређивање 

васпитно-образовног рада; 

Упознавање са кодексом понашања ученика. 

Текућа питања. 

Председник 

Савета, директор, 

секретар, педагог, 

психолог 

Новембар 

Разматрање извештаја о успеху и владању 

ученика на крају првог класификационог 

периода 

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 

Информација о планираним пројектима школе, 

План превентивних активности на сузбијању 

насиља, 

Текућа питања. 

Председник 

Савета, директор, 

педагог, психолог  



Фебруар/Март 

Разматрање извештаја о успеху и владању 

ученика на крају првог полугодишта са 

предлогом мера за даље унапређивање рада. 

Давање сагласности на избор агенција за 

реализацију екскурзија ученика  

 Утврђивање висине надокнаде за наставнике 

ангажоване на реализацији екскурзија ученика. 

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; 

Текућа питања. 

Председник 

Савета,  

директор, 

психолог, 

педагог 

Април 

Разматрање извештаја о успеху и владању 

ученика на крају трећег класификационог 

периода са предлогом мера за даље 

унапређивање рада. 

Упознавање родитеља са резултатима 

школских такмичења и смотри, 

Анализа активности које организује школа у 

сарадњи са локалном самоуправом 

Текућа питања. 

Председник 

Савета, 

директор, 

педагог, 

психолог 

Мај/ Јун 

Разматрање извештаја о успеху и владању 

ученика на крају другог полугодишта са 

предлогом мера за даље унапређивање рада 

школе. 

Разматрање извештаја о самовредновању 

области вредновања. 

Разматрањеизвештаја о раду директора 

Разматрање извештаја са реализованих 

екскурзија ученика првог и осмог разреда. 

Разматрање извештаја са реализоване наставе у 

природи. 

Анализа  реализације сарадње са родитељима;  

Упознавање родитеља о полагању мале матуре 

ученика 8. разреда и упознавање са уписом у 

средње школе 

Текућа питања. 

Председник  

Савета, 

директор, 

педагог, 

психолог, 

секретар 

Током године Сарадња са општинским саветом родитеља 

Представник у 

општинском 

савету родитеља 

 

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

образовно-васпитног рада са ученицима. 

 

Председник Савета родитеља за ову школску годину је Милина Светлик, заменик 

председника је Златко Хрк.  



 

Чланови Савета родитеља 

 

IV ПЛАНОВИ САРАДЊЕ  СА УЧЕНИЦИМА 

 

1. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

2.  ВРШЊАЧКИ ТИМ 

3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

 4. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

I1 Ана Злох 

I2 Наташа Ђурицова 

I3 Гордана Калин Ђуровић 

II1 Милина Светлик 

II2 Бабка Маријана 

II3 Снежана Петров 

III1 Катарина Сахтер 

III2 Андријана Бртка 

III3 Биљана Сандић 

IV1 Мариа Сирома 

IV2 Весна Лабат Гајан 

IV3 Лидија Текијашки 

V1 Ана Јонаш 

V2 Наташа Бенкова 

V3 Снежана Петрик Живковић 

VI1 Рената Вењарски 

VI2 Анжелика Хавјар 

VI3 Виолета Пољак 

VII1 Еленка Вестек 

VII2 Златко Хрк 

VII3 Владица Недељков 

VIII1 Виктор Вењарски 

VIII2 Александра Кралик 

VIII3 Миријана Кизур 

I-VIII Регина Јанковић 



 5. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

5.1.ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈА 

5.2.ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈА 

5.3. САДРЖАЈИ ЕКСКУРЗИЈА 

5.3. НОСИОЦИ ПРИПРЕМЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊА ПЛАНА И 

ПРОГРАМА ЕКСКУРЗИЈА 

6. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА 

6.1. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

6.2. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

6.3. ТЕХНИЧКО- ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ  

6.4. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

7. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

6.1. ДЕЧЈИ САВЕЗ 

6.2. ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

 

 

1. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
У  школи је оформљен  Ученички парламент. Њега чине по 2 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. Наставничко веће верификује чланове Ученичког парламента. 

 

У  табели су наведени наставници, задужени за рад са Ученичким  парламентом.  

 

Назив Задужени наставници 

Ученички Парламент 

Јанко Такач, 

Павел Томаш, Мирослав Јурица и Татјана 

Брезинова, Властислава Кирић 

 

 

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, 

 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 

 

 

Чланови Ученичког Парламента доносе свој Програм рада до краја септембра, са којим 

упознају Наставничко веће. Изабрани члан Ученичког парламента, такође присуствује и 

седницама Наставничког већа, као и Школског одбора. 

 

 

 

 

 

 

 

Временски 

оквир 
Активности Носиоци активности 

септембар 

2021. 

Прикупљање података о новим кандидатима за 

ученички парламент (ученици 7. и 8. разреда)  

ПП служба 

одељенске старешине 

септембар 

2021. 

Упознавање кандидата са Правилником који 

дефинише рад ученичког парламента 

Изабрани наставници 

септембар 

2021. 

Званичан избор председника и чланова ученичког 

парламента  

Изабрани наставници  

октобар 

2021. 

Прикупљање предлога за активности и акције које би 

биле реализоване током школске године (предлоге 

дају матична одељења) 

Изабрани наставници 

ученици и 

представници 

парламента 

октобар 

2021. 

Израда плана активности предвиђених за школску 

2021/2022. годину 

Изабрани наставници 

ученици – 

представници 

парламента 

новембар 

2021. 

децембар 

2021. 

фебруар 

2022. 

Спровођење планираних активности Изабрани наставници 

ученици – 

представници 

парламента 



март 2022. 

април 2022. 

мај 2022. 

Евалуација резултата спровођења планираних 

активности и израда извештаја 

Изабрани наставници 

ученици – 

представници 

парламента 

јун 2022. 
Подношење извештаја о раду Ученичког парламента 

током школске 2021/2022. године Наставничком већу 

Изабрани наставници 

 

 

 

2.  ВРШЊАЧКИ ТИМ 
 

Као сертификована школа, Школа без насиља, школа има оформљен Вршњачки тим, у 

чији састав улазе по два ученика од 4. до 8. разреда. Они ће се током године бавити пре свега 

проблемима насиља, смањењем конфликата, организовањем превентивних активности. 

Чланови тима ће бити организовани по групама, које ће се посебно бавити организовањем 

активности: 

 Спортске и остале превентивне активности 

 Давање предлога на решавање конфликтних ситуација 

 Дежурства на критичним местима у школи 

 Вршњачко посредовање 

 Помоћ вршњака у решавању проблема и учењу 

 

 

 

Чланови Вршњачког тима ће прећи кратку обуку, путем радионица из приручника 

Школа без насиља, након чега доносе свој Програм рада, са којим упознају Наставничко веће. 

 

Назив Задужени наставници 

Вршњачки тим 
Јанко Такач,  Ненад Грозданић, Вјера 

Ушјак и Катарина Каркушова 

 

 

3. ПЛАН  РАДА  ОДЕЉЕЊСКИХ  СТАРЕШИНА 
 

Рад одељењског 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 и индивидуалних разговора; 

 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 плана 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. 

 

 

 Од ове школске године ће одељењске старешине целокупну документацију водити 

путем ес-дневника, по утврђеним обавезама вођења дневника и ажурирања евиденције. 

Одељењски старешина: 

- проверава да ли предметни наставници исправно и ажурно воде евиденцију; 

- у делу администрација води Записнике са седница: одељењских већа, родитељских 

састанака, екскурзија и уноси распоред часова; 

- у делу Именик управља изостанцима, владањем, ажурира податке 

- у делу Управљање-предмети:уноси замене за предметног наставника, евидентира ЧОС, 

 Евидентира ученике по ИОП-у. 

 

1. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ  ЗАЈЕДНИЦА 

 

Тема Активност Начин реализације Време 
Број 

часова 

ПРОГРАМ ЗА 

ЗАШТИТУ ОД 

НАСИЉА 

 

Одељенска правила 

понашања 

Разговор, израда плаката 

са правилима 
IX 1 

Реализација програма 

„Школа без насиља“ 
Радионица XI 1 

Лепо понашање на 

јавном месту 
Радионица XI 1 

Правила понашања у 

саобраћају 
Разговор IX 1 

Избор најбољег друга; 

најбољи гест 
Разговор, избор XI 1 

Сви смо исти, а 

различити 
Радионица XI 1 

УПОЗНАВАЊЕ 

СА ШКОЛСКОМ 

СРЕДИНОМ 

Обележавање Дечије 

недеље - Дечији  вашар 

Продаја/куповина на 

дечијем  вашару 
X 1 

Обележавање Дечије 

недеље – Дрво 

генерације 

Сађење дрва генерације X 1 

Обележавање Дечије 

недеље – културно 

уметнички програм 

Пријем првака у Дечји 

савез 
X 1 

Обележавање Дечије 

недеље -Сликање 

чистог срца 

Радионица у Галерији 

наивне уметности 
X 1 

Обележавање Дечије 

недеље - Крос 

Трчимо улицом Јанка 

Булика 
X 1 

Посета библиотеци 

Упознавање са начином 

рада библиотеке кроз 

разговор са 

библиотекарком 

XII 1 

Хуманитарна акција Сакупљамо одећу и X, XII 2 



школски прибор 

Рециклажа Од старог правимо ново V 1 

НАША 

ДРУЖЕЊА 

Помажемо једни 

другима 
Пружање помоћи XII 1 

Традиционалне игре Дружење и игра II 1 

Спортске игре Разговор, илуструјемо II 1 

Разумевање потреба и 

осећања других 
Радионица II 1 

Одлазак у галерију Гледање 

изложбе/радионица 

II, III, 

IV 
2 

Наши рођендани Разговор V 1 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ЗНАЧАЈНИХ 

ДАТУМА 

Моје место Ковачица Радионица / ликовно 

стваралаштво 
II 1 

Обележавање Нове 

године 

Израда украсних 

предмета; изложба 

ученичких радова 

I 2 

Свети Сава – школска 

слава 
Прослава школске славе I 1 

Обележавање Дана 

жена 

Израда поклона и 

честитки за маме и баке 
III 2 

У сусрет Ускрсу 

Израда украсних 

предмета; изложба 

ученичких радова 

IV 2 

Обележавање Дана 

школе 
Спортска такмичења V 1 

Дан заштите животне 

средине – 5. 06. 

Уређење 

учионице/садимо биљке 
VI 1 

Дан планете Земље 

22.04. 
Информисање IV 1 

Дан вода 22.03. Информисање III 1 

ОДРЖАВАЊЕ 

ЛИЧНЕ 

ХИГИЈЕНЕ И 

ХИГИЈЕНЕ 

ПРОСТОРА 

Уређење учионице 

Уређење паноа, 

украшавање и 

оплемењивање простора 

III 1 

Како се хранимо Радионица III 1 

 

 

5. ЕКСКУРЗИЈЕ 

 
 Екскурзије су ваннаставни  облици  образовно-васпитног  рада,  који се остварују 

ваншколе. 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. 

 
5.1.  ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈА 

 
 Савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја 



везаних за историју, књижевност, ликовну културу и културно наслеђе. 

 
5.2.  ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈА 

 

 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 јесење екскурзије за 

ученике oд 1. до 6.разреда и дводневну 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 реализација зависи од заинтересованости родитеља. Ако постоји 80 % 

заинтересованост родитеља одпочиње  процедура извођења екскурзија која 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. 

 

 

Разред Правци Трајање 
Време  

реализације 

I Београд, Авала 1 дан 
јесен 

2021.г 

II Београд, Авала 1 дан 
јесен 

2021.г 

III Вршац, Вршачка кула 1дан 
јесен 

2021.г 

IV 
Смедеревска тврђава,Рисовачка пећина, 

Аранђеловац,Опленац 
1дан 

јесен 

2021.г 

V 
Свилајнац, водопад Лисине, Ресавска 

пећина 
1дан 

јесен 

2021.г 

VI Зобнатица, Суботица,Палић 1дан 
јесен 

2021.г 

VII 
Свилајнац, водопад Лисина, Ресавска 

пећина и манастир Манасија 
1дан 

јесен 

2021.г 

VIII 

Крагујевац, Златибор, Стопића пећина, 

Тара, Дрвенград, Шарганска осмица и 

Овчарско-кабларска клисура 

2 дана 
јесен 

2021.г 

 

 

5.3.  САДРЖАЈИ  ЕКСКУРЗИЈА 

 

РАЗРЕД САДРЖАЈ 



1. 

Београдски ЗОО врт, Калемегданска тврђава (шетња и упознавање са 

тврђавом), ручак у ресторану на Авали, посета споменику Незнаном јунаку, 

Авалски торањ. 

2. 

Београдски ЗОО врт, Калемегданска тврђава (шетња и упознавање са 

тврђавом), ручак у ресторану на Авали, посета споменику Незнаном јунаку, 

Авалски торањ. 

3. 

Вршац са околином – Вршац: Панорамско разгледање Вршца, градски музеј 

Конкордија, обилазак римокатоличке цркве Св. Герхарда, обилазак спортске 

хале Миленијум, градски парк, вршачки брег, ручак и одмор у дечијем 

одмаралишту Црвени крст. 

4. 

Смедерево:упознавање са прошлошћу и културном баштином,Смедеревска 

Тврђава-обилазак, разгледање и упознавање њене културно-историјске 

знаменитости, Рисовачка пећина, панорамско разгледање  Аранђеловца,одмор и 

шетња у парку Буковичке бање,ручак у хотелу Опленац, посета Задужбини 

династије Карађорђевића (црква светог Ђорђа,Петрова кућа и Виноградарева 

кућа), Карађорђев конак и црква у самом граду. 

5. 

Посета природњачком музеју у Свилајнцу, обилазак водопада Лисине, ручак у 

ресторану Водопад, разгледање околине и слободно време, посета Ресавској 

пећини. 

6. 

Зобнатица-музеј коњарства, обилазак коња и штала; Суботица – панорамско 

разгледање града, посета и обилазак градске куће са водичем, ручак у хотелу 

Патрија. Палић: обилазак   ЗОО врта, разгледање животиња, слободно време 

поред језера Палић.  

7. 

Посета природњачком музеју у Свилајнцу, посета Ресавској пећини, обилазак 

водопада Лисине, ручак у ресторану Водопад, долазак до парка макета, посета 

манастиру Манасија. 

8. 

Први дан: Ковачица – Крагујевац (Шумарице) и музеј 21. октобар, Златибор 

(ручак и посета етно пијаце, мали одмор), Стопића пећина – Тара (смештај у 

хотелу Оморика - вечера). 

Други дан: доручак у хотелу Оморика, Дрвенград, вожња Шарганском 

осмицом, ручак – (на станици Шарганска осмица), 

Повратак у Ковачицу уз посету једног од манастира овчарско – кабларске 

клисуре. 

НАПОМЕНА: у случају да је одобрена једнодневна екскурзија остаје план и 

програм од прошле школске године а то је: Виминацијум – разгледање 

ископина: гробница, Терме, Амфитеатар и римске виле. Голубац- разгледање 

тврђаве и Дунава, Сребрно језеро, разгледање, пловидба Дунавом са бродом 

Силвер Стар. Ручак око поднева у адекватном објекту по избору агенције. 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ: у разредној настави се такође планира и то у току школске 

2021/2022 године у трајању од недељу дана, а после расписаног тендера у складу са законом.  

Дестинација: Митровац на Тари (напомена: павиљони – собе са купатилом). 

Програмски садржаји:  

-свакодневно организованје спортских такмичења, вечерњих анимација и презентовање 

образовних садржаја. 



-свакодневно организовање пешачких излета у пратњи рекреатора и аниматора до познатих 

туристичких локалитета: Бањска стена, природног резервата Црвени поток, у оквиру којег се 

налази Тепих ливада, хранилице за срне, ловачких чека, станишта Паничићеве оморике, 

долине шетача и других места у близини објекта. 

Напомена: органозовати факултативни излет насеља Мокра гора – Дрвенград, музејско- 

туристичког комплекса Шарганска осмица. 

5.4. НОСИОЦИ ПРИПРЕМЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊА ПЛАНА И ПРОГРАМА 

ЕКСКУРЗИЈА 

 

 

НОСИОЦИ:припрему, организацију и реализацију плана екскурзија спроводе одељењске 

старешине. 

 

   Школа планира на крају школске године и једнодневни излет за  ученике, који су 

постигли изузетне резултате, током школске године. 

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. 

 

НАПОМЕНА: Реализација планираних екскурзија ће зависити од ситуације у вези 

пандемије Covida 19 и прописаних мера од стране Министарства просвете. 

 

 

 

 

 

 

                                       6. ПЛАН  РАДА СЕКЦИЈА 

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

сходно својим интересовањима и склоностима.Ученици 5., 6. и 7. разреда ће се  

опредељивати и за једну активност са листе Б изборних предмета, које се по новом наставном 

плану препознају као слободне наставне активности.  

 

   На основу интересовања ученика и кадровских могућности школе сачињен је 

избор слободних активности, за које су задужени поједини наставници. На почетку школске 

године задужени наставници израђују 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. 

 

 

6.1.  КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Врсте слободних 

активности  -  назив 

Стручни руководиоци и задужени 

наставници 

Број 

група 

Год. 

Фонд 



секције 

Литерарна секција 

Властислава Кирић,Ана Хркова, Ана 

Чипкар Фаркаш, Ева Пољак Хрк,  Јелена 

Лукић 

2 72 

Рецитаторска секција 
Ана Кукучка, Катарина Каркуш, 

Властислава Кирић, Ева Пољак  Хрк,  
2 72 

Драмска секција Зузана Путник, Јелена Лукић,  Ана Хркова 1 36 

Школски часопис 

(интернет издања) 

Светлана Коцић, Ана Хркова,Ева Пољак  

Хрк 
1 36 

Фолклорна секција  

(млађа и старија 

група) 

Петрикова Зузана, Павел Урбан 2 72 

Хор (млађа и старија 

група) и оркестар 
Павел Томаш  3 108 

Ликовна секција – 

(панои у холу, 

конкурси) 

Сања Бојковић, Јармила Халупа,  Моника 

Јагида Котваш 
2 72 

Секција страних 

језика 

Марина Бабкова, Светлана Коцић, Јан 

Томаш, Татјана Брезинова, Евка Каркуш  
1 36 

 

 

  

 

 

ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ– ВИШИ РАЗРЕДИ 

 
Ова секција настала је из потребе да се што већи број деце мотивише да развија 

читалачке навике, као и своју креативност, кроз читање и писање поетских и прозних 

текстова. У том смислу, план може бити и коригован, зависно од потреба школе, 

интересовања самих ученика и различитих литерарних републичких и регионалних конкурса. 

Са жељом да се споје интересовања ученика за интернетом и модерним средствима 

комуникације( блогери, јутјубери, друштвене мреже) са љубављу према писаној речи и 

непролазним вредностима књижевних дела, родила се идеја о покретању школског блога, у 

оквиру  литерарне секције. 

Самим тим се променила и концепција рада секције- уместо да свој рад базирају на читању и 

писању састава, ученици ће уређивати своју страницу (што је обимнији , али и изазовнији 

посао) и тиме ће ићи у корак са временом и достигнућима интернета, а уједно се бавити 

књижевношћу, критичким мишљењем, уређивачким послом, креативним задацима итд. 

У оквиру блога, ученици ће имати прилику да представе своје радове или препоруче и 

коментаришу прочитану књигу. Тиме ће међу својим вршњацима у школи популарисати 

књижевно стваралаштво- како читање, тако и писање. 

 

Руководилац секције: Властислава Кирић – виши разреди 

Време 

реализације 
Активности 

Септембар -  Формирање секције 

Сви наставници Актива ишчитаће ученицима садржај рада секције на 



почетку школске године. Чланови ће се уписивати на основу својих 

интересовања и жеље да активно учествују у остваривању планираних 

задатака. Чланови добијају Годишњи план рада секције, коментаришу га 

и по потреби допуњују својим идејама. 

• -  Формирање интернет странице 

- Договор са члановима Информатичке секције о терминима за 

заједнички рад на блогу. 

• - Рад на паноу којим се обавештавају ученици школе о отварању 

странице Литерарне секције на којој могу објављивати своје радове, 

информисати се о предстојећим конкурсима, занимљивим књигама, 

литерарним такмичењима и школским приредбама и уживати у читању 

радова својих другара. 

• У школи се прве недеље октобра обележава Дечја недеља. 

Цео октобар у Ковачици је у знаку прославе манифестације Ковачички 

октобар. 

Разговарамо о правима и обавезама детета, износимо идеје за писање 

поетских и прозних текстова на ту тему, као и на тему текстова о 

Ковачици као лепом месту за живот, који могу бити читани и 

представљени на овој манифестацији. 

• - Представљање радова чланова секције 

- Коментарисање и евентуално кориговање радова 

- Рад на паноу 

Постављање на интернет страницу ученичких радова и информација о 

Републичким и регионалним конкурсима који прате Дечју недељу 

Препоруке и коментари о прочитаним књигама 

Опис замисли странице и правила понашања посетилаца на нашој 

страници. 

Октобар • Чланови читају своје радове, коментаришу их и евентуално коригују.  

• Бирају се радови који ће бити представљени у оквиру Дечје недеље и 

Ковачичког октобра. У сарадњи са библиотеком: посета градској 

библиотеци- упознавање са радом библиотеке, књигама и часописима, 

енциклопедијама, пут до информација, лексикони, набавка и обрада 

књига, израда каталога,издавање књига. 

Новембар  - Подела радних задатака 

Видети шта је тема у новембру и пратимо конкурсе. 

 Ученицима се задаје задатак: уз смернице наставника и библиотекара, 

ученици самостално користе стручну методичку литературу и пишу 

концепт Како написати добар састав као помоћ и савет оним 

ученицима који имају проблем са писањем. 

    Закључке у виду савета и упутстава за писање састава објављују на 

интернет страници секцији како би помогли својим другарима да 

побољшају своју вештину писања. 

 - Организујемо сусрет и дружење са неким познатим писцем или 

песником. 

-Стилске вежбе  

Чланови секције читају своје радове на задату тему и на слободне теме 

по жељи, кометаришу их и по потреби, коригују.  

 Бирамо радове који ће бити објављени на блогу 

-пратимо дешавања и конкурсе у општини, на републичком и 

регионалном нивоу и укључујемо се.  



Децембар Децембар је посвећен нпр. деци са посебним потребама или 

равноправности међу људима, упућивање ученика да самостално 

пронађу вредне уметничке текстове који обрађују ову тематику и 

припреме их за представљање. 

(„ Дан за дар од срца“).  Кратак разговор о разликама међу људима. 

Позив блогерима да напишу своје мишљење о теми «Ако видиш 

разлику, не видиш једнакост» 
Семантичке и стилске вежбе 

Ученици читају уметничке текстове које су сами одабрали па их 

коментаришу у групи 

Ишчитавају и своје и књижевне текстове на тему «Ако видиш разлику, 

не видиш једнакост» 

Ученици на почетку године добију задатак да фотографишу направљене 

паное, рад на часу, изглед наше интернет странице, посету библиотеци  и 

учешће на Ковачичком октобру.  

На крају 1. полугодишта ради се пано који ће представити рад секције у 

1. полугодишту. Њиме се позивају ученици да буду креативни и током 

распуста. 

Јануар/ 

Фебруар 
 Лексичке и правописне вежбе 

Разговор о нашој народној књижевности (настанак и развој) 

-наставник чита изабране текстове који се коментаришу, издвајају се се 

уочене особине датих текстова/ народне књижевности 

-даје се задатак ученицима да за следећи час пронађу што више народних 

умотворина/ пословица / загонетки...које ће читати и коментарисати 

Читање сакупљених радова и разговор о њима 

Архаизми, локализми, туђице- кратак осврт на наше говорно подручје и 

свест о пореклу речи као и њиховој измешаности  

Разговор и предлози идеја о обележавању предстојећег празника Дана 

жена 
Израда паноа којим се позивају ученици да пошаљу своје радове на ту 

тему, најбоље објављујемо на сајту школе 

-прикупљање текстова, коментарисање, корекција по потреби 

Чланови секције пишу текстове на тему Лик мајке у књижевним 

делима. 

Март  Учешће на програму поводом Дана жена, читање радова чланова секције 

 Издвајање квалитетних радова који би могли бити објављени на блогу, у 

часописима, конкурсима... 

припрема за 21.март, светски дан поезије  

Постављање паноа са позивом ученицима да се креативно искажу 

пишући поетски текст 

-обележавање дана поезије уз избор песама ученичких и књижевних дела 

Април 23. АПРИЛА У ШКОЛИ СЕ ОБЕЛЕЖАВА Светски дан књиге  

 Организујемо посету Општинској библиотеци 

Тим поводом чланови секције издвојиће књижевно дело по свом избору, 

приказати његову вредност групи и предложити га за читање. 

Предложена дела препоручиће се ученицима и путем блога. На интернет 

страници сви ученици моћи ће препоручити књигу која им се свидела- уз 

кратко образложење због чега је препоручују (мотивација ученика за 

читање књижевних дела) 

ЗАДАВАЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА 



 -Рад на паноу и позив ученицима да креирају радове на тему Дана 

школе, који ће бити читани на прослави и објављени у часопису и на 

блогу. 

Рад на преобликовању текста: разлике између  уметничког и 

неуметничког текста, групни рад. 

ЗАДАВАЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА  

-Проналажење ФРАЗЕОЛОГИЗАМА . Кратак разговор о идиомима и 

њиховој употреби у свакодневном говору. Упутства за рад.  

Приказ књиге по сопственом избору. 

Мај Прикупљање радова које су ученици писали, одабир за блог, 

коментарисање, корекција- на тему фразеологизама, говора њихових бака 

и дека. Илустровати неке идиоме карикатуром. 

Договор око постављања радова на блог. 

Обележавање Дана школе и учешће на програму 

Јун - Прављење паноа  

- Осврт литерарне секције на протеклу школску годину (фотографије, 

резиме) 

 
Руководилац секције: Ана Чипкар Фаркаш– нижи разреди 

Време 

реализације 
Активности 

Септембар Уводни час – упознавање ученика са планом  

„Зорничка“ – словачки часопис за децу 

Разбрајалице, шале,  

Реторика, дечје песме 

Октобар Дечја недеља 

Октобар – месец књиге 

„Jesen pani bohatá“  

Пано дечјих радова на тему „Јесен“. 

Новембар Конкурс дечјих радова „Zorničkin súbeh – Hlavolami“ 

Награђени ученици 

„Mikuláš“ 

„Mikuláš“ 

Децембар „Mikuláš“ 

Писмо Деда Мразу 

Новогодишње жеље 

Јануар Дечји кутак – „Hlas ľudu“ 

Зимске радости 

Читање ученичких радова 

Фебруар Зима са књигом 

Посета дечјој библиотеци 

Сусрет са писцем 

Март Најлепши поклон за маму 

Пролеће куца на врата 

Мирис пролећа 

Вредновање радова ученика 

Април Андерсенове бајке 

Ноћ са Андерсеном 

Учешће ученика у програму 



Ковачички мозаик – „Kovačická mozaika“ 

Мај Моја омиљена књига 

Посета школској библиотеци 

Цитати 

Огласна табла 

Јун Ближи се распуст 

„Leto, leto, letko...“ 

Осврт литерарне секције на протеклу школску годину. 

 

 

 

ПЛАН  РАДА  РЕЦИТАТОРСКЕ  СЕКЦИЈЕ 

 

Циљ рада секције је да се код ученика  млађег школског узраста пробуди интерес за 

рецитовањем. Секција подстиче развијање ученичке маште,креативности и оригиналности. 

Оспособљава ученике за лепо и изражајно рецитовање. Рецитаторска секција омогућава  

развој личних склоности за књижевност и књижевно стваралаштво те развија и негује 

интерес за литерарно и говорно презентовање књижевне уметности. Развија се код ученика 

љубав према књизи, као и проширују знања  о књижевном стваралаштву. Ученици ће се на 

секцији  упознати са дикцијом, акцентом, интонацијом и темпом. Откриће лепоте поезије и 

бити подстакнути на читање и самостални истраживачки рад. 

 

 
Најбољи рецитатори 

 

 

Руководилац секције:Ана Кукучка – нижи разреди,  Ева Пољак Хркова– виши  разреди 

Време 

реализације 

 

Активности 

 

Септембар 

Вежбе артикулације и дикције. Акценатске 

вежбе. Коришћење интернета. Самостално 

извођење и давање добрих примера. 

Октобар 
Слушање поезије коју говоре велики глумци. 

Анализа и поређење. 

Новембар 
Одабир песама, учење напамет и увежбавање 

изражајног казивања. Јавни наступ. 

Децембар 
Одабир песама, учење напамет и увежбавање изражајног казивања. 

Јануар 



Фебруар 
Наступ на школском и општинском такмичењу, евентуално наступ на 

вишим нивоима такмичења. 

Март 
Интензивније припремање за наступ на 

општинском такмичењу 

Април 

Вежбе артикулације и дикције. Акценатске вежбе.  

Коришћење интернета.  

Самостално извођење и давање добрих примера. 

Мај 
Рецитовање најувежбанијих стихова. Вежбање 

јавног наступа. Дан школе. 

 

 

 

 

ПЛАН  РАДА  ДРАМСКЕ  СЕКЦИЈЕ 

 

Руководилац секције: Јелена Лукић 

Време 

реализације 
Садржај Носиоци активности 

Септембар 

- Формирање секције 

-Усвајање годишњег плана 

рада, замена глумаца 

Ученици и наставници 

Октобар  - Аудиција за глумце Ученици и наставници 

Новембар  - Пробе Ученици и наставници 

Децембар  - Пробе Ученици и наставници 

Јануар/фебруар  - Пробе Ученици и наставници 

Март  - Наступ на Драмској смотри Ученици и наставници 

Април  

- Извођење представе за 

ученике ОШ, забавишта, 

локалну средину... 

Ученици и наставници 

Током школске 2021/22. 

Год. 

- Учешће на културно-

уметничким манифестацијама 

у општини и ван општине 

Ученици и наставници 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ЧАСОПИСА (ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА) 

 

Циљ рада секције: 

- развијање интересовања према електронској форми новина, 

- развијање културе читања и писања, 

- развијање интересовања према ИКТ, 

- стицање нових знања из области ИКТ 

- упознавање ученика са програмом у коме се електронске новине израђују, 



- подстицање и развијање креативности код ученика, 

- мотивисање ученика за самостални и истраживачки рад, 

- упућивање ученика за правилно коришћење извора у раду, 

- упућивање ученика за правилно коришћење ИКТ технологија, 

- промовисање рада школе 

- упознавање ученика са новинарским стилом писања 

- оснаживање и подршка ученика у њиховом писменом изражавању. 

 

 

Руководилац секције: Светлана Коцић 

Време 

реализације 
Садржај Носиоци активности 

Октобар 2021. 

 

1.Издање часописа за ову 

школску годину 

Ученици 5/ 6/ 7 и 8. разреда 

и наставници 

Децембар 2021. 

 

2.Издање часописа за ову 

школску годину 

Ученици 5/ 6/ 7 и 8. разреда 

и наставници 

Март/ април 2022. 

 

3.Издање часописа за ову 

школску годину 

Ученици 5/ 6/ 7 и 8. разреда 

и наставници 

Јун  2022. 

 

4.Издање часописа за ову 

школску годину 

Ученици 5/ 6/ 7 и 8. разреда 

и наставници 

 

 

У плану за ову школску годину нам је да укључимо више ученика за саму израду 

часописа, да ученици добију улоге/области деловања и интересовања по сопственом 

нахођењу, као и да оформимо тим који ће се бавити креативним изгледом и уређењем 

часописа, односно бити техничка подршка. Секција је осмишљена да би ученике 

заинтересовала за стицање нових знања, проширивање знања на ИКТ пољу, промовисању 

другарства, добрих примера из праксе, промовисању постигнућа наших ученика и рада наше 

школе, као и оснаживању и подршци ученицима у самосталном истраживању, коришћењу 

различитих материјала и извора писања и увођењу јасног и концизног стила писања. 

 

 

Електронске новине ће, као и до сад, бити доступне оnline на сајту наше школе. 

*Ова секција сарађује са осталим секцијама школе: 

-са ЕКО-секцијом 

- са библиотечко-информатичком секцијом 

-секцијом природних наука 

- сафилолошком секцијом 

-са секцијом спорта и физичког васпитања 

-са ликовном секцијом… 

 

 

 ПЛАН РАДА ФОЛКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ  (МЛАЂА И СТАРИЈА ГРУПА) 

 

Фолклорна секција је за школску 2021/2022. годину планирала наступe са основним 

циљем очувања богате културне баштине. Планиране активности, поред основног, имају за 

циљ и рзавој и усавршавање психомоторичких способности ученика, развој високог степена 

социјализације ученика, учење народних игара, песама и обичаја, сарадњу са другим 

секцијама, школама, организацијама локалне заједнице и шире и промоцију школе.  



 

Одржавање секције одредиће се на основу распореда за предстојећу школску годину. 

 

 

Руководилац секције: Зузана Петрикова 

Време 

Реализације 
Активности 

Септембар 

 

- Формирање секције, представљање плана рада секције и одређивање 

терминарада секције; 

- Учење, понављање и увежбавање традиционалних народних песама; 

Октобар 

 

- Понављање и увежбавање кореографија. 

- Учење, понављање и увежбавање кореографија. 

- Припрема и одабир ношње. 

- Наступ на приредбама. 

- Понављање и увежбавање традиционалних народних песама; 

Новембар 

 

- Понављање и увежбавање кореографија и песама. 

- Наступи. 

Децембар 

 

- Учење, понављање и увежбавање кореографија 

- Наступи. 

Јануар 

 

- Учење, понављање и увежбавање кореографија 

- Наступи. 

Фебруар 

 

-Састанак и договор са члановима секције за рад у другом 

полугодишту; 

Март - Учење, понављање и увежбавање кореографија 

Април - Понављање и увежбавање кореографија и песама. 

Мај - Учење, понављање и увежбавање. 

Јун 

 

- Понављање и увежбавање научених кореографија; 

- Резимирање школске године. 

-Договор са члановима секције о плану и програму за наредну школску 

годину. 

 ПЛАН РАДА  ХОРА И ОРКЕСТРА 

 

Руководилац секције: Павел Томаш 

Месец/датум Назив манифестације Извођачи 
Припреме, пробе, 

вежбање 

Октобар 

Фестивал дечјих народних 

песама Распевани 

драгуљи(Rozspievané klenoty). 

Певачи 

солисти, 

оркестар 

септембар, октобар 

Децембар 

Фестивал дечјих забавних 

песама Лети песма, лети(Letí 

pieseň, letí). 

Певачи 

солисти, хор 
новембар, децембар 

Јануар 

(27.јануар)  

Приредба за Школску славу - 

Светог Саву. 
Хор  јануар 

Март (8.март) Приредба за  Дан жена 
Хор, певачи 

солисти 
фебруар, март 

Април, мај 

Општинска, окружна, 

покрајинска републичка 

смотра – такмичење хорова и 

оркестара 

Хор и оркестар март, април, мај 



Мај 
Приредба поводом  Дана 

школе 

Певачи 

солисти, хор, 

оркестар, 

фолклор... 

април, мај 

Јун 
Концерт поводом Светског 

дана музике. 

Певачи 

солисти, хор, 

оркестар, 

фолклор... 

мај, јун 

 

 

 
Оркестар школе 

 

 

ПЛАН РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ – (ПАНОИ У ХОЛУ, КОНКУРСИ) 

 

 

У току школске године чланови ликовне секције учествују у естетском уређивању 

школе, њене околине, припремају изложбе и разних других манифестација у васпитно-

образовној организацији у  оквиру културне и јавне делатности, прате савремени ликовни 

живот. 

 Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 

језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда 

образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и 

развија ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем 

друштва и карактером овог наставног предмета. 

 

Задаци: 
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

ликовне културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна 

култура буду у пуној мери реализовани; 

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената; 

- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите 

технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

- развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација 

као основе за увођење у визуелно мишљење; 



- развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а 

примењују у раду и животу; 

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо пиање; 

- подстицање и интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем 

музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој 

ученици живе и раде; 

- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне 

законитости и друштвене појаве; 

- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и 

у делима различитих подручја визуелних уметности; 

- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и 

савремене уметности. 

 

Оперативни задаци: 
- формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и 

слободног времена 

- ликовно-визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и 

савремено укључивање у рад односно за различита занимања 

- упознавање основних елемената организације и припреме за самостално или колективно 

преобликовање одређеног простора; 

- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину; 

- еманципација личности; 

- посматрају и естетски доживљавају дела ликовних уметности; 

- развију љубав према ликовном наслеђу; 

- развију способности за креативно и апстрактно мишљење; 

- развију способности сарадње и самопоуздања у тимском раду; 

- развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима 

националног и светског уметничког наслеђа... 

 

Руководилац секције: Сања Бојковић 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности у 

образовно- васпитном 

раду 

Начини и поступци реализације 

Поставка 

изложбе 

8 истраживање, 

анализирање, 

уочавање, 

организовање, 

естетско 

процењивање 

Методе активног учења: 

-демонстративна 

-дијлошка 

-слободан разговор 

-смислено учење 

-учење целовитих активности 

-интерактивно 

-путем открића 

-учење према моделу 

-решавање проблема 

-стваралачко учење 

”ЈЕСЕН” 

(различите врсте 

материјала и 

техника) 

4 Цртање, 

сликање, 

вајање,  

колаж, 

истраживање, 

анализирање, 

Методе активног учења: 

-демонстративна 

-дијлошка 

-слободан разговор 

-смислено учење 

-учење целовитих активности 



уочавање. -интерактивно 

-путем открића 

-учење према моделу 

-решавање проблема 

-стваралачко учење 

5.”ЗИМСКЕ 

ЧАРОЛИЈЕ” 

(различите врсте 

материјала и 

техника) 

4 Цртање, 

сликање, 

вајање,  

колаж, 

истраживање, 

анализирање, 

уочавање. 

Методе активног учења: 

-демонстративна 

-дијлошка 

-слободан разговор 

-смислено учење 

-учење целовитих активности 

-интерактивно 

-путем открића 

-учење према моделу 

-решавање проблема 

-стваралачко учење 

Свети Сава  4 Цртање, 

сликање, 

вајање,  

колаж, 

истраживање, 

анализирање, 

уочавање. 

Методе активног учења: 

-демонстративна 

-дијлошка 

-слободан разговор 

-смислено учење 

-учење целовитих активности 

-интерактивно 

-путем открића 

-учење према моделу 

-решавање проблема 

-стваралачко учење 

Учешће на 

конкурсима  

8 Цртање, 

сликање, 

вајање,  

колаж, 

истраживање, 

анализирање, 

уочавање. 

Методе активног учења: 

-демонстративна 

-дијлошка 

-слободан разговор 

-смислено учење 

-учење целовитих активности 

-интерактивно 

-путем открића 

-учење према моделу 

-решавање проблема 

-стваралачко учење 

Ускршње и 

пролећне  

декорације 

5 Цртање, 

сликање, 

вајање,  

колаж, 

истраживање, 

анализирање, 

уочавање. 

-демонстративна 

-дијлошка 

-слободан разговор 

-смислено учење 

-учење целовитих активности 

-интерактивно 

-путем открића 

-учење према моделу 

-решавање проблема 

-стваралачко учење 

Естетско  

процењивање 

3 истраживање, 

анализирање, 

-демонстративна 

-дијлошка 



уочавање, 

организовање, 

естетско 

процењивање 

-слободан разговор 

-смислено учење 

-учење целовитих активности 

-интерактивно 

-путем открића 

-учење према моделу 

-решавање проблема 

-стваралачко учење 

 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК/НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

  Ова секција окупља ученике углавном виших разреда. Број ученика варира, 

између  5 и 10. Ова секција формирана је на бази добровољности и самосталног 

опредељивања ученика према својим склоностима.Ученици ће се опредељивати за рад у 

слободним активностима на почетку школске године. Организује се двочас једном месечно 

током целе школске године, а реализује се кроз индивидуални или групни рад. 

 

 Ученици су веома заинтересовани за све активности везане за учење језика. Љубитељи 

страних језика једном месечно одржавају часове на којима се упознају са обичајима, 

знаменитостима, историјом земаља енглеског говорног подручја. На часовима секције 

прикупљају се слике и чланци о важнијим темама земаља енглеског говорног 

подручја.Ученици проширују своја знања, израђују се тематски панои. 

Ова секција омогућује ученику да открије, задовољи и даље развије интересовања, склоности 

и способности, доприноси социјализацији потреба и мотива деце, свестраном и слободном 

васпитању ученика. 

 

 Циљеви ове секције су: развијање комуникационих способности ученика, развој 

креативности, продубљивање градива, нарочито из области за које су ученици посебно 

заинтересовани, стицање знања, упознавање језичких појмова и појава, оспособљавање за 

решавање граматичких, лексичких, семантичких, стилских вежби... стварање услова за развој 

дечје креативности, проширивање њихових знања и интересовања, које се надограђује на оно 

што се стиче током редовне наставе, као и дружење, разонода и игра са вршњацима,секција 

испуњава деослободног времена корисним садржајима,буди и задовољава интелектуалну 

радозналост,подстичу стваралаштво и креативност,остварује могућност бољег упознавања 

ученика и наставника.  

 

 



 
Такмичење из енглеског језика Hippo 2021. 

Руководилац секције: Марина Бабкова – нижи разреди а Евка Каркуш – виши разреди 

Time Content 

Septembеr 1.Introduction 

October 

 

2.Halloween decorations of our school hall 

3.Halloween film, decorating classroom 

November 5. Presentation about pupils‟ hobbies 

December 

 

6.Christmas presentation 

7.Christmas songs, decorating classroom 

February 

 

8.Watching films 

9.Watching films – student´s choice 

March 

 

10. Presentation about pupil‟s favorite films 

11. World Water Day 

April 12. The Earth Day 

 

Напомена: ученици се сваке године узимају учешће и у школским пројектима.  

 

 

 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  

 
Руководилац секције: Светлана Коцић 

Редни бр. часа Теме 

1. Sehenswürdigkeiten in Deutschland 

2. Die Hauptstadt – Berlin 

3. Das deutsche Schulsystem 

4. Wie feiern die Deutschen Weihnachten 

5. Freie Themen 

6. Haustiere und Wilde Tiere auf Deutsch 

7. Jakob und Wilhelm Grimm – Märchen 

8. Essen und Trinken 

9. Die deutsche Küche 



10. Wie feiern die Deutschen Ostern 

 
 

 

 

6.2.   НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ  ЗА МАТЕМАТИКУ 

 

Руководилац секције: Катарина Микулић 

 

 Оквирни програм математичке секције представља саставни део целокупног васпитно-

образовног рада у настави математике. 

 

 Основни задаци матеметичке секције могу се  свести на следеће:  

- задовољавање интереса ученика за математику као предмет, 

- продубљивање и проширивање знања и практичне навике ученика,  

- развијање логичког мишљења, довитљивости и математичке оштроумности,  

- придобијање ученика за занимљива вежбања,  

- васпитавање истрајности, љубави према раду, организованости и смисла за заједништво,  

- откривање најобдаренијих и најспособнијих ученика за математику. 

 

 На основу оваквих задатака и оквирних садржаја, ученици ће заједно са наставником 

сачинити такав програм слободних активности да он има карактер математичке разоноде, 

игре и такмичења при чему се обилато користе вежбе  у занимљивој форми, треба имати у 

виду да је она вредна само у том случају ако  доприноси разумевању математичке суштине 

појединих питања, прецизирању и продубљивању  знања из математике. 

Врсте слободних 

активности  -  назив 

секције 

Стручни руководиоци и задужени 

наставници 

Број 

група 

Год. 

Фонд 

Секциј за математику 

Катарина Микулић, Владо Шимек,  Јан 

Томаш, Борислав Жарков,Ана Чипкар 

Фаркаш 

2 72 

Секција за физику Ана Срдић,Ненад Грозданић 1 36 

Секција за хемију Мартин Немчек,Евка Омаста 1 3 

Секција за биологију Евка Омаста 1 36 

Секција за географију Елена Омаста,Зорица Тимотијевић  1 36 

Секција за историју 
Мирослав Јурица, Зузана Куталек,Желмира 

Светлик 
1 36 

Секција за роботику 

и микробит 
Владо Шимек, Ненад Грозданић 1 36 

Квизови  Мирослав Јурица, Елена Омаста 1 36 

Еколошка секција 

Евка Омаста, Елена Омаста,Јармила 

Халупа, Катарина Шимак, Моника Јагода 

Котваш 

1 36 



 

 Математичка секција мора да води рачуна да се обликом организовања и начином рада 

обезбеди активност, иницијатива и самосталност ученика. Математичка секција се организује 

на добровољној основи без обзира на њихов успех и способности. 

 

  За рад у математичкој секцији поред неких тема из наведеног програма  додатног рада 

(које су приступачне ученицима), могу се узимати и друге теме које изаберу сами ученици у 

сарадњи са наставником (првенствено: теме из историје математике, логично - комбиновани 

задаци, рационални поступци рачунања, занимљиве конструкције, елементи топологије, разне 

примене дијаграма, бројевни системи, елементи информатике и рачунарства, 

проблеми ″тешких ситуација″, математичке игре и друге математичке занимљивости. 

 
Окружно такмичење из математике 

 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ  ЗА ФИЗИКУ 

 

  План и програм рада секције физике утврђује наставник и ученици заједно. Предлози 

ученика се поштују.   

           Програм секције пружа могућност ученицима да проширују и продубљују знања из 

области физике, буђење и развој интресовања за нова сазнања. 

           Развој способности и вештина решавања сложенијих задатака и операција у оквиру 

предмета, рад на истраживањима, презентацијама. Развија се истраживачки и креативни дух. 

 

Руководилац секције:Ана Срдић 

Програмски садржаји 

Потребна 

материјална наставна 

средства 

Начин реализације 
Начин вредновања 

постигнућа ученика 

   1.Упознавање 

ученика са садржајем 

кабинета физике 

(инструменти, 

апаратуре, сређивање 

кабинета...) 

2. Направи свој 

динамометар 

3. Инфлуентна 

машина 

4.Посета Фестивалу 

Науке 

1. Инфлуентна 

машина 

2. Kартон 

3. Пампур  

4. Опруга 

5. Рачунар 

6. Интернет 

7. Теслин 

трансформатор 

8. Гајслерове цеви 

1. Групни рад 

 

 2.Рад у пару 

 

 3.Индивидуални рад 

на рачунарима 

 

4. Индивидуални рад  

 

5. Рад на терену 

1. Описно праћење 

напредовања ученика 

 

2. Израђени панои 

 

3. Фотографије 

 

4. Интерне- школске 

награде 



5.  Израда радова за 

учешће на 

конкурсима 

нпр.Енергија је свуда 

око нас 

6. Обележавање 

значајних датума- 

Дан енергетске 

ефикасности  

7.   Посета 

ветропарку Kовачица 

8. Никола Тесла и 

Михајло Пупин 

9.Теслин 

трансформатор и 

Гајслерове цеви 

  За сваку од планираних акција потребно је одвојити најмање 2 школска часа. 

 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ  ЗА ХЕМИЈУ 

 

- План и програм рада секције хемије утврђује наставник и ученици заједно. Предлози 

ученика се поштују.   

- Програм секције пружа могућност ученицима да проширују и продубљују знања из 

области хемија,екологија, биологија,географија, заштита животне средине. 

- Буђење и развој интресовања за нова сазнања из разних области датих предмета.  

- Развој способности и вештина решавања сложенијих задатака и  операција у оквиру 

предмета, рад на истраживањима, презентацијама. Развија се истраживачки и 

креативни дух, добијају функционална знања потребна за живот. 

- Развијање и неговање другарства и пријатељства, подстицање индивидуалне 

одговорности. 

-     Развијање свести о значају хемије. 

 

Руководилац секције:Мартин Немчек 

Програмски садржаји 

Потребна 

материјална наставна 

средства 

Начин реализације 
Начин вредновања 

постигнућа ученика 

1. Октобар-месец 

здраве исхране 

2.Kућна хемија- 

огледи који се изводе 

супстанцама из 

кухиње 

3.Прављење домаћег 

сапуна 

4. Припрема за 

такмичење 

 

1. Фотокопир 

2.Папир за штампање 

3.Штампач 

4. Рачунар 

5. Интернет 

6. Хемикалије  

7. Прибор 

1. Групни рад 

 

2.Рад у пару 

 

3.Индивидуални рад 

на рачунарима 

 

4. Рад на терену 

1. Описно праћење 

напредовања ученика 

2. Израђени панои 

3. Фотографије 

4. Похвале и дипломе 

на такмичењима 

5. Интерне- школске 

награде 

 

 



ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ  ЗА БИОЛОГИЈУ 

 

У оквиру слободних активности окупљају се ученици који показују интересовање за 

биологију као и сродне природне науке. Циљ је да се ови ученици у што већој мери 

осамостале и ангажују да проширују своја интересовања ка природним наукама и да развијају 

своје склоности и радне способности. 

 

Наставник, пре свега, треба да уочи способност ученика за биологију, да им помаже 

и да их усмерава ка избору будућег животног позива. 

У складу с овим урађен је и план рада биолошке секције, који је флексибилан, 

подложан сталним изменама што зависи од интересовања самих ученика. 

 

Kроз предвиђене активности, чланови секције имају прилику да: 

- прошире своја знања из биологије али и сродних природних наука као што су 

 хемија, физика и географија 

- научено провере у пракси 

- буду креативни, маштовити и самостални 

- израђују паное са темама из хемије и биологије 

- израђују презентације 

- учествују на фестивалима науке 

- развију способност за тимски рад 

- самостално проналазе и користе различите изворе информација. 

 

 

Руководилац секције: Евка Омаста 

Време 

реализације 

Редни 

број 

часа 

Теме 

Септембар 

1. 

- Увођење ученика у самосталан рад у лабораторији.  

- Упис нових чланова у биолошку секцију и усвајање предлога 

ученика за активности секције током школске године. 

2. 

- Упознавање ученика са хемијом свакодневног живота - 

анализа етикета на производима које користимо свакодневно  

(као што су нпр. млеко, шећер, минерална вода итд.) као и 

њиховим биолошким својствима. 

Октобар 
3. 

- Употреба рачунара у настави. Рад на веб алатима као што су 

едуцаплаy или кахоот. Микроскопирање 

4. 

- Хемијска анализа састава кокошијег јајета. Експериментални 

рад са јајетом.  

- Пручавање особина ЦО2 

Новембар 5. - Значај калцијума, фосфора, натријума, гвожђа, јода, флуора 

и воде за наш организам. 

 - Рад на тексту, израда паноа. 
6. 

7. 
- Kисеоник, фотосинтеза – рад на тексту, израда паноа, 

лабораторијска вежба 

Децембар 8. - Посета радионици „Отворене лабораторије“ на Хемијском 

факултету Универзитета у Бг-у. 9. 

10. 

- Биолошки  важна једињења – рад на тексту 

- Доказивање присуства скроба у различитим намирницама 

помоћу јодне тинктуре – лабораторијска вежба. 



11. 
- Микроскопирање 

12. 

Јануар 13. - Израда  ''хотела за инсекте'' – практичан рад 

14. - Употреба органских једињења у свакодневном животу.  

- Доказивање присуства протеина у свакодневној исхрани. 15. 

16. - Прављење модела цвета помоћу „штапа и канапа“ и изложба 

радова у холу школе. 17. 

Фебруар 18. - Загађивање природе различитим супстанцама и методе 

заштите Испитивање особина СО2 путем огледа (шећер + 

конц. Х2СО4) 

- Ученички пројекат- израда видео филма о негативном 

ефекту СО2 на животну средину 

19. 

20. 
- Употреба водоника. Фреони и њихов утицај на озонски 

омотач - рад на теxту. Лабораторијска вежба. 

Март 21. 
- Посета ботаничкој башти ,, Јевремовац „‟ Београд 

22. 

23. 
- Изоловање хлорофила из листова биљака. 

- Разликовање делова цвета. 

Април 
24. 

- Прављење модела молекула ДНK, животињске и биљне 

ћелије, бактерија и вируса. 

25. 
- Вода - значај воде за живи свет 

- Разговор на тему '' Проблем пијаће воде на нашој планети ''. 

Мај 
26. 

- АНАЛИЗА РАДА СЕKЦИЈЕ. 

- Предлози и сугестије. 

 

 

ПЛАН  РАДА  СЕКЦИЈЕ  ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

- План и програм рада географске секције утврђује наставник и ученици заједно.  

- Програм секције пружа могућност ученицима да проширују и продубљују знања из 

области географије.  

- Развој способности и вештина решавања сложенијих задатака и  операција у оквиру 

предмета, рад на истраживањима, презентацијама. 

- Развија се истраживачки и креативни дух. 

- Развијање и неговање другарства и пријатељства, подстицање индивидуалне 

одговорности. 

- Развијање свести о значају заштите и очувању природе и животне средине. 

 

Руководилац секције: Елена Омаста 

Време реализације 

 

Програмски садржаји 

 

Начин релизације 
Начин вредновања 

постигнућа ученика 

Септембар Азија  

Групни рад 

 

Рад у пару 

 

 

Описно праћење 

напредовања 

Октобар Америка 

Новембар Свет 

Децембар Дан вода 



Јануар Екологија  

Индивидуални рад 

 

Рад на рачунарима 

ученика 

Фебруар Дан планете Земље 

Март Дан „Очистимо свет“ 

Април Дан заштите околиша 

Мај Календар 

Јун Африка 

 

 ПЛАН  РАДА СЕКЦИЈЕ  ЗА ИСТОРИЈУ 

 

Руководилац секције: Мирослав Јурица 

Време 

Реализације 

 

Активности 

 

Септембар 

 

• Оснивање секције и разматрање плана рада секције за школску 

2021.-2022. годину 

Октобар 

 

• Ко сам…одакле сам...моји корени.... – упознавање локалне 

историје 

Новембар 

 

• Обележавање Дана Примирја у Првом светском рату 

11.новембар(панои и реферати) 

• Знамените личности из локалне историје из времена Првог 

светског рата 

Децембар 

 

• Начини Прослављања Божића и Нове године кроз историју и  код 

разних народа – занимљивости из прошлости 

Јануар 

 

• Обележавање Светог Саве – свечана академија,израда паноа и 

реферати 

• Тематски дан на тему Холокауста а са поуком у школи и код 

ученика –  „Да се никад не понови“ 

Фебруар • Обележавање Дана Државности –„ Сретење” 15.фебруар 

Март 

• Знамените жене у историји 

• (Истраживање ученика, израда паноа а да се обележи међународни 

Дан жена) 

Април • Сачувајмо нашу традицију – локална историја 

Мај 
• Обележавање Дана Победе – 9.мај 

• Народни обичаји у мом крају – локална историја 

Јун 

 

• Видовдан – Косовски циклус како са историјског  тако и са 

књижевног  и      народног  гледишта 

• Анализа ученика о раду секције у току школске године. 

 

 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА РОБОТИКУ И МИКРОБИТ 

 

 У новој школској години секција за роботику и микробитове ће примити нове, 

заинтересоване ученике. 

Планирана су један до два часа месечно почев од октобра, а пред припреме за такмичења, 

уколико се буде организовало, и чешће. Оквирно 12 часова. 

 



Руководилац секције: Владо Шимек 

Време  

Реализације 
Активности 

Од октобра 

 до маја 

1. Упознавање са уређајем за микробит и блок код едитором. 

2. Основне команде.  

3. Улаз и излаз 

4. Петље, променљиве, боолеан логика 

5. Аудио 

6. Иконе и анимација 

7. Математика, променљиве и обрада података 

8. Игре 

9. Bluetooth и радио 

10. Игле и спољашњи уређаји 

11. Самостални пројекат 

12. Коришћење Python-а. 

 

ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

 План и програм рада еколошке секције утврђује наставник и ученици заједно.   

 

- План секције пружа могућност ученицима да проширују и продубљују знања из 

 области екологије, биологије, географије и заштите животне средине. 

- Развија способности и вештине решавања сложенијих задатака и  операција у  

  оквиру предмета, рад на истраживањима, презентацијама. 

-  Развија се истраживачки и креативни дух, добијају функционална знања потребна  

  за  живот. 

- Развија и негује другарство и пријатељство, подстиче индивидуалне одговорности. 

- Развија свест о значају заштите и очувању природе и животне средине. 

 

Руководилац секције: Евка Омаста 

Програмски садржаји 

Потребна 

материјална 

наставна 

средства 

Начин реализације 

Начин вредновања 

постигнућа 

ученика 

  1.  Акција сакупљања старог 

папира, пластичних чепова и 

лименки - током целе шк. 

године 

2. Октобар - месец здраве 

исхране 

3.  Садња луковица, дрвећа, 

прављење расада - јесен, 

пролеће 

4.  Израда радова за учешће 

на конкурсима нпр. Енергија 

је свуда око нас 

5. Обележавање значајних 

датума- Дан заштите 

1. Фотокопир 

 

2. Папир за    

штампање 

 

3. Штампач 

 

4. Рачунар 

 

5. Интернет 

 

6. Бојице 

 

7. Луковице  

1. Групни рад 

 

2. Рад у пару 

 

3. Индивидуални 

рад   

 

4. Рад на терену 

 

5. Рад на рачунару 

1. Описно праћење 

напредовања 

ученика 

 

2. Израђени панои 

 

3. Фотографије 

 

4. Награде на 

конкурсима 

 

5. Интерне - 

школске награде 

 



озонског омотача, Дан воде, 

Дан планете Земље, паркова 

заштите животиња, заштите 

животне средине , енергетске 

ефикасности итд. 

6.   Вегетативно 

размножавање  

7. Kомпостирање    

8. Организовање 

једнодневног излета на неку 

локацију у близини Kовачице 

9. Израда украса од старих 

материјала - и то је 

рециклажа 

11. Писање чланака у 

часопис Екопедија и 

Школско звоно 

12. Израчунавање еколошког 

отиска 

13. Мислим и осећам 

природу - еко игре. 

 

8. Саднице 

 

9. Пелцери 

 

10.Чепови, разне 

врсте отпадног 

материјала 

6. Наградна 

екскурзија 

 

 

 

6.1.ТЕХНИЧКО-ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Врсте слободних 

активности  -  назив 

секције 

Стручни руководиоци и задужени 

наставници 

Број 

група 
Год. фонд 

Фото - новине  Катарина Шимак, Јармила Халупа 1 36 

Фотографисање  
Ана Хркова, Светлана Коцић, Данка 

Томанова, Јармила Шипицки, Ањичка Биреш 
1 

Током 

године 

Библиотекарска 

секција 
Ева Пољак Хрк, Светлана Коцић 1 36 

Саобраћајна секција Фаркаш Јожо,Растислав Ушјак 1 36 

 

 

 

 

ФОТО – НОВИНЕ 

 

 Фото новине се уређују током целе школске године у зависности од одржавања разних 

манифестација и програма у школи. У сарадњи са фотографом Млинарчеком,  

планирамо да окачимо разне фотографије са програма и манифестација, такође и разне 

ученичке радове, али све зависи од целокупне епидемиолошке ситуације.  

 

 

 Фото новине се налазе испред школе, у посебно направљеном паноу, тако да  сви 

ученици и грађани могу да виде слике са програма и манифестација које се организују 



ушколи. 

 

 

 

 

 

Руководилац секције:Катарина Шимак 

Време 

реализације 

 

Активности 

 

Септембар Пријем првака 

Октобар Kрос,Дечја недеља 

Децембар Микулаш, Деда Мраз 

Јануар Свети Сава 

Март 8.Март 

Април Ускрс, Дан планете Земље – радови ученика 

Мај  Дан школе, Крос 

 

 

 

 ФОТОГРАФИСАЊЕ 

 

 Ученике наше школе и ове школске године ће фотографисати „MlinarcekPhotoFactory“,  

који има потписан уговор о сарадњи. Значајније активности фотографишу сви наставници и 

прилажу у школску документацију и објављују на школском сајту. Руководилац секције: Ана 

Хркова 

 

 

 

 ПЛАН  РАДА  БИБЛИОТЕКАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Циљ рада секције: 

 

- развијање љубави према књизи, 

- развијање културе читања, 

- развијање љубави према новим информационим технологијама, 

- стицање нових знања 

- подстицање креативности код ученика, 

- мотивисање ученика за самостални рад, 

- мотивисање ученика за истраживаћки рад, 

- упућивање ученика на правилно коришћење енциклопедија и др.литературе, 

- упућивање ученика на правилно коришћење информационих технологија, 

- презентација и промовисање пројеката 

 

 

 

 



Руководилац секције: Ева Пољак Хркoва 

Време реализације Садржај 

 

Носиоциактивности 

 

Септембар 2021.- јун 2022. 

Припрема и 

реализацијаелектронскогшколског

часописаШколско звоно 

Наставници и ученици 

Септембар 2021.- април 

2022. 
Пројекат о МартинуЈонашу Наставници и ученици 

Септембар 2021.- јун 2022. 

Обележавањемеђународнхдатума 

у видупрезентација, квиза, 

изложби… (ДанпланетеЗемље, 

Дан матерњег језика, Месец 

књиге, Данвода, Данекологијеитд.) 

Наставници и ученици 

Септембар 2021.- јун 2022. 

Блог литерарне секције, литерарно 

вече објављених и награђених 

радова ученика 

Наставници и ученици 

Април 2022. Недељанауке Наставници и ученици 

 

 

 

 ПЛАН РАДА САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Руководилац секције: Јожо Фаркаш 

Време  

реализације 
Активности 

Септембар Евидентирање талентованих ученика и упознавање са планом рада 

Октобар Упознавање са правилима саобраћаја и значајем у свакодневном животу 

Новембар Регулисање саобраћаја 

Децембар Саобраћајни знаци и њихов значај 

Јануар Светлосна саобраћајна сигнализација 

Фебруар Саобраћајна полиција 

Март Тестови (вежбе) 

Април Тестови и полигон 

Мај Припрема за такмичење 

Јун Анализа годишњег рада секције 

 

 

6.2.СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Врсте слободних 

активности  -  назив 

секције 

Стручни руководиоци и задужени 

наставници 

Број 

група 
Год. фонд 



 

 

 

ПЛАН РАДА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ  СЕКЦИЈЕ – ГИМНАСТИКА 

 

Руководилац секције:Павел Урбан 

Време 

реализације 
Садржај активности Носиоци активности 

Септембар 
Формирање секције. 

Селекција ученика. 
Павел  Урбан  

Октобар 

Рад на подизању физичких и функционалних 

способности. 

Увежбавање прескока преко козлића. 

Павел  Урбан 

Новембар 
Увежбавање елемената на тлу. 

Повезивање елемената у састав. 
Павел  Урбан  

Децембар 
Рад на одржавању физичких способности. 

Увежбавање елемената на греди. 
Павел  Урбан 

Јануар 
Повезивање елемената на греди у састав и 

увежбавање. 
Павел  Урбан 

Фебруар 
Разбој, елементи, састав, увежбавање. 

Рад на повећању физичких способности. 
Павел  Урбан  

Март 

Обнављање и увежбавање састава на свим 

справама. 

Градско такмичење из спортске гимнастике. 

Павел  Урбан 

Април 

Анализа такмичења. 

Наставак припрема за евентуално даље 

такмичење. 

Павел  Урбан  

Мај 

Јавни час, приказ вежби (наступ на културно-

уметничком програму за Дан школе). 

Рад на популаризацији спортске гимнастике. 

Павел  Урбан 

Јун 
Планирање активног одмора. 

Анализа рада секције. 
Павел  Урбан  

 

ПЛАН РАДА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ СЕКЦИЈЕ – РУКОМЕТ 

Гимнастика  Павел Урбан 1 36 

Рукомет Томаш Мирослав 1 36 

Одбојка Томаш Мирослав 1 36 

Фудбал Павел Урбан  1 36 

Кошарка Павел Урбан  1 36 

Атлетика Павел Урбан  1 36 

Стони тенис Павел Урбан  1 36 

Шаховска секција Растислав Ушјак  1 36 

Удружење рибара Томаш Мирослав 1 36 

Пливање Павел Урбан  1 36 



 

Руководилац секције:Мирослав Томаш  

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

Септембар 

Уводни час, шут са спољних позиција. 

Организација напада на одбрану 6:0  

Организација напада на одбрану 5:1  

Одбрана 6:0 и шут са крилних позиција,одбрана 

5:1 и проигравање пивота.  

Тренинг утакмица. 

Мирослав Томаш  

Октобар 

Одбрана 6:0 и напад на ту одбрану.  

Одбрана 5:1 и напад на исту. 

Контранапад (полуконтра) 

Финтирање        

Мирослав Томаш  

Новембар 

Тактика, седмерци 

Тренинг утакмица  

Увежбавање елемената технике и тактике  
Мирослав Томаш  

Децембар 

Тактика, седмерци 

Тренинг утакмица  

Увежбавање елемената технике и тактике 
Мирослав Томаш  

Фебруар 

Тактика, седмерци 

Тренинг утакмица  

Увежбавање елемената технике и тактике 
Мирослав Томаш  

Март 

Игра на два гола 

Напад на одбрану 5:1  

Тренинг утакмица 
Мирослав Томаш  

Април 
Игра на два гола 

Тренинг утакмица Мирослав Томаш  

Мај 

Тактика  

Увежбавање елемената технике и тактике, игра и 

договор 
Мирослав Томаш  

Јун Анализа реализације плана. Мирослав Томаш  

ПЛАН РАДА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ  СЕКЦИЈЕ – ОДБОЈКА 

 

Руководилац секције: Мирослав Томаш 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

Септембар 

Oдбијање лопте прстима напред и изнад главе 

Oдбијање лопте прстима са променом правца 

додавања 

Oдбијање лопте прстима преко главе 

Oдбијање лопте прстима 

Мирослав Томаш  

Октобар 

Oдбијање лопте чекићем напред и изнад главе 

Oдбијање лопте чекићем са променом правца 

додавања 

Oдбијање лопте чекићем преко главе 

Oдбијање лопте прстима и чекићем, комбинација 

Мирослав Томаш  



вежби 

Новембар 

Сервис – доњи (школски) и горњи (тенис) у 

паровима преко мреже 

Сервис – доњи (школски) и горњи (тенис), гађање 

Одређеног циља 

Лелујави сервис са основне линије 

Мирослав Томаш  

Децембар 

Пријем сервиса 

Дизање, улазак под лопту, вежбе у паровима 

Дизање, вежбе у четворкама  

Смеч у паровима без мреже 

Мирослав Томаш  

Јануар Смеч  из зона 2 и 4 Мирослав Томаш  

Фебруар 

Блокирање- појединачно, прилажење и скок уз 

мрежу  

Блокирање- скокови са извлачењем руку у вис са 

видним сигналом 

Oдбрана поља, комбинација вежби у паровима 

Oдбрана поља, комбинација вежби у паровима 

Мирослав Томаш  

Март 

Игра преко мреже у систему 6:0, свих 6 играча 

играјукао смечери и као дизачи  

Игра преко мреже у систему 6:0, играч у ротацији у 

зони 3 има улогу дизача  

Игра преко мреже у систему 6:0, звездаста 

формацијаса 5 примача  

Игра у систему 4:2, са задацима у одбрани и на 

сервису 

Доња одбрана од смеча из зона 2 и 4 

Мирослав Томаш  

Април 

Игра преко мреже у систему 4:2, напад искључиво 

са крајева мреже 

Игра преко мреже у систему 4:2, звездаста 

формација са 5 примача 

Игра преко мреже у систему 4:2, дизач изводи 

дизање у три ротације када је на мрежи 

Мирослав Томаш  

Мај 

Игра преко мреже у систему 4:2, дизач изводи 

дизање у три ротације када је на мрежи 

Напредни систем игре дизач у задњој линији 

Поставка у одбрани и нападу у систему 4:2, дизач 

улази из свих зона линије одбране 

Смеч из зона 2, 3 и 4 

Мирослав Томаш  

Јун Анализа реализације плана Мирослав Томаш  

 



 
Велики успех на окружном такмичењу из одбојке 

 

ПЛАН РАДА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ  СЕКЦИЈЕ – ФУДБАЛ 

 

Руководилац секције: Павел Урбан 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци  

активности 

Септембар 

Селектовање ученика. 

Формирање фудбалске секције. 

Рад на опште-физичкој припреми. 

Павел  Урбан  

Октобар 

Координационе способности (без) са лоптом. 

Увежбавање технике фудбалске игре. 

Игра на два гола. 

Павел  Урбан 

Новембар 
Координационе способности (без) са лоптом. 

Увежбавање технике фудбалске игре. 
Павел  Урбан  

Децембар 

Координационе способности (без) са лоптом. 

Увежбавање тактике фудбалске игре. 

Игра на два гола. 

Павел  Урбан 

Фебруар 

Координационе способности (без) са лоптом. 

Увежбавање техничко-тактичких елемената 

фудбалске игре. 

Игра на два гола. 

Павел  Урбан  

Март 
Тактика игре у одбрани и нападу. 

Игра на два гола. 
Павел  Урбан 

Април Игра на два гола. Павел  Урбан  

Мај 
Општинско такмичење. 

Анализа такмичења. 
Павел  Урбан 

Јун 
Анализа реализације плана и предлог за 

побољшањерада секције 
Павел  Урбан  

 

ПЛАН РАДА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ  СЕКЦИЈЕ – КОШАРКА 

 

Руководилац секције: Павел Урбан 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

 активности 

Септембар Селектовање ученика. Павел  Урбан  



Формирање кошаркашке секције. 

Рад на опште-физичкој припреми. 

Октобар 

Координационе способности (без) са лоптом. 

Увежбавање технике кошаркашке игре (хватање, 

додавање, вођење...). 

Игра на два коша. 

Увежбавање технике и тактике кошаркашке игре. 

Павел  Урбан 

Новембар 

Координационе способности (без) са лоптом. 

Увежбавање технике и тактике кошаркашке игре. 

Игра на два коша. 

Такмичење.  

Анализа такмичења и рад на отклањању 

евентуалних грешака. 

Павел  Урбан  

Децембар 

Координационе способности (без) са лоптом. 

Увежбавање тактике кошаркашке игре. 

Игра на два коша. 

Павел  Урбан 

Фебруар 

Координационе способности (без) са лоптом. 

Увежбавање техничко-тактичких елемената 

кошаркашке игре. 

Игра на два коша. 

Павел  Урбан  

Март 
Тактика игре у одбрани и нападу. 

Игра на два коша. 
Павел  Урбан 

Април Игра на два коша - суђење. Павел  Урбан  

Мај 
Организовање првомајског турнира.  

Рад на популаризацији кошарке. 
Павел  Урбан 

Јун 

Анализа реализације плана и предлог за 

побољшањерада секције. 

Планирање активног одмора. 

Павел  Урбан  

 

 

ПЛАН РАДА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ  СЕКЦИЈЕ – СТОНИ ТЕНИС 

 

Руководилац секције: Павел Урбан 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци  

активности 

Септембар 
Формирање секције, упознавање ученика са 

планом рада секције и подела по групама. 
Павел  Урбан  

Октобар Правила игре. Павел  Урбан 

Новембар Држање (хват рекета), сервис Павел  Урбан  

Децембар Враћање сервиса, форхенд. Павел  Урбан 

Јануар Бекхенд, кретање играча Павел  Урбан  

Фебруар Адаптација на сто, тактика. Павел  Урбан 

Март Напад, одбрана. Павел  Урбан  



Април Игра у дублу. Павел  Урбан 

Мај Такмичења – увежбавање технике и тактике. Павел  Урбан 

Јун Такмичења – увежбавање технике и тактике. Павел  Урбан  

 

ПЛАН РАДА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ  СЕКЦИЈЕ – ШАХ 

 

Руководилац секције: Растислав Ушјак 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

Април 

Тема: Одигравање партија 

 Школски шаховски турнир – на нивоу школе 

 

Растислав Ушјак, 

Мирослав Томаш  

Мај 

Тема: Одигравање партија 

 Школски шаховски турнир – на нивоу општине 

 

Растислав Ушјак 

Јун 

Тема: Симултанка 

 Симултанка 

 Партије са предметним наставником или гостом. 

Растислав Ушјак, 

Мирослав Томаш 

ПЛАН РАДА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ  СЕКЦИЈЕ – УДРУЖЕЊЕ РИБАРА 

 

Секција се организује у сарадњи са удружењем рибара који организују такмичење у 

пецању. Руководилац секције: Мирослав Томаш 

 

ПЛАН РАДА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ  СЕКЦИЈЕ – ПЛИВАЊЕ 

 

 Пливање је једно од најбољих начина вежбања, јер ангажује неколико делова тела у 

окружењу које није стресно за зглобове. За децу пливање је забавна  спортска активност. 

Стручњаци наводе да пливање доприноси правилном развоју и најмањих мишића, исправља 

мускулатуру, повећава капацитет плућа, побољшава моторику и циркулацију. Самим тим 

пливање представља добру основу за било који спорт. Препоручује се током целе године, јер 

је то најбољи начин за одржавање кондиције,правилан развој свих мишића, опуштање и 

очување здравља.  

 

 
Државно школско првенство у пливању 

 



 Ученици школе тренутно немају могућност да тренирају пливање у Ковачици, због 

тога неколико ученика иде у школу пливања у Панчеву и Зрењанину. Редовно раде на 

техникама дисања и техникама пливања (делфин, краул, леђно, прсно и мешовито). Учествују 

на свим такмичењима пливања и постижу завидне резултате. 

Руководилац секције: Павел Урбан. 

 

 

7. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

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

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

организације ученика, за које су задужени наставници - руководиоци:  

 

 

 

НАЗИВ ДРУШТВЕНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

СТРУЧНИ РУКОВОДИОЦИ И 

ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ 
ГОД. ФОНД 

Дечји савез 
Гордана Станисављевић, 

СветланаКоцић  
36 

Општински Црвени крст 
Евка Омаста,Татјана Шипицки, 

Вјера Ушјак 
36 

 

 

 

Поменуте друштвене организације ће радити по посебним плановима рада, усклађеним 

са програмима рада ових организација на нивоу општине. 

 

Оперативни планови и програми ваннаставних активности саставни су део школске 

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

годишње, за сваку појединачну активност. 

 

 

 7.1. ДЕЧЈИ  САВЕЗ 

 

 Дечји  савез полази од жеља, интереса и потреба детета.  

Програм активности усмерава на остваривање срећнијег детињства и свестранијег развоја. 

 

Циљ:доприносити складном физичком, здравственом, интелектуално-радном, друштвено- 

моралном и естетском развоју детета, њиховом срећном детињству и припреми за живот у 

савременом друштву. 

Задаци : 

- Стварати васпитне ситуације у којима ће детету бити приступачна најбоља остварења у 

култури, уметности и спорту. 

- Стварати услове и разноврсне организационе форме за игру деце и развијати стваралачке 

способности. 



- Организовати децу у њиховом слободном времену (задовољити интелектуалну радозналост 

деце). 

- Организовати децу у њиховом слободном времену (навикавати децу да самостално и 

садржајно проводе своје слободно време). 

- подстицати децу да трагају за новим садржајима (остваривање личних могућности и 

амбиција). 

- Заштитити децу од регресивних васпитних метода и злоупотреба у породици, школи и 

друштву. 

- Омогућити деци да богате своју духовност, да изграђују еколошку свест и да свој 

патриотизам изражавају у практичним и друштвено корисним активностима. 

 

 

Основна начела: 

- Слобода избора и добровољност 

- Генерацијска и међугенерацијска повезаност 

- Демократичност 

- Схватање дечије игре као основног принципа који прожима све активности 

- Доследност у поштовању хуманих, научних, естетских и друхих критеријума при 

избору програма и активности 

- Васпитање деце на доказаним и универзалним, културним, моралним, социјалним 

вредностима.  

 

 Програм активности које нуди и организује Дечји савез у школи реализоваће се уз 

помоћ одраслих (наставника, педагога, психолога и родитеља). Деца ће самостално, слободно 

и аутономно одређивати и одлучивати, колико дуго и у којој програмској активности ће 

учествовати. Основно полазиште и критеријум свега биће ДЕТЕ, његове стварне потребе и 

развојне могућности. 

 Програм активности Дечјег савеза биће специфични и различити од садржаја и 

активности других друштвених организација, школских наставних предмета, програма 

одељењских заједница и секција слободних активности. Бираће се атрактивни и оригинални 

садржаји. Од програма и врсте активности зависиће и колективи који ће бити формирани, 

привремене или трајне групе, дружине или заједнице које ће настајати у зависности од 

актуелности програма и интереса деце да се њима баве. 

 

Предлог активности 

Временски 

оквир 
Активности Носиоци активности 

 

 

 

 

 

септембар 

2021. 

-Пријем првака – свечани програм 

4. разреда 

- Школско такмичење у 

бициклизму 

- Хуманитарна акција – 

прикупљање и размена старих 

уџбеника 

- Општинско такмичење у 

1. и   4. разред 

Одељенске старешине 1. и 4. 

разреда, родитељи, директорка 

психолог – педагог 

Ученици од 1. до 8. разреда 

Одељенске старешине од 1. до 8. 

разреда 

Општина Ковачица – 



бициклизму 

- Изборна скупштина Дечјег савеза 

(Ђачки парламент) 

- Екскурзије ученика 

представници 

Изабрани предметни наставници 

Руководиоци Ђачког парламента 

Ученици 7. и 8. разреда 

 

 

 

октобар 2021. 

* Обележавање Дечје недеље 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА:  

- Дечји вашар – пијаца 

-  Пријем првака у Дечји савез – 

трпезарија школе 

- Дан цвећа и сађење дрвета 

генерације – школски парк 

- 30. Меморијална трка др.Јанко 

Булик – улицама мога града 

- Цртање кредом – стазе око зграде 

школе 

- Замена улога – основна школа 

- Хуманитарна акција Друг -другу 

МЗ Ковачица 

Дом здравља Ковачица – 

представници 

МУП Ковачица – представници 

Одељенске старешине од 1. до 8. 

разреда 

Предметни наставници – 

представници 

Педагог – психолог 

Домар – представник 

Директорка школе 

Ученици од 1. до 8. разреда 

Родитељи ученика 

 

 

новембар 2021. 

- Градска хуманитарна акција 

- Прикупљање половне одеће и 

обуће 

- Школско такмичење из 

математике 

 

 

Изабрани наставници  

Одељенске старешине 3. и 4. 

разреда 

Предметни наставници из 

математике, ученици од 1. до 8. 

разреда  

Директорка школе 

Педагог - психолог 

 

 

 

децембар 2021. 

- Божићне честитке 

- Културно-уметнички програм за 

баке (приређују ученицидругог 

разреда) 

- Општинско такмичење из 

математике 

 

 

Изабрани наставници  

Општина Ковачица 

Ученици 2. разреда 

Родитељи и баке 

Педагог – психолог 

Директорка школе 

Предметни наставници из 

математике, ученици од 3. до 8. 

разреда 

Одабрани фотограф 

 

 

јануар – 

фебруар      

2022. 

- Kултурно- уметнички програм о 

Светом Сави у сарадњи са 

гимназијом из ковачице 

- Школска такмичења 

 

Гимназија из Ковачице 

Изабрани наставници 

Ученици од 1. до 8. разреда 

Директорка школе 

Изабрани гости 

Психолог – педагог 

ОК Ковачица 

Свештеник Православне цркве 

Ковачица 

 

 

март 2022. 

- Културно-уметнички програм 

посвећен мамама 

- Општинска такмичења, смотре 

 

 

Дом културе Ковачица 

Изабрани наставници 

Директорка школе 

Психолог – педагог 

Ученици од 1. до 8. разреда 

Гости програма 



Изабрани фотограф 

 

 

 

април 2022. 

- Ликовни ускршњи радови 

- Смотра рецитатора 

 

 

 

 

Изабрани наставници 

Директор школе 

Ученици од 1. до 8. разреда 

Психолог – педагог 

Агенција за екскурзије и водичи 

 

 

 

мај 2022. 

- Свечани програм за Дан школе 

- РТС крос За срећније детињство 

- Осмаци се опраштају од основне 

школе 

 

 

Изабрани наставници  

Ученици од 1. до 8. разреда 

ОК Ковачица 

МУП Ковачица  

Директорка школе 

Психолог – педагог 

Родитељи и родбина 

јун 2022.  

 

- Завршна приредба осмака и 

четвртака 

- Евалуација резултата спровођења 

планираних активности и 

подношење извештаја. 

Изабрани наставници 

Директорка школе 

Одељенске старешине 4. и 8. 

разреда 

Педагог – психолог 

Родитељи и родбина 

 

Напомена: Планирамо и Музички фестивал „Танцуј, танцуј“, смотре рецитатора, две 

хуманитарне акције за Центар за социјални рад Ковачице, креативне радионице, 

позоришне представе, један шаховски турнир, спортске активности и сл.  

Надамо се: 

- наставку и продубљивању сарадње 

- неометном протоку информација и благовременој комуникацији 

- одличној сарадњи са свим ученицима и одељењским старешинама 

- реализацији свих активности 

- лепом дружењу и задовољству свих ученика 

 

Координатор: Гордана Станисављевић 

 

7.2. ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА 

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије) 

 Програм подмлатка и омладине Црвеног крста Србије се базира  на мотивацији деце и 

младих да се укључе у акције и програмске активности Црвеног крста, да кроз волонтерски 

рад дају свој допринос у реализацији програма и пројеката које спроводи Црвени крст. Од 

укупног броја волонтера Црвеног крста више од 70% су млади волонтери узраста до 27 

година. Млади волонтери су едуковани у Црвеном крсту како би на адекватан и што 

квалитетнији начин пружили услуге корисницима, организовали и реализовали различите 

акције и програмске активности Црвеног крста. Правилником о организовању и деловању 

младих у Црвеном крсту Србије се регулише начин организовања, облици деловања младих и 

њихово чланство у Црвеном крсту, њихова права и обавезе, као и обавезе организације 

Црвеног крста према њима. 

 



Општи циљ програма подмлатка и омладине је јачање људских ресурса Организације како 

би се адекватно одговорило на потребе корисника Црвеног крста и друштвене заједнице у 

целини. 

 

Посебни (специфични) циљеви су: 

- развијање здравствених стилова живота међу младима, 

- промоција хуманитарних вредности и значаја хуманитарног рада, 

- повећање броја младих волонтера Црвеног крста. 

- превазилажење конфликата мирним путем – развијање толеранције, 

- смањење насиљамеђу младима, 

- поштовање различитости – културног идентитета, 

- развијање и унапређивање различитих животно корисних вештина, способности, 

креативности код младих, 

- развијање „вршњачке едукације“. 

 

 У којој мери се остварују општи и специфични циљеви Програма подмлатка и 

омладине пратићемо кроз следеће индикаторе: 

- број акција и активности које реализује Црвени крст (у којима су млади циљна група), 

- број акција и активности које организују млади за своје вршњаке или друге циљне 

групе, 

- медијска пропраћеност акција у којима учествују млади, 

- број школа које су укључене у акције и кампање Црвеног крста, 

- број едукованих младих волонтера Црвеног крста, 

- сарадња са другим организацијама које реализују програме са младима и за младе. 

 

У оквиру програма подмлатка и омладине Црвеног крста у плану је реализација програма 

дефинисаних као: 

- опште програмске активности, 

- промоција хуманитарних вредности, 

- превенција АИДС-а, 

- школа подмлатка Црвеног крста. 

Општим програмским активностима је планирана реализација следећих кампања и акција: 

- Квиз „Шта знаш о Црвеном крсту, шта знаш о здрављу?“ – месеца маја, 

- Безбедност деце у саобраћају – прва недеља септембра, 

- Трка „За срећније детињство“ – април/мај, 

- Светски дан толеранције – 16. новембар, 

- Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а – 1. децембар, 

 

 Кроз наведене кампање и акције промовишу се дечја права, здрави стилови живота, 

солидарност, борба против дискриминације, па  се активности које реализује могу 

дефинисати као активности хуманитарног, социјално-здравственог и спортско рекреативног 

садржаја. Циљ пројеката и програмских активности је да млади преузму на себе одговорност 

за сопствено здравље, образовање и одрастање. 

 

Планиране активности су: 

- дефинисање  свих потребних ресурса (људских, техничких), 

- израда идејних решења за израду промотивних материјала, 

- израда и дистрибуција промотивног материјала, 

- контакт с медијима, 

- контакт са партнерима на програму ( школе, локална самоуправа, 

здравствене установе, Министарство унутрашњих послова). 



 

У зависности од кампања и акција, могу се реализовати и следеће активности: 

- такмичења у трчању, вожњи ролера, бицикла, 

- осмишљавање полигона- симулација повреда у саобраћају, 

- организовање конкурса ликовних и литералних радова на тему ХИВ/АИДС, 

- припрема и презентовање драмских представа на тему борбе против ХИВ/АИДС-а и 

дечјих права, 

- едукације (правилно учествовање у саобраћају, дечја права). 

 

 

Индикатори успеха су: 

- анкете (пре и после завршене едукације), 

- број деце и младих који су као циљна група укључени у акције, 

- број едукованих младих волонтера који су укључени у организацију и реализацију 

акција и кампања, 

- количина дистрибуираног материјала, 

- број објављених чланака, радио и ТВ емисија које су пратиле кампање, 

- број дистрибуираних чланских карата, 

- евалуација. 

 

 Резултати програма су видљиви кроз дужи период, а огледају се у усвајању и примени 

знања о правилном учествовању у саобраћају, смањењу броја повређених учесника у 

саобраћају, повећању солидарности, унапређењу здравља опште популације и друго. 

 

 

 

План рада 

Време 

реализације 
Активности 

Септембар • Спровођење акције ''Безбедност  деце у саобраћају'' - 1. септембар, 

• Обележавање Светског дана прве помоћи -11. септембар, 

• Спровођење акције ''Недеља солидарности'' - 14 до 21. септембар, 

• Активности Омладинске теренске јединице – током целе године, 

• Реализација пројекта ''Промоција хуманих вредности'' (током 

трајања школске године), 

Октобар • Организовање акције ''За срећније детињство'', 

• Обележавање Светског дана детета - 5. октобар. 

• Рад у радионицама Црвеног крста (током трајања школске године). 

Новембар • Болести зависности-предавања, 

• Акција прикупљања крви у нашој школи. 

Децембар • Обележавање Светског дана борбе против СИДЕ - 1. децембар, 

• Организовање акције ''Један пакетић много љубави'', 

Јануар • Обележавање Националног дана без дуванског дима – 31. јануар. 

Фебруар • Хуманитарна акција „Друг- другу“. 

Март • Наградни конкурс ''Kрв живот значи'', 

• Акција прикупљања крви, 

• Обележавање Светског дана борбе против ТБЦ - 24. март. 

Април • Обележавање Светског дана здравља - 7. април, 

•   Општинско такмичење „Шта знаш о здрављу“. 

• Редовна седница Скупштине ЦK Kовачица. 



Мај • Обележавање ''Недеље Црвеног крста'' – 8. до 15. маја, 

• Kрос РТС И ЦK Србије „Трка за срећније детињство“. 

Јун • Обележавање Светског дана добровољних давалаца крви - 14. јун. 

Јул • Редовна седница Скупштине ЦK Kовачица. 

• Евалуација резултата спровођења планираних активности и 

подношење извештаја 

 

 

 

Координатор:Татјана Шипицки 

Напомена: Реализација плана ће зависити од епидемиолошке ситуације. 
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1. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКО - ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ 
 

 

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 свих облика рада стручних сарадника  („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/12) 

 



 
                                          Јанко Такач                          Вјера Ушјак 

                                           педагог                                     психолог 

 

1.1. ПЛАН РАДА  ПЕДАГОГА 

 

ЦИЉ  

Применом теоријских,  практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог 

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

циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система 

образовања васпитања, као и посебним законима. 

 

ЗАДАЦИ 

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

образовно-васпитног рада,  

 Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика, 

 Подршка наставницима у креирању програма рада са децом, предлагање и 

организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и 

напредовању, 

 Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању 

образовноваспитног  рада,  

 Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за 

васпитање и образовање  деце и ученика, 

 Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада, 

 Рад на професионалној оријентацији ученика, 

 Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за успешан рад установе, 

 Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и 

праксе. 
 

а) Глобални план рада 
 



Редни 

број 
Област 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, односно старатељима 

6. Рад са директором 

7. Рад са стручним органима и тимовима 

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

локалне самоуправе 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 

 

б) Оперативни план рада и динамика реализације 

 

Област 

рада 
Планиране активности 

Време 

реализације 

Сарадници у 

реализацији 

1. 

1.  Учествовање у изради школског 

програма,  плана самовредновања и 

развојног плана установе. 

август – 

септембар 

 

директор, 

психолог,  

Педагошко веће, 

 

2.  Учествовање у изради годишњег 

плана рада установе и његових 

појединих делова  

(организација и облици рада - 

програма стручних органа и тимова, 

стручног усавршавања, рада 

стручних сарадника, сарадње са 

породицом, сарадње са друштвеном 

средином, превентивних програма). 

август – 

септембар 

директор, 

психолог,  

Педагошко веће, 

 

3. Припремање годишњих и 

месечних планова рада педагога. 

август и током 

године 

директор 

4. Спровођење анализа и 

истраживања у установи у циљу 

испитивања потреба ученика, 

родитеља, локалне средине. 

септембар –  

октобар  

 

разредне 

старешине, 

Савет родитеља 

5. Учешће у планирању и 

организовању појединих облика 

сарадње са другим институцијама. 

септембар –

октобар  

 

наставници 

 

 

6. Планирање набавке стручне 

литературе, периодике и учешће у 

набавци и изради дидактичког 

материјала, наставних средстава, 

играчака, сликовница-уједначавање 

опреме у свим васпитним групама. 

септембар и 

током године 

 

 

наставници 

 



7. Учествовање у писању пројеката 

установе и конкурисању ради 

обезбеђивања њиховог финансирања 

и примене. 

током године директор, 

наставници 

8. Иницирање и учешће у 

иновативним видовима планирања 

наставе и других облика образовно-

васпитног рада. 

током године наставници, 

 директор 

 

9.  Учествовање у избору и 

конципирању разних ваннаставних и 

ваншколских активности, односно 

учешће у планирању излета, 

екскурзија, боравка  ученика у 

природи. 

август –

септембар 

 

директор,  

Актив за спорт и 

културу 

 

10.  Учешће у планирању и 

реализацији културних 

манифестација, наступа ученика, 

медијског представљања и слично. 

током године наставници 

11.  Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, додатног 

рада, практичне наставе, плана рада 

одељењског старешине, секција. 

током године психолог 

12.  Учешће у избору и предлозима 

одељењских старешина. 

август 

 

директор  

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Систематско праћење и 

вредновање наставног процеса, 

развоја и напредовања  ученика. 

током године 

 

 

директор, 

Педагошко веће 

 

2.  Праћење реализације васпитно-

образовног, односно образовно-

васпитног рада. 

током године - 

крајем сваког 

квартала 

директор, 

Педагошко веће 

 

3.  Праћење ефеката иновативних 

активности ипројеката, као и 

ефикасности нових организационих 

облика рада. 

током године 

 

 

 

Педагошко веће 

 

 

 

4.  Рад на развијању и примени 

инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области 

и активности рада установе. 

током године 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

5.  Праћење и вредновање примене 

мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана. 

током године - 

крајем сваког 

квартала 

Педагошко веће 

 

 

6.  Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма 

увођења у посао наставника,стручног 

сарадника. 

по потреби 

током године 

 

 

директор, 

 наставници 

ментори 

 

 

7.  Иницирање и учествовање у 

истраживањима васпитнo-образовне 

праксе које реализује установа, 

по потреби 

током године 

 

стручне установе 

 

 



научно истраживачка институција 

или стручно друштво у циљу 

унапређивања васпитно-образовног 

рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Учешће у изради годишњег 

извештаја о раду установе у 

остваривању свих програма 

васпитно-образовног рада (програма 

стручних органа и тимова,стручног 

усавршавања,  превентивних 

програма, рада педагошко-

психолошке службе, сарадње са 

породицом, сарадње са друштвеном 

средином, праћење рада стручних 

актива, тимова). 

август – 

септембар (за 

минулу годину) 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Учествовање у праћењу 

реализације остварености општих 

и посебних стандарда постигнућа 

ученика. 

након сваког 

квартала 

 

 

Педагошко веће, 

наставници 

 

10.  Праћење анализе успеха и 

дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као 

и предлагање мера за њихово 

побољшање. 

након сваког 

квартала 

 

 

 

разредне 

старешине 

 

 

 

 

11.  Праћење успеха ученика у 

ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и 

пријемним испитима за упис у 

средње школе. 

након сваког 

квартала 

 

 

 

наставници 

 

 

 

 

12.  Учествовање у усклађивању 

програмских захтева са 

индивидуалним 

карактеристикама ученика. 

током године 

 

 

 

наставници, 

чланови 

стручног тима  за 

инклузивно 

образовање 

13.  Праћење узрока школског 

неуспеха ученика и предлагање 

решења за побољшање школског 

успеха. 

током године и 

након сваког 

квартала 

наставници 

 

 

14.  Праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика. 

пред крај сваког 

квартала 

наставници 

3. 

1.  Пружање помоћи  наставницима 

на конкретизовању и 

операционализовању циљева и 

задатака  образовно-васпитног рада. 

септембар и 

током године 

 

 

наставници 

 

 

 

2.  Пружање помоћи  наставницима у 

проналажењу начина за 

имплементацију општих и посебних 

стандарда. 

септембар и 

током године 

 

наставници 

 

 



3.  Рад на процесу подизања 

квалитета нивоа ученичких знања и 

умења. 

током године 

 

 

наставници 

 

 

4.  Мотивисање  наставника на 

континуирано стручно усавршавање 

и израду плана професионалног 

развоја и напредовања у струци. 

током године 

 

 

 

наставници,  

директор 

 

 

5.  Анализирање реализације  часова 

редовне наставе у школама и других 

облика  образовно- васпитног рада 

којима је присуствовао и давање 

предлога за њихово унапређење. 

током године 

 

 

 

 

наставници 

 

 

 

 

6.  Праћење начина вођења 

педагошке документације 

наставника. 

током године 

 

 

наставници  

 

 

7.  Иницирање и пружање стручне 

помоћи наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и 

инструмената оцењивања ученика. 

током године 

 

 

 

наставници, 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

8.  Пружање помоћи наставницима у 

осмишљавању рада са ученицима 

којима је потребна додатна подршка 

(даровитим ученицима, односно 

ученицима са тешкоћама у развоју). 

септембар, 

током године 

 

 

 

наставници 

 

 

 

 

9.  Оснаживање наставника за рад са 

децом, односно ученицима из 

осетљивих друштвених група кроз 

развијање флексибилног става према 

културним разликама и развијање 

интеркултуралне осетљивости и 

предлагање поступака који 

доприносе њиховом развоју. 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Оснаживање наставника за 

тимски рад кроз њихово подстицање 

на реализацију заједничких задатака, 

кроз координацију активности 

стручних већа, тимова и комисија. 

током године наставници  

 

 

11.  Пружање помоћи наставницима у 

остваривању задатака професионалне 

оријентације и каријерног вођења и 

унапређивања тога рада 

друго 

полугодиште 

 

наставници,  

чланови 

Педагошког 

колегијума 

12.  Пружање помоћи  наставницима 

у реализацији огледних и угледних 

часова и примера добре праксе, 

излагања на састанцима већа, актива, 

радних група, стручним скуповима и 

родитељским састанцима.  

током године 

 

наставници  

 

 

13.  Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, додатног 

септембар и 

током године 

наставници  



рада, практичне наставе, плана рада 

одељењског старешине и секција. 

 

 

14.  Упознавање и одељењских 

старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама нових 

ученика. 

по потреби 

 

 

 

одељењске 

старешине 

 

 

 

15.  Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији 

појединих садржаја часа одељењске 

заједнице. 

по потреби 

 

одељењске 

старешине 

 

16.  Пружање помоћи  наставницима 

у остваривању свих форми сарадње 

са породицом. 

током године 

 

одељењске 

старешине 

 

 

17.  Пружање помоћи приправницима 

у процесу увођења у посао, као и у 

припреми полагања испита за 

лиценцу. 

по потреби 

 

 

 

приправници, 

наставници 

ментори 

 

18.  Пружање помоћи  наставницима 

у примени различитих техника и 

поступака самоевалуације. 

током године 

 

 

наставници 

 

4. 

1.  Испитивање детета уписаног у 

основну школу. 

септембар 

 

разредне 

старешине, 

родитељи 

2.  Праћење дечјег развоја и 

напредовања. 

током године 

 

разредне 

старешине 

 

3.  Праћење оптерећености ученика 

(садржај, време, обим, врста и начин 

ангажованости детета односно 

ученика). 

током године 

 

 

 

наставници 

4.  Саветодавни рад са новим 

ученицима.  

септембар и 

током године 

разредне 

старешине 

 

5.  Стварање оптималних услова за 

индивидуални развој детета односно 

ученика и пружање помоћи и 

подршке. 

током године 

 

 

разредне 

старешине 

 

6.  Пружање подршке и помоћи 

ученицима у раду ученичког 

парламента и других ученичких 

организација.  

током године Ученички 

парламент, 

директор 

 

7.  Идентификовање и рад на 

отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању. 

током године 

 

разредне 

старешине, 

родитељи 

 

8.  Рад на професионалној 

оријентацији ученика и каријерном 

током  године 

 

разредне 

старешине, 



вођењу.     родитељи 

 

9.  Анализирање и предлагање мера 

за  унапређивање ваннаставних 

активности. 

септембар, 

током  године 

 

разредне 

старешине, 

родитељи, 

директор 

10.  Пружање помоћи и подршке 

укључивању ученика у различите 

пројекте и активности стручних и 

невладиних организација.     

током  године 

 

разредне 

старешине, 

директор 

 

11.  Пружање помоћи на 

осмишљавању садржаја и 

организовању активности за 

креативно и конструктивно 

коришћење  слободног  времена. 

током  године 

 

разредне 

старешине, 

родитељи 

 

12.  Промовисање, предлагање мера, 

учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања 

толеранције и конструктивног 

решавања конфликата, популарисање 

здравих стилова живота. 

током  године 

 

директор, 

разредне 

старешине, 

родитељи 

 

13. Учествовање у изради 

педагошког профила детета, односно 

ученика за децу односно ученике 

којима је потребна додатна подршка.  

септембар-

октобар 

 

разредне 

старешине, 

родитељи 

 

14.  Анализирање предлога и 

сугестија ученика за унапређивање 

рада школе и помоћ у њиховој 

реализацији. 

новембар-

децембар 

 

директор, 

наставници 

 

15. Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученика који врше 

повреду правила понашања у школи 

или се не придржава одлука 

директора и органа школе, 

неоправдано изостане са наставе пет 

часова, односно који својим 

понашањем угрожава друге у 

остваривању њихових права. 

током године 

 

разредне 

старешине, 

родитељи 

 

5. 

1.  Организовање и учествовање на   

родитељским састанцима у вези са 

организацијом и остваривањем 

васпитно-образовног, односно 

образовно-васпитног рада. 

током године 

 

разредне 

старешине, 

родитељи, 

директор 

2.  Припрема и реализација 

родитељских састанака, трибина, 

радионица са стручним темама. 

током године 

 

разредне 

старешине, 

родитељи, 

директор 

3.  Укључивање родитеља, старатеља 

у поједине облике рада установе 

септембар 

 

разредне 

старешине, 



(васпитно – образовни рад, односно 

настава, секције, предавања, 

пројекти...) и партиципација у свим 

сегментима рада установе. 

родитељи, 

директор 

4.  Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са децом, 

односно ученицима  са тешкоћама у 

учењу, проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији. 

током године 

 

разредне 

старешине, 

родитељи, 

директор 

5.  Упознавање родитеља, старатеља 

са важећим законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити деце, 

односно ученика од занемаривања и 

злостављања и другим документима 

од значаја за правилан развој деце, 

односно ученика у циљу 

представљања корака и начина 

поступања установе. 

током године 

 

разредне 

старешине, 

родитељи, 

директор 

6.  Пружање подршке и помоћи 

родитељима  у осмишљавању 

слободног времена  деце, односно 

ученика. 

током године 

 

разредне 

старешине, 

родитељи 

 

7.  Рад са родитељима, односно 

старатељима у циљу прикупљања  

података о деци. 

септембар 

 

разредне 

старешине, 

родитељи 

 

8.  Сарадња са Саветом родитеља, по 

потреби, информисањем родитеља и 

давање предлога по питањима која се 

разматрају на савету. 

током године 

 

разредне 

старешине, 

родитељи,  

директор, 

Савет родитеља 

6. 

1.Сарадња са директором  на 

истраживању постојеће васпитно- 

образовне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење. 

током године 

 

директор, 

Педагошко веће, 

наставници 

2.Сарадња са директором  у оквиру 

рада стручних тимова и комисија и 

редовна размена информација. 

током године 

 

директор, 

Педагошко веће 

 

3.Сарадња са директором  на 

заједничком планирању активности, 

изради стратешких докумената 

установе, анализа и извештаја о раду 

школе. 

август – 

септембар 

 

директор 

 

4.Сарадња са директором   на 

формирању одељења и расподели 

одељењских старешинстава. 

август – 

септембар 

 

директор, 

разредне 

старешине 

 



5.Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације у 

установи. 

током године директор, 

Педагошко веће 

6.Сарадња са директором   на 

планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних 

компетенција. 

током године директор, 

Педагошко веће 

7.Сарадња са директором   по питању 

приговора и жалби ученика и 

његових родитеља, односно 

старатеља на оцену из предмета и 

владања. 

током године разредне 

старешине, 

директор 

 

7. 

1.Учествовање у раду  наставничког 

већа (давањем саопштења, 

информисањем о резултатима 

обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од 

значаја за образовно-васпитни рад и 

јачање наставничких компетенција). 

на крају сваког 

квартала и 

на крају сваког 

полугодишта 

 

директор, 

Педагошко веће 

 

 

2.Учествовање у раду тимова, већа, 

актива и комисија  на нивоу установе 

који се образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма или 

пројекта. Учествовање у раду 

педагошког већа и стручних актива 

за развојно планирање и развој 

школског програма. 

током године 

 

директор, 

Педагошко веће 

 

 

Предлагање мера за унапређивање 

рада стручних органа установе. 

током године 

 

директор 

 

8. 

1.Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним, научним, 

културним и другим  установама које 

доприносе остваривању циљева и 

задатака васпитно-образовног, 

односно образовно-васпитног рада 

установе. 

током године 

 

директор 

 

2.Учествовање у истраживањима 

научних, просветних и других 

установа. 

током године 

 

директор 

 

3.Осмишљавање програмских 

активности за унапређивање 

партнерских односа породице, 

установе и локалне самоуправе у 

циљу подршке развоја деце и младих. 

током године 

 

директор 

 

4.Активно учествовање  у раду 

стручних друштава, органа и 

организација. 

током године 

 

директор 

 

5.Сарадња са канцеларијом за младе  током године директор 



другим удружењима грађана и 

организацијама које се баве 

програмима за младе. 

  

6.Учешће у раду и сарадња са  

комисијама на нивоу локалне 

самоуправе, које се баве 

унапређивањем положаја деце и 

ученика и услова за раст и развој. 

током године 

 

директор 

 

7.Сарадња са националном службом 

за запошљавање. 

друго 

полугодиште 

директор 

 

 1.Вођење евиденције о сопственом 

раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу. 

током године 

 

директор 

 

 2.Израда, припрема и чување 

посебних протокола, чек листа за 

праћење наставе и васпитних 

активности  на нивоу школе. 

током године 

 

директор, 

Педагошко веће 

 

 3.Припрема за послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада педагога. 

током године 

 

директор, 

Педагошко веће 

 

 4.Прикупљање података о деци, 

односно ученицима и чување  

материјала  који садржи личне 

податке о деци односно ученицима у 

складу са етичким кодексом 

педагога. 

септембар и 

током године 

 

директор, 

родитељи, 

разредне 

старешине 

 

 

 5.Стручни сарадник педагог се 

стручно се усавршава: праћењем 

стручне  литературе и периодике, 

праћењем информација од значаја за 

образовање и васпитање на 

интернету; учествовањем у 

активностима струковног удружења 

(Педагошко друштво Србије) и на 

Републичкој секцији педагога и 

психолога Србије, похађањем 

акредитованих семинара, учешћем на 

конгресима, конференцијама, 

трибинама, осмишљавањем и 

реализацијом акредитованих 

семинара, похађањем стручних 

скупова, разменом искуства и 

сарадњом са другим педагозима и 

стручним сарадницима  у 

образовању. 

током године 

 

директор 

 



1.2. ПЛАН  РАДА  ПСИХОЛОГА 

 

ЦИЉ  

  Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке 

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

циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика 

дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.  

 

ЗАДАЦИ  

- Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,  

- Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика,  

- Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и њиховог 

професионалног развоја,  

- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера које 

доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада установе,  

- Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда 

постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање,  

- Подршка отворености установе према педагошким иновацијама, односно старатеља,  

- Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за установу,  

- Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.  

 

 

  а) Глобални план рада 

Редни број Област 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, односно старатељима 

6. 
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика 

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 

 

б) Оперативни план рада и динамика реализације 

 

Област 

рада 
Планиране активности 

Време 

реализације 

Сарадници у 

реализацији 



1. 

Учешће у изради Годишњег плана 

рада школе за школску 2020/21. 

годину 

септембар Директор, педагог, 

одељењскестарешине, 

руководиоци стручних 

већа, руководиоци 

тимова, секција 

Учешће у изради плана рада Тима 

за самовредновање за школску 

2020/21. Годину 

септембар Тим за 

самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

Учешће у изради плана рада Тима 

за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања за школску 2020/21. 

Годину 

септембар Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

Учешће у изради плана рада 

Актива за развој школског 

програма за школску 2020/21. 

Годину 

септембар Актив за развој 

школског програма 

Учешће у изради плана рада 

Актива за развојно планирање за 

период  2020- 2023. Годину 

септембар Актив за развојно 

планирање 

Учешће у изради плана рада Тима 

за обезбеђивање квалитета и развој 

установе за 2020/21. годину 

септембар Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

2. 

 

Учешће у изради плана рада Тима 

за инклузивно образовање за 

школску 2020/21. годину 

септембар Тим за инклузивно 

образовање 

Учешће у изради плана рада Тима 

за професионални развој за 

школску 2020/21. годину 

септембар Тима за 

професионални развој  

Учешће у изради плана рада Тима 

за професионалну оријентацију за 

школску 2020/21. Годину 

септембар  Тима за 

професионалну 

оријентацију 

Организација почетка рада у новој 

школској години, пријем првака, 

евиденција бројног стања ученика 

по одељењима 

септембар директор,  педагог, 

секретар 

Учествовање у осмишљавању и 

изради акционих планова и 

предлога пројеката који могу 

допринети унапређивању 

квалитета васпитања и образовања 

у школи и учествовања у њиховој 

реализацији 

током године директор,  педагог, 

Тим за израду 

пројеката, предметни 

наставници 

Припремање плана посете 

часовима, посете часовима 

током године самостално и у 

сарадњи са 

директором, 



педагогом, 

предметним 

наставницима, 

одељенским 

старешинама 

Припремање плана сопственог 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја 

током године самостално  

Учествовање у праћењу и 

вредновању образовно-васпитног 

рада установе и предлагање мера 

побољшања ефикасности, 

економичности и успешности 

установе  

током 

године 

директор,  педагог, 

Тим за квалитет 

установе 

Праћење и вредновање примене 

мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана 

за ученике ИОП-1 и ИОП-2 

током године дефектолози 

Праћење израде годишњег 

извештаја о раду школе, нарочито 

остваривања свих програма 

образовно-васпитног 

рада,извештај о раду појединих 

тимова, стручног усавршавања, 

рада психолошко- педагошке 

службе, сарадње са друштвеном 

средином 

јун директор, педагог, 

руководиоци 

Стручних већа 

 

Учествовање у континуираном 

праћењу и подстицању 

напредовања ученика у учењу и 

понашању – подношење 

кварталних извештаја 

током године одељењске старешине,  

педагог, руководиоци 

Стручних већа 

Организација замене одсутних 

наставника, праћење изостанака 

наставника 

током године директор, дежурни 

наставник 

Учествовање у истраживањима 

која се спроводе у оквиру 

самовредновања рада школе 

(израдом инструмената, 

дефинисањем узорка и 

квалитативном анализом 

добијених резултата, давање 

предлога мера) 

током године Тим за 

самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

3. 

Саветодавни рад усмерен ка 

унапређивању процеса праћења 

ученичког напредовања у 

функцији подстицања ниховог 

развоја и учења 

током године наставници 



Саветодавни рад усмерен ка 

стварању психолошких услова за 

подстицање целовитог развоја 

ученика 

током године директор, педагог, 

наставници 

Пружање подршке наставницима у 

планирању и реализацији 

непосредног образовно- васпитног 

рада са ученицима, а нарочито у 

области прилагођавања рада 

образовно- васпитним потребама, 

индивидуалним могућностима и 

способностима ученика  

током године педагог 

Пружање подршке јачању 

наставничких компетенција у 

областима: комуникације и 

сарадње, конструктивног 

решавања сукоба и проблема, 

подучавања и учења 

током године педагог 

 

Упознавање наставника са 

психолошким принципима 

успешног процеса учења, 

природом мотивације за учење, 

методама за подстицање 

различитих врста интелигенције, 

стиловима и облицима учења, 

стратегијама учења  

током године педагог 

 

Саветовање наставника у  

индивидуализацији образовно- 

васпитног  

рада на основу уочених потреба, 

интересовања и способности 

ученика 

током године педагог 

Пружање подршке наставницима у 

раду са ученицима код којих је 

утврђен психолошки узрок 

неуспеха у достизању постављених 

захтева као и појава неадаптивних 

облика понашања и предлагање 

мера за њихово превазилажење 

током године педагог 

Оснаживање наставника да 

препознају способности, 

интересовања и склоности ученика 

које су у функцији развоја 

професионалне каријере ученика 

током године педагог 

Пружање подршке наставницима у 

раду са родитељима, односно 

старатељима 

током године педагог 



Оснаживање наставника за тимски 

рад 

током године педагог 

Пружање подршке наставницима 

менторима и саветодавни рад са 

приправницима у процесу увођења 

у посао 

током године педагог 

4. 

Учешће у организацији пријема 

ученика, праћење процеса 

адаптације и подршка у 

превазилажењу тешкоћа 

адаптације 

септембар, 

октобар 

педагог 

Учешће у структуирању одељења 

првог и по потреби других разреда 

септембар педагог 

Саветодавни рад са ученицима 

који имају тешкоће у учењу, 

развојне, емоционалне и социјалне 

тешкоће, проблеме прилагођавањa 

током године педагог 

Индентификовање ученика са 

изузетним способностима и 

пружање подршке таквим 

ученицима за њихов даљи развој 

током године педагог, наставници 

Пружање подршке ученицима из 

осетљивих друштвених група и 

жртвама насиља 

током године педагог, наставници 

Подршка развоју професионалне 

каријере ученика професионалним 

информисањем и саветовањем 

током године Служба за 

професионалну 

оријентацију-тржиште 

рада 

Пружање психолошке помоћи 

ученику, групи, односно одељењу 

у интрперсоналним кризама и 

конфликтима 

током године одељењске старешине, 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

Учествовање у појачаном 

васпитном  раду за ученике који 

врше повреду правила понашања у 

школи  

током године педагог, одељењске 

старешине Тим за 

заштиту 

деце/ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Организовање и реализовање 

предавања, трибина и других 

активности за ученике из области 

менталног здравља, педагошке, 

развојне и социјалне психологије 

током године предавања Суп-а, 

Завода за ментално 

здравље 

5. По потреби  предавања за током године педагог 



родитеље 

Саветодавни рад са родитељима 

односно старатељима ученика који 

имају тешкоће у развоју, учењу и 

понашању 

током године самостално 

Саветодавни рад и усмеравање 

родитеља ученика који врше 

повреду правила понашања у 

школи и којима је одређен 

појачани васпитни рад 

током године директор,Тим за 

заштиту 

деце/ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Учествовање у реализацији 

програма сарадње установе са 

родитељима (родитељски 

састанци, Савет родитеља) 

током године директор, педагог 

6. 

Сарадња са директором и 

стручним сарадницима на 

пословима који се тичу 

обезбеђивања ефикасности, 

економичности и флексибилности 

образовно-васпитног рада установе  

током године директор, педагог, 

секретар 

Сарадња са директором и 

стручним сарадницима у 

организовању семинара, трибина, 

предавања, радионица за ученике, 

запослене, родитеље 

током године директор,  

педагог 

7. 

Учествовање у раду Наставничког 

већа, Одељенских већа, 

Педагошког колегијума 

током године чланови Наставничког 

већа, Одељенских већа 

Учествовање у раду тимова 

установе, као руководилац, или 

члан тима 

током године чланови тимова 

8. 

Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним и 

другим институцијама значајним 

за остваривање циљева образовно-

васпитног рада и добробити 

ученика 

током године стручни сарадници 

Сарадња са локалном заједницом и 

широм друштвеном средином за 

остваривање циљева образовно-

васпитног рада и презентације 

ученика 

током године директор, 

педагог,стручни 

сарадници 

Сарадња са психолозима који раде 

у другим установама, 

институцијама, организацијама, 

удружењима од значаја за 

током године психолози 



остваривање циљева образовно-

васпитног рада  

9. 

Сарадња са просветним 

саветницама, које раде у 

Министарству просвете 

средњебанатског округа 

током године директор, 

 педагог 

Вођење евиденције о сопственом 

раду 

током године самостално 

Припрема за све послове 

предвиђене годишњим планом и 

оперативним плановима рада 

психолога 

током године самостално 

Прикупљање, чување и заштита 

материјала који садржи личне 

податке о ученицима 

током године самостално 

Стручно усавршавање праћењем 

стручне литературе и 

учествовањем у активностима 

струковног удружења, похађањем 

акредитованих семинара, 

похађањем стручних скупова, 

разменом искустава и сарадњом са 

другим психолозима у образовању 

током године самостално 

 

  

 

Послове стручних сарадника обављају: Вјера Ушјак, дипл. школски психолог са 100% 

ангажовања, Весна Петров, психолог-приправник, ангажована као волонтер, ради стицања 

стручне праксе и Јанко Такач, дипл. педагог са 50% ангажовања.Стручни сарадници такође 

имају обавезе вођења и ажурирања евиденције у ес-дневницима у смислу да имају увид у 

евиденцију, уписују одржане часове ЧОС-а и запажања о прегледању дневника. 

 

 

2. ПЛАН  РАДА  БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ 

 

  Програм рада библиотекара школе сачињен је на основу упутства и подзаконских 

аката везаних за рад библиотекара и на основуПравилника о програму рада свих облика рада 

стручних сарадника  („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/12). 

 



 
 

 

ЦИЉ 

 Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси 

остваривању и унапређивању образовно - васпитног рада у основним и средњим школама, 

реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада 

школског библиотекара обухвата задатке и послове изобласти образовања и 

 васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из доменакултурних и уметничких 

аспеката образовања. Он подстиче промовисање читања исамосталност ученика у учењу,  

даје свој пун допринос развоју информационеписмености (медијске и информатичке) за 

ученике и наставнике, остварује сарадњу изаједничко планирање активности наставника, 

 школског библиотекара и локалнесамоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка 

њима, што омогућаваученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања 

датих 

информација и перманентност учења током читавог живота. 

 
 

ЗАДАЦИ 

 Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и 

васпитања, као и библиотечко - информацијских из домена културних активности школске 

библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у 

пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, 

односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке: 

- развијање и неговање навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника, 

- развијање и промовисање правилне употребе информација из различитих извора,  

- пружање помоћи ученицима у налажењу различите литературе, 

- стварање услова за што приступачнији приступ библиотечком фонду и расположивим  

инфомацијама, 

- развијање стваралачке способности и креативности код ученика, 

- развијање информационе писмености, 

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,  

- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе 

- периодична ревизија фонда. 

 

а) План рада 

 

Време 

Реализације 
Активности Напомене 

Током школске Пружање помоћи ученицима Ученици и наставници 



2021/2022.године  у проналажењу одговарајуће 

литературе и издавање књига 

Током школске 

2021/2022.године 

Стварање услова за 

електронско учење 
 

Октобар 2021. 
Међународни сајам књига у 

Београду 
Одлазак на сајам 

Током школске 

2021/2022.године 

Организовање предавања о 

изради презентација 
Наставници 

Током школске 

2021/2022.године 

Logico из словачког језика и 

математике у библиотеци 
 

Током школске 

2021/2022.године 

Сарадња са РТВ ОК, РТВ 

Нови Сад, Vzlet, Hlas ludu, 

Zornička)  

Слање литерарних 

радова 

Током школске 

2021/2022.године 

Увођење књига у 

електронску библиотеку, 

праћење и евиденција 

коришћења литературе 

 

Током школске 

2021/2022.године 
Интернет презентација школе Сајт и ФБ страница 

Током школске 

2021/2022.године 

Четири броја интернет 

часописа 

Постављање на сајт 

школе 

Децембар 2021. Књижевно вече  

21.фебруар 2022. 
Међународни дан матерњег 

језика 
Обележавање и програм 

Током школске 

2021/2022.године 

Припрема диплома, похвала 

и осталих награда за ученике 
 

Април 2022. године 
Обједињени избор уџбеника 

– издавача,  на нивоу школе 
 

Јун 2022. 
Анализа рада у школској 

2021/2022.гoдини 
 

 

 

 

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

инструктивне помоћи у раду са интерактивном таблом, пошто се део књижног фонда  

налази и у интерактивној учионици. 

 

 

Посао библиотекара ће обављати Евка Пољак Хркова, проф. cловачког језика са 30% 

радног времена, Ана Хркова проф. cловачког језика са 10 % радног времена, Зузана Путник 

проф. cловачког језика са 20 % радног времена, Весна Петров психолог-приправник са 20% и 

Светлана Коцић  проф. немачког језика са 10%. 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ-ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ 

Вјера Ушјак 



Дан у недељи Радно време 

Понедељак 8.00 – 14.00 

Уторак 8.00 – 14.00 

Среда 8.00 – 14.00 

Четвртак 12.00 – 18.00 

Петак 8.00 – 14.00 

 

 

ПЕДАГОГ ШКОЛЕ 

Јанко Такач 

Дан у недељи Радно време 

Понедељак 13.00 – 17.00 

Уторак 13.00 – 17.00 

Среда 13.00 – 17.00 

Четвртак  8.00 – 14.00 

Петак  

 

 

БИОБЛИОТЕКАРИ ШКОЛЕ 

Ева Пољак Хркова, Ана Хркова, Зузана Путник,  

Весна Петров, Светлана Коцић 

Нижи разреди – пре подне 

Дан у недељи Радно време 

Понедељак 9,00-15,00 

Уторак 9,00-15,00 

Среда 9,00-15,00 

Четвртак 9,00-15,00 

Петак 9,00-15,00 

 

 

                                                         Виши разреди – пре подне 

Дан у недељи Радно време 

Понедељак 9,00-16,30 

Уторак 9,00-16,30 



Среда 8,00-16,30 

Четвртак 9,00-16,30 

Петак 9,00-16,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА, 

РУКОВОЂЕЊА ШКОЛЕ И СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 
1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКOГ OДБОРА 

2. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

            2.1. РАД СЕКРЕТАРА И РЕФЕРЕНТА ЗА ПРАВНЕ КАДРОВСКЕ И   

 АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 

            2.2. ПОСЛОВИ РЕФЕРЕНТА ЗА ПРАВНЕ КАДРОВСКЕ И    

 АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 

3.ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

4. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

5. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  

6. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

6.1. ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕРЊИХ ЈЕЗИКА  

6.2. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА(ПЛАН РАДА 

        АКТИВА НАСТАВНИКА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА) 

6.3. ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

6.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА  

6.5.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И           

ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

6.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА 



6.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

6.8. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ДЕФЕКТОЛОГА 

7. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

8. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

9. ПЛАНОВИ РАДА ШКОЛСКИХ ТИМОВА 

           9.1. ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  КВАЛИТЕТА  РАДА  И 

            РАЗВОЈ  ШКОЛЕ 

           9.2.ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  

            РАДА ШКОЛЕ 

           9.3. ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ЗАШТИТУ ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

 НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

           9.4. ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

           9.5. ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАЗВОЈ 

           9.6.ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ  

              КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

           9.7.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

           9.8.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

           9.9.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

           9.10.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

           9.11.  ПЛАН  РАДА  ТИМА ЗА ХИГИЈЕНУ И ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ И  

                    ОКОЛИНЕ 

           9.12.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ПРЕГЛЕД  ШКОЛСКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

           9.13.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ПРОЈЕКТЕ 

           9.14.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ПОПИС ИНВЕНТАРА 

           9.15. ОСТАЛИ ТИМОВИ 

 

10. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

11. ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКOГ OДБОРА 

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

општине. Изборни период је четири године.  
Школски одбор ће се током 2021/2022. 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. Снежана Магду, диплимирани туризмолог 

2. Виолета Пољак, биолошки техничар 

3. Зузана Петрикова, проф. разредне наставе 

4. Мирослав Томаш, проф. физичког васпитања – председник 

5. Сања Бојковић, проф. ликовне културе  

6. Наташа Шпрингељ, саобраћајни полицајац 

7. Снежана Милић, саобраћајни инспектор 

8. Ирена Стаменов, гимназија 

9. Ањичка Томашова, апсолвент фармације 

 

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, правила понашања и друге опште акте 

Доноси Годишњи план рада школе, Развојни план и Школски програм 

Усваја  Извештаја о остваривању рада школе 

Усваја Извештај директора школе 

Усваја Извештај самовредновању 

Доноси План стручног усавршавања и усваја извештај о његовом остваривању 

 2. ОРГАНИЗАЦИОНО-МАТЕРИЈАЛНА  ПРОБЛЕМАТИКА 

IX-VIII Одлучује о пословању школе 



Одлучује о коришћењу средстава школе 

Врши анализу финансијског стања школе 

Доноси финансијски план установе 

Усваја Извештаје о пословању, о извођењу екскурзија и наставе у природи 

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 

Расписивање конкурса за избор директора установе и даје мишљење на 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 2020/2021.   

годину;Извештаја директора школе;Извештаја о реализацији Развојног плана у 

школској 2020-2021 години (део плана); Извештаја о самовредновању; Доношење 

Годишњег плана  рада школе за школску  2021/2022. годину,Анекса Школског 

програма 2018-2022 и Правилника о вредновању сталног стручног усавршавања 

унутар установе за школску 2021/2022. годину; 

 Доношење предлога финансијског плана за 2022. Годину; 

 Доношење одлуке о висини надокнаде за продужени боравак; 

 Доношење одлуке о висини надокнаде о коришћењу фискултурне сале и осталог 

простора школе; 

 Разматрање кадровских питања, расписивање конкурса и давање предлога на 

расписане конкурсе, 

 Информација о учешћу школе у пројектима, учешће школе  у прослави  Ковачичког 

октобра, 

 Информација о активностима и 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: 

   -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 побољшање 

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; 

  

 

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  ужине ученика (бројно стање,квалитет и висина уплате); 

 Извештај о спровођењу пројеката и осталих активности на нивоу школе; 

 

Ј а н у а р:  

 Почетак рада у другом полугодишту, кадровска питања, наставна средства, грејање 

школе, 

 Усвајање Плана јавних набавки; 

 Предузимање мера на побољшању услова рада школе 

 Прослава школске  славе – Светог Саве 

 

Ф е б р у а р:   

 Усвајање  Завршног рачуна школе  за 2021. годину, извештај о финансијском 

пословању школе, анализа финансијског стања школе, 

 Усвајање полугодишњег Извештаја о раду директора школе; 

 Усвајање Извештаја Комисије за попис имовине; 

 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 предузимање мера за  побољшање  

образовно-васпитног  рада, 

 Обавештење о избору уџбеника; 

 Анализа резултата са школских такмичења, 

 Реализација културне и јавне делатности школе. 

 

М а ј:  

 Прослава Дана школе,  

 Извештаји са екскурзија ученика, 

 Полагање квалификационих испита ученика 8. разреда и упис ученика у средње школе 

 Информација о понуђеним изборним предметима ученицима за следећу школску 

годину;  

 Извештај о реализовању школе у природи. 

 

 



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  

 Разматрање и усвајање понуде за:ученичку ужину, осигурање ученика, 

 

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 2022/2023. 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. 

 

Састанци Школског одбора ће се, поред планираних,  уколико се укаже  потреба  

заказивати током школске године.  

 

 

2. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

 

 
 

Ањичка Биреш 

директорка 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 2021/2022. години, директор/ка школе пре свега ће руководити 



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

 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 поправку 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 

Активности 
Време 

реализације 

ПРОГРАМИРАЊЕ: 

-учешће у изради извештаја,  програма рада школе, школском и 

развојном плану и осталим школским документима 

-помоћ наставницима при планирању и програмирању 

-програм директора 

aвгуст 2021. 

септембар 2021. 

 

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 

-сарадња са родитељима 

-предузимање мера за унапређивање васпитно образовног рада 

-помоћ у раду стручним активима 

 

 

јун-септембар 

континуирано 

континуирано 

 

повремено 

континуирано 

континуирано 

континуирано 

континуирано 

 

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 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. 

Послове директора школе обавља Ањичка Биреш, проф. хемије и биологије. 

 

 

2.1. РАД СЕКРЕТАРА И РЕФЕРЕНТА ЗА ПРАВНЕ КАДРОВСКЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 

 
Послови секретара 

 

Правне, нормативно-кадровске и у сарадњи са рачуновођом, одређене 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), врши комплетирање материјала за 

седнице Школског одбора и  друге органе и тела школе 

 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  

 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. 

 



 
Јармила Шипицки 

 дипл. правник 

 

2.2. ПОСЛОВИ РЕФЕРЕНТА ЗА ПРАВНЕ КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Референт за правне кадровске и административне послове – 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: 

 Организација и надзор над радом помоћно-техничне службе,које опслужују 

образовно-васпитни процес школе (свакодневно). 

 Попуњава путне налоге за запослене 

 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 

 

Послове референта за правне кадровске и административне послове обавља Данка 

Томанова, са средњом стручном спремом. 

 

 
Данка Томанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


