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3. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

  Педагошки колегијум је највиши стручни орган у школи. Чине га: директор школе, 

стручни сарадници, руководиоци свих стручних већа и представници два стручна актива 

школе: актива за развојно планирање и актива за развој школског програма. Формиран је у 

циљу што боље организације рада у школи као и брже и ефикасније комуникације и 

обављања различитих послова у школи. 

 

 

а) План рада 

Време 

реализације 
Активност 

Носиоци  

активности 

 

 

Август, септембар 

 

1. Kонституисање Педагошког 

колегијума – верификовање нових 

чланова, именовање руководиоца и 

записничара, подела задужења. 

Директор 

 2. Доношење Програма рада педагошког 

колегијума за 2021/22. Годину. 

ПП служба 

 3. Сарадња са Стручним тимомовима: 

ШРП,  Самовредновање,  ИО, Тим за 

квалитет установе. 

Директор, ПП служба, 

Руководиоци Тимова 

Почетак школске 

године, квартално,  

полугодишње и 

годишње 

4. Усвајање планова и програма: 

- Стручних већа и ваннаставних 

активности; 

- ИОП-а за ученике у инклузији.  

ПП служба, 

Тим за ИО 

 5. Анализа нових правилника и 

доношење одређених одлука.  

Директор, ПП служба 

 

 

 

 Током године 

 

6. Предлагање мера на основу праћења: 

- Праћења резултата рада ученика; 

- Праћења спровођења активности 

планираних ШРП-ом , ГПРШ-ом, као и 

акционим планом у области 

самовредновања рада  школе; 

- Праћења примене иновација у циљу 

побољшања квалитета наставног 

процеса. 

Стручни активи 

Руководиоци и 

задужени наставници 

7. Анализа безбедности и сигурности 

ученика у школи. 

Задужени наставници 



8. Укључивање родитеља у школске 

активности и сарадња са установама и 

институцијама. 

ПП служба,  

задужени наставници 

 

9. Учешће у планирању стручног 

усавршавања наставника и праћење 

индивидуалног стручног усавршавања – 

именовање члана, који подноси извештај 

директору. 

Задужени наставници 

10. Спровођење поступка за стицање 

звања наставника/стручног сарадника. 

Директор 

На крају првог и на крају 

другог полугодишта 

11. Подношење извештаја о праћењу 

реализације активности планираних 

ШРП, ГПРШ, анализа безбедности, 

сарадње са родитељима; 

Задужени наставници 

На крају првог и на крају 

другог полугодишта 

12. Анализе рада Педагошког 

колегијума: 

- Анализа извештаја рада Педагошког 

колегијума на крају првог  полугодишта 

- Анализа извештаја на крају школске 

године 

Задужени наставници 

Јун, август 13. Давање предлога мера за наредну 

годину 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Чланови педагошког колегијума 

Председник педагошког колегијума је директор школе Ањичка Биреш. 

Редни 

број 
Чланови Педагошког колегијума 

1. Ањичка Биреш  Директор 

2. Вјера Ушјак Стручни сарадник 

3. Катарина Каркуш Актив за школски програм 

4. Јанко Такач Актив за развојни план 

5. Јелена Лукић Стручно веће – матерњи језик 

6. Марина Бабкова Стручно веће – страни језик 

7. Јан Томаш 
Стручно веће – математичко-техничко-

информатички предмети 



8. Еленка Омаста Стручно веће – друштвене науке 

9. Евка Омаста Стручно веће – природне науке 

10. Павел Томаш 
Стручно веће групе уметничких и 

спортских предмета и вештина 

11. Зузана Светликова Стручно веће – разредна настава 

12. Нада Гогош Стручно веће – деца са сметњама у развоју   

 

 

1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

а) Глобални план рада             

Ред. 

Бр. 
Подручје    рада 

1. Расправља о остваривању школског, односно наставног плана и програма  

2. Анализира остварене циљеве и исходе образовања 

3. 
Разматра укупне резултате васпитно-образовне делатности  и предлаже 

мере за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика 

4. Одобрава одсуство ученика у специфичним условима  

5. Разматра извештаје  о обављеним испитима 

6. 
Похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским 

мерама из своје надлежности  

7. 
Даје мишљење и предлоге о питањима из делокруга стручног рада Школе 

наставни планови и програми, уџбеници и сл. 

8. 

Усваја распоред школских писмених задатака и контролних вежби  

Разматра извештај са стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника  

9. Предлаже чланове за Школски одбор  

10. Даје мишљење Школском одбору за избор директора Школе  

11. 
Врши и друге послове које му наложи  Школски одбор  и директор 

Школе, у циљу унапређивања васпитно образовног рада. 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НAСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

С е п т е м б а р: 



 

1. Разматрање Извештаја о раду  школе за школску 2020/2021. годину и Годишњег 

програма рада школе, за школску 2021/2022. годину и Школског програма 2018-2022. 

2. Активности школе у оквиру реализације Дечије недеље. 

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

физичког васпитања. 

4. Учешће школе у прослави Ковачичког октобра; 

5. Инклузија у образовању - начини реализације у школи 

 

 

6. Верификација чланова Ђачког Парламента 

7. Активности везане за самовредновање рада школе 

8. Школско развојно планирање – план активности 

9. Учешће школе у пројектима 

10. Предлог семинара за стручно усавршавање наставника 

11. Осигурање ученика и донација родитеља 

 

 

 

 

 

О к т о б а р: 

 

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

наставници, родитељи, као и свих запослених у школи. 

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

годину 

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

4. Анализа и тешкоће вођења е-дневника 

5. План активности за област самовредновања школе – област 4. 

6. Годишњи План рада Школа без насиља  и Протокол о злостављању деце 

7. Преглед рада слободних активности ученика, и осталих активности 

8. Посета Сајму књига 

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

10. Извештаји и презентације са семинара 

 

 

Н о в е м б а р : 

 

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

2. Избор радионица за реализацију наЧОС-у 

3. Евидентирање нових ученика којима је потребан неки вид додатне подршке. 

4. Извештаји и презентације са семинара 

5. Информација са такмичења и смотри 

 

Де ц е м б а р: 

 

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

додатне наставе за време зимског распуста 

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

ђачких књижица; 



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

полугодишта; 

4. Информација о реализованим семинарима; 

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

самовредновања рада школе, школског развојног плана; 

6. Извештаји и презентације са семинара 

7. Информација са такмичења и смотри 

 

Ј а н у а р: 

 

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

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

3. Упознавање са планираним активностима: самовредновање, превентивне активности на 

сузбијању насиља, развојно планирање, план побољшања квалитета наставе планиране 

за друго полугодиште 

4. Организација прославе – Школске славе Светог Саве; 

5. Пројектне активности, планиране у 2. полугодишту 

6. Извештаји и презентације са семинара 

 

 

Ф е б р у а р: 

 

1. Упознавање са Календаром школских такмичења и смотри  

2. Извештај о реализацији допунске и додатне наставе за време зимског распуста 

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

4. Именовање стручних руководилаца екскурзија и школе у природи 

5. Разматрање понуда у вези набавке уџбеника 

6. Реализација инклузије у 2. полугодишту 

7. Донација родитеља 

8. Извештаји и презентације са семинара 

 

 М  а  р  т: 

 

1. Стручна дискусија на тему: »Стрес и како га превазићи»  

2. Анализа успешности сарадње родитеља и школе 

3. Анализа реализације активности везаних за самовредновање рада школе 

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

5. Упознавање са резултатима Школских и Општинских такмичења 

6. Анализа реализације пројеката 

7. Организовање пробног тестирања ученика 8. разреда за полагање завршног испита 

8. Извештаји и презентације са семинара 

9. Информација са такмичења и смотри 

10. Планирање школе у природи. 

 

А п р и л: 

 

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

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

3. Припреме за тестирање и упис деце у први разред 

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

5. Упознавање са Планом екскурзија од 1. до 8. разреда и реализација школе у природи 



6. Предлог изборних предмета за разреде, у којима су предвиђени изборни предмети  

7. Анализа резултата пробног тестирања за ученике 8. разреда 

8. Анализа примене е-дневника 

9. Посета сајму образовања „Путокази“ у Новом Саду 

10. Извештаји и презентације са семинара 

11. Информација са такмичења и смотри 

 

 

 

М  а  ј: 

 

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

2. Обележавање Дана школе. 

3. Припреме за реализацију Кроса РТС-а 

4. Извештај  са ученичких екскурзија од 1. до 8. разреда и школе у природи  

5. Припреме за завршну свечаност ученика 8. разреда 

6. Информација о успеху ученика 8. разреда у учењу и владању, упућивање на поправне и 

разредне испите и доношење одговарајућих одлука (додела вукових, посебних и 

школских диплома); 

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

8. Упознавање са резултатима предузетих превентивних активности и акција у     оквиру 

самовредновања и школе без насиља 

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

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

11. Извештаји и презентације са семинара 

12. Информација са такмичења и смотри 

 

Ј  у  н: 

 

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

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

изрицање васпитно-дисциплинских мера, упућивање ученика на поправне испите и сл.; 

2. Полагање разредних и поправних испита за ученике осмог разреда у јунском испитном 

року, формирање свих комисија; 

3. Информација о упису деце у први разред основне школе 

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

програм, подела  ђачких књижица, сређивање школске документације). 

5. Реализација зацртаних циљева и задатака у оквиру пројеката   

6. Информације са семинара 

7. Анализа рада наставничког већа 

8. Извештаји и презентације са семинара 

 

А в г у с т: 

 

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

августовском испитном року; 

2. Упознавање са Правилником о школском календару у школској 2021/2022. години; 

 

 

3. Израда Годишњег извештаја о раду у 2020/2021.години и Годишњег плана рада школе 

за школску 2021/2022. годину и ревизија Школског програма 2018-2022; 



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

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

(припремљеност објекта) 

6. Подела наставних предмета, одељењског старешинства и сталног задужења за 

наставнике у школској 2021/2022. год. 

 

     У циљу правовременог информисања и активног ангажовања, Наставничко веће ће у свој 

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

године, као и спроводити све активности које ће током године наложити Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја. 

Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници школе а води га директор школе, 

Ањичка Биреш. 

     За вођење Записника задужена је Јармила Шипицки, секретар школе а евиденције 

присуства Слађана Радојковић, наставник разредне наставе. 
 

 

5. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

Ред. 

бр. 

П о д р у ч ј е    р а д а 

1. 
Утврђује закључну оцену на предлог предметног наставника и оцену из 

владања на предлог одељењског старешине. 

2. Усклађује рад свих наставника и сарадника који изводе наставу у 

одељењу . 

3. 
Разматра оствареност плана часова редовне наставе и ваннаставних 

активности. 

4. Предузима мере за бољу наставу и бољи успех ученика  у учењу и 

владању. 

5. Утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања. 

6. Дискутује о питањима  покренутим  на родитељским састанцима 

одељења. 

7. Предлаже ученике за доделу похвала и награда.     

 

 

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

-непосредно организује образовно-васпитни рад 

 -прати рад и резултате ученика 

 -предлаже мере за побољшање услова рада 

 

 -подстиче рад одељењске заједнице ученика 

 -утврђује оцене и општи успех ученика 

 -похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере 

 -даје предлоге за екскурзије, излете и посете 

 -врши друге послове у складу са општим актима школе 

 



Одељенска већа од 1. до 8. разреда донела су програме рада у којима су прецизирани 

садржаји рада, време и носиоци активности. 

 

ВРЕМЕ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

IX Формирање већа 

IX Израда и усвајање Годишњег програма рада већа 

V Израда и усвајање Школског програма рада 

IX Предлог чланова Тимова за израду ИОП-а 

IX,X Анализа програма интересних (предметних) група 

IX Предлог тема за пројектну наставу 

IX План огледних часова 

XI-IV Израда плана писмених задатака из појединих предмета 

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

старешина 

XI-VI План организације родитељских састанака 

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

 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА  НАСТАВЕ И ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

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

IX Електронско вођење документације  

IX , X Усклађивање наставних садржаја 

IX Просторно дидактичко-технички услови рада у школи 

X Стање дидактичких медија и материјалних средстава у организацији наставе 

IX Организовање редовне, додатне и допунске наставе 

X Организовање наставних и комплексних екскурзија 

IV – V Организовање рекреативне наставе 

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

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

техничких група 

 

3. УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

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

програмирана и друге врсте наставе) 

X-V Пројектна настава 

X-V Међупредметне корелације, као нови вид реализације наставе 

X-V Примена дидактичких иновација у појединим предметима 

X-V Примена образовног софтвера у настави  

X-V Примена образовне технологије у настави 

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

X-V Организовање угледних часова и посете часовима  

 

4. ВРЕДНОВАЊЕ  РАДА  УЧЕНИКА 

X-VI Анализа успеха ученика у настави 

X Идентификовање ученика са тешкоћама у учењу и осталим врстама сметњи 



X-VI Уједначавање критеријума вредновања постигнућа ученика 

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

X-VI Изрицање и примене стимулативних и дисциплинских мера 

X-VI Анализа оптерећености ученика 

X-VI Анализа васпитног рада у школи 

 

5. ИСТРАЖИВАЊЕ  У  НАСТАВИ 

XI-V Ставови ученика према организацији наставног рада у школи 

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

V-VI Анализа спровођења програма Школа без насиља 

 

6. ИЗВОРИ  ЗА  САМОСТАЛАН  РАД  УЧЕНИКА 

II-V Анализа коришћења ваннаставне литературе 

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

наставе) 

 

7. ИСПИТИ 

VI Припремна настава 

VIII Продужна настава 

VIII Именовање комисија за полагање поправних и разредних испита 

VIII Поправни испити 

 

8. МАТУРСКО  ВЕЧЕ 

VI Организација матурских свечаности  

 

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

   I Ана Кукучка, проф. разредне наставе 

II Гордана Станисављевић, проф. разредне наставе 

III Зузана Светликова, проф. разредне наставе 

IV Катарина Каркушова, проф. разредне наставе 

V Ана Срдић, проф. физике 

VI Евка Омаста, проф. биологије и хемије 

VII Властислава Шулек, проф. српског ј. 

VIII Мирослав Јурица, проф. историје 

ПП Дарина Доша Стано, дефектолог 

 

 

 

 

6. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

Стручна већа из области предмета, разредне наставе и дефектолози 



 

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

предмета. 

 

Планом рада стручних већа обухватају се следећи задаци: 

- разматрање стручних питања и предлагање потребних мера ради 

усавршавања наставно-васпитног рада, 

- стручно усавршавање наставника, 

- корелација сродних предмета, 

- предлагање нових облика рада и употребе савременијих наставних 

средстава, 

- уједначавање критеријума за оцењивање наставника,  

- примери добре праксе и сл. 

 

 Председници стручних већа доносе планове њиховог рада. Ови планови утврђују 

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

савремене педагошке методе.  

 

Табела садржаја рада и временски оквир реализације главних области рада стручних већа:   

 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ НОСИОЦИ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ 

VIII-IX 1. Конституисање већа руководство 

IX 2. Организационо-материјални услови рада  

доношење плана рада стручних већа по областима 

договор о броју седница и времену одржавања 

предлог набавке наставних средстава и литературе  

сарадња и координација са другим активима – корелација 

сродних предмета 

разредни и 

предметни 

наставници 

 

2. ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УСАВРШАВАЊЕ 

X-VI 

 

IX- X 

1. Извештаји са семинара за први,други и пети, шести 

разред – Увођење нових наставних предмета и садржаја 

2. Планирање пројектне наставе  

3. Учење усмерено на исходе – стандарди постигнућа 

разредни и 

предметни 

наставници 

X-VI 4. Реализација плана и програма: 

договор о начину планирања 

организација допунске и додатне наставе 

предметни 

наставници 

X-VI 5. Унапређивање образовно-васпитног рада 

уједначавање критеријума у настави 

примена наставних средстава у раду 

предметни 

наставници 

X-VI 6. Праћење и реализација образовно-васпитног рада 

анализа успешности ученика и оспособљавање за 

самостално учење 

7.Анализе улазних и излазних тестова 

наставници 

разред. и 

пред. наставе 

 

3. СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ 



IX-VI 1. Стручно усавршавање наставника 

усавршавање приправника и размена искустава наставника 

семинари, предавања,угледни часови и стручна литература 

наставници 

разред. и 

пред. наставе 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

IX-VI 1. Организовање допунске, додатне и припремне  наставе предметни 

наставници 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 

II-V 1. Организација такмичења у школи задужени 

наставници 

III-V 2. Учешћа на такмичењима предметни 

наставници 

VI 6. ПОДНОШЕЊЕ  ИЗВЕШТАЈА  О  РАДУ руководиоци 

стручних 

већа 

 

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

састанака. 

 

 

 

ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАНОВИ 

 

6.1.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА  МАТЕРЊИХ  ЈЕЗИКА 
 

Руководилац већа:Јелена Лукић 

Време 

реализације 
Садржај активности Носиоци активности 

Септембар -доношење планова рада 

-избор лектире 

-избор литерарних конкурса 

-организовање ваннаставних 

активности 

-избор координатора Актива 

Сви чланови већа: 

Јелена Лукић,  

Анна Хркова,  

Ева Полиакова Хркова. 

Зузана Путник, 

Властислава Кирић 

Октобар -организовање посете Сајму књига 

-усклађивање датума и тема 

писмених задатака 

-посета одговарајућој биоскопској и 

позоришној представи у неком од 

већих градова  

Сви чланови већа 



Новембар -анализа оцена на крају првог 

тромесечја 

-припреме ученика за такмичења 

-организовање допунске наставе по 

потреби 

Сви чланови већа 

Децембар -планирање програма за предстојеће 

празнике (књижевно вече, Свети 

Сава...) 

-анализа ваннаставних активности 

Сви чланови већа 

Јануар -реализација Школске славе...): 

онлајн или у школском холу 

-припрема за такмичења 

-избор радова за литерарне 

конкурсе 

-анализа успеха у првом 

полугодишту 

Сви чланови већа 

Фебруар -посета биоскопској и позоришној 

представи 

-усклађивање датума и тема 

писмених задатака 

-организовање додатне наставе и 

припремне наставе 

-организовање школских такмичења 

Сви чланови већа 

Март -организација прославе 8.марта 

-рад са такмичарима 

-организовање допунске и додатне 

наставе по потреби 

-организовање припремне наставе 

Сви чланови већа 

Април -презентација књижевних радова и 

рецитатора  

-анализа оцена на крају трећег 

тромесечја 

Сви чланови већа 

Мај -анализа успеха на окружним 

такмичењима 

-припрема за републичка 

такмичења 

-припрема прославе Дана школе 

Сви чланови већа 

Јун -анализа успеха ученика 

-анализа завршних тестова 

-израда годишњег извештаја 

Сви чланови већа 

Напомена: Подложан је изменама и прилагођавањима у складу са околностима пандемије у 

земљи и свету. 

 



6.2.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Руководилац већа:Марина Бабкова 

 

                                         ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Време 

реализације 
Садржај активности Носиоци активности 

Септембар -Доношење плана рада за школску 

2021/2022. годину. 

-Избор руководиоца. 

-Потреба за ИОП-ом. 

-Разматрање присуству семинарима, 

вебинарима и презентацији уџбеника. 

-Организација рада секција, допунске и 

додатне наставе. 

Сви чланови већа: 

Чланови англисти:  

Татјана Брезинова, 

Евка Каркушова, 

Марина Бабкова 

Чланови германисти: 

Светлана Коцић, 

Јано Томаш 

Октобар -Органозовање изложбе у холу школе 

такмичарског карактера: резбарење 

бундева као симболично обележавање 

америчких јесењих празника. 

-Уједначавање критеријума оцењивања. 

Сви чланови већа, 

координатор Татјана 

Брезинова 

Новембар -Анализа успеха ученика из страних језика 

по разредима на крају првог квартала. 

-Реевидирање ИОП-а и 

индивидуализације. 

--Пријављивање ученика за школско 

такмичење. 

Сви чланови већа 

Децембар -Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта. 

-Школско такмичење. 

Сви чланови већа 

Јануар -Пријављивање учешћа наше школе и 

ученика за међународно такмичење 

„Hippo” из енглеског језика. 

-Припрема ученика за такмичења. 

Сви чланови већа 

Фебруар Припрема за општинско такмичење. 

-Учешће на општинском такмичењу. 

Сви чланови већа 

Март -Припрема за даља такмичења. 

-Организација „Hippo” такмичења у нашој 

школи. 

-Анализа успеха ученика на крају трећег 

квартала и даљи рад са слабијим 

ученицима. 

-Договор о уџбеницима за наредну 

школску годину. 

Сви чланови већа 



Април -Анализа успеха слабијих ученика и даљи 

рад са њима. 

-Анализа такмичења. 

Сви чланови већа 

Мај/ Јун -Анализа успеха ученика на крају школске 

године. 

-Реализација и анализа плана рада актива. 

-Избор руководиоца за наредну школску 

годину. 

Сви чланови већа 

 

                       

 

 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                                                                                                                                                                    

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци  

активности 

Септембар 

- Договор о планирању рада стручног 

актива. 

- Договор о изради плана за допунске и 

додатне часове и одабир тема за секцију. 

- Одабир семинара за стручно 

усавршавање. 

Чланови актива: 

Светлана Коцић, 

Томаш Јан 

 

Октобар 

- Анализа иницијалних тестова. 

- Kонсултације око одабира ученика за 

такмичење и припремање. 

Чланови актива 

Новембар 

- Анализа успеха ученика на крају првог 

квартала. 

- Договор о примени одређених метода, 

облика рада и наставних средстава.  

- Планирање огледних часова. 

Чланови актива 

Децембар 

- Договор око текстова за школски 

часопис. 

- Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта. 

Чланови актива 

Јануар 
- Анализа реализације допунских часова 

за време зимског распуста. Чланови актива 

Фебруар 

 

- Организовање школског такмичења из 

немачког језика. 

- Договор о одабиру уџбеника за 

наредну школску годину. 

Чланови актива 

Март 
- Анализа резултата постигнутих на 

такмичењу. 
Чланови актива 

Април 
- Анализа успеха ученика на крају 

трећег квартала. Чланови актива 



Јун 

- Анализа успеха ученика на крају 

школске године. 

- Провера и анализа квалитета 

остварености планова и програма за 

текућу школску годину. 

Чланови актива 

 

6.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

(историја, географија, грађанско васпитање, веронаука)       
 

Руководилац већа:Елена Омаста. 

Време 

реализације 
Садржај активности Носиоци активности 

Септембар 

1. Доношење плана за школску годину 

2021/2022. 

2. Договор о уџбеницима и литератури                                                                                   

3. Сређивање средстава неопходних  за  

извођење наставе                                            

4. Реализација иницијалних тестова                                                                                     

Чланови већа: 

Зузана Куталек, 

Мирослав Јурица, 

Елена Омаста, 

Зорица Тимотијевић, 

Ана Срдић 

Октобар 

1. Организовање рада секције, допунске 

и додатне наставе                                            

2. Уједначавање критеријума 

оцењивања                                                                            

3. Договор о изради прилагођених 

планова за ученике који похађају 

наставу по ИОП-у                 

Сви чланови већа 

Новембар 

1. Анализа постигнутог успеха на крају 

првог класификационог периода                                   

2. Актуелности и корелација са другим 

већима        

Сви чланови већа 

Децембар/ 

Јануар 

 

1. Анализа успеха на крају првог 

полугодишта                                                                                                                                   

2. Стручно усавршавање наставника                                                                                

2. Договор о корелацији и сарадњи актива                                                                                       

3. Мере за побољашање успеха ученика             

Сви чланови већа 

 

Фебруар 

1. Организовање школских такмичења                                                                                            

2. Анализа школских такмичења 
Сви чланови већа 

Март 

1. Припрема ученика за такмичење                                                                                                                                                                                                     

2. Анализа успеха на општинским 

такмичењима 

Сви чланови већа 

Април 

1. Анализа успеха на крају трећег 

класификационог периода 

2. Припрема ученика пласираних на 

републичко такмичење 

Сви чланови већа 

Мај 
1. Припрема ученика 8. разреда за 

завршни испит 
Сви чланови већа 



Јун 

1. Анализа успеха на крају школске 

године                                                          2. 

Анализа завршног испита                                                                                        

3. Анализа плана рада стручног већа                                                                     

4. Доношење плана рада за наредну 

школску годину   

Сви чланови већа 

 

 

6.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА (физика, хемија) 

Руководилац већа:Евка Омаста. 

Време 

реализације 
Садржај активности Носиоци активности 

Септембар 

1. Планирање допунске , додатне и 

припремне наставе, секција,  стручних 

посета. 

2. Договор за извођење угледних  и 

огледних часова-међупредметна 

корелација 

Евиденција ученика којима је потребна 

додатна подршка у савладавњу градива, 

предлагање за ИОП упућивање на 

допунску н. 

Сви чланови већа 

Евка Омаста  

Ана Срдић, 

Јан Томаш, 

Ненад Грозданић,  

Татјана Шипицки 

 

Октобар 

Организовање ваннаставних активности: 

Октобар – месец здраве исхране и 

друго 

Анализа успеха  ученика на крају 

првог квартала  

Евиденција ученика којима је 

потребна додатна подршка у 

савладавњу градива, предлагање 

за ИОП упућивање на допунску н. 

Планирање активности  и учешће 

у пројекту  За чистије и  зеленије  

школе Војводине 

Сви чланови већа 

Новембар 

Учешће на конкурсу Енергија је свуда 

око нас 

Посета Фестивалу науке  

Посета ХФ У Београду-

Отворенелабораторије  

Писање у школски  часопис и Екопедију 

Сви чланови већа 

Децембар 

Анализа успеха  ученика на крају 

првог квартала  

Евиденција ученика којима је потребна 

додатна подршка у савладавњу градива, 

предлагање за ИОП упућивање на 

допунску н. 

 

Сви чланови већа 



Јануар 
Припрема за школска, општинска и даља 

такмичења из биологије, хемије, физике 
Сви чланови већа 

Фебруар 

Припрема за школска, општинска и даља 

такмичења из биологије, хемије, физике 

Учешће и организовање сакупљачких 

акција 

Сви чланови већа 

Март 

Припрема за школска, општинска и даља 

такмичења из биологије, хемије, физике 

Учешће у  обележавању значајних 

датума- Дан воде, Енергетске 

ефикасности, Дан планете, 

Учешће на такмичењу  Шта знаш о 

здрављу у организацији Црвеног крста 

Сви чланови већа 

Април 

Анализа успеха на пробном завршном 

испиту 

Анализа успеха на такмичењима и 

конкурсима- презентација успешних 

ученика 

Припрема за школска, општинска и даља 

такмичења из биологије, хемије, физике 

Учешће у  обележавању значајних 

датума- Дан воде, Енергетске 

ефикасности, Дан планете, 

Учешће на такмичењу  Шта знаш о 

здрављу у организацији Црвеног крста 

Сви чланови већа 

Мај 

Договор око одабира уџбеника за 

наредну школску годину 

Анализа успеха на такмичењима и 

конкурсима- п презентација успешних 

ученика 

Сви чланови већа 

Јун 

Анализа успеха на пробном завршном и 

завршном испиту 

Анализа успеха на такмичењима и 

конкурсима- п презентација успешних 

ученика 

Организовање наградне екскурзије 

Сви чланови већа 

 

6.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ ТЕХНИКЕ И 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Руководилац већа:Јан Томаш 

Време 

реализације 
Садржај активности Носиоци активности 



Септембар/ 

Октобар 

- Избор председника Актива 

- Стручно усавршавање у установи и 

ван  

- Иницијални тестови 

- Међупредметна корелација 

- Анализа успеха на крају првог 

квартала 

 

Сви чланови већа: 

Катарина Микулић, 

Владо шимек, 

Јано Томаш, 

Борислав Жарков, 

Растислав Ушјак 

Новембар/ 

Децембар  

- Организација допунске и додатне 

наставе 

- Анализа такмичења 

- Информације са стручног 

усавршавања  - Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 

 

Сви чланови већа 

Јануар/ 

Фебруар/ 

Март 

- Анализа такмичења по предметима 

- Организација општинског такмичења 

из математике 

- Предлог за побољшање 

међупредметне сарадње  

- Анализа успеха на крају трећег 

квартала 

Сви чланови већа 

Април/ Мај/ 

Јун 

- Анализа допунске и додатне наставе 

- Анализа такмичења по предметима 

- Анализа пробног теста 

- Анализа завршног/излазног теста 

- Информације са стручног 

усавршавања 

- Завршни испит – припремна настава 

из математике 

- Анализа успеха на крају четвртог 

квартала. 

- Израда Извештаја о раду стручног 

већа 

Сви чланови већа 

 

 6.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА  
 (Физичковаспитање, ликовна и музичка култура ) 

 

Руководилац већа:Павел Томаш 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

Септембар 

1.Доношење плана рада стручног већа, 

договор о броју седница и  времену 

одржавања, сарадња и координација са 

другим активима 

Планирамо четири седнице актива, две у 

првом и две у другом полугодишту. 

 

Чланови већа: 

Наст. музичке 

културе 

Томаш Павел-

млађи 

 

Наставници 



2.Припрема за наступе-програме 

 

3. Стони тенис-школско такмичење 

4. Мали фудбал-школско такмичење 

 

5. Тематска изложба у холу школе 

 

6. Учешће на ликовним конкурсима и 

такмичењима на свим нивоима  

7.Организовање додатне и факултативне 

наставе 

8. Организовање школског такмичења 

физичког 

васпитања 

Урбан  Павел, 

Томаш  Мирослав 

 

Наст. ликовне 

културе 

Сања Бојковић 

Октобар 

1. Изложба поводом Дечије недеље 

2. Дечија недеља- поставка сцене, наступ 

3. Јесењи крос 

4. Стони тенис, мали фудбал-опш. 

5. Одбојка-ош.,Одбојка сш 

 

6. Тематска изложба у холу школе 

 

7. Klenoty-од 1.-4. разреда 

8. Klenoty- од5.-8.разреда 

9. Klenoty-Покрајински фестивал 

 

10.Учешће на ликовним конкурсима 

11. Карате-општинско такм. 

Сви чланови већа 

Новембар 

1. Припрема за фестивал „ Letipieseň leti“ 

2. Одбојка ош и одбојка сш општинско 

 

3.Тематска изложба 

Сви чланови већа 

Децембар 

1.Реализација фестивала „ Letipieseň leti“ 

2. Новогодишња приредба (плато) 

3.Божићна и Новогодишња  изложба 

4.Израда Новогодишњих украса 

Сви чланови већа 

Јануар 
1. Светосавска изложба у холу школе 

2. Програм поводом Светог Саве 
Сви чланови већа 

Фебруар 

 

1.Припреме за такмичење: Хор и оркестар 

2.Рукомет школ. и општ. 

3.Спортска гимнастика школско 

4.Кошарка   школско 

5.Идејно решење и израда сцене поводом 6. 

Марта 

7.Тематска изложба у холу 

8.Припрема програма 

Сви чланови већа 

Март 

1. Програм поводом Дана жена 

Сцена и реализација програма 

2.Спортска гимнастика и кошарка опш. 

3.Атлетика школ. 

Сви чланови већа 



4.Тенис-опш. 

5. израда и осликавање Ускршњих јаја 

6. Ускршња изложба 

Април 

1. Мале олимпијске игре школско и 

општинско 

2. Атлетика опш. 

3. Такмичење-општинско 

4. Идејно решење и израда сцене поводом 

Дана школе 

Сви чланови већа 

Мај 

1.Естетско уређење школе и изложба-Дан 

школе 

2. Програм-Дан школе 

3.Евентуално такмичење(музичко)зависи од 

пласмана 

4. Тематска  изложба у холу 

5. Крос 

Сви чланови већа 

Јун 

1.Стручно усавршавање  наставника- 

наставници ће се стручно усавршавати у 

установи и ван ње. Договорено је да 

наставници планирају по један акредитован  

стручни семинар ( из каталога стручног 

усавршавања) 

2.Подношење  извештаја о раду 

Сви чланови већа 

 

 

 

 

 

Сања Бојковић 

 

 

6.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
 

  Руководилац већа:Зузана Светликова 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

Август/ 

Септембар 

1.Доношење и усвајање плана рада 

Стручног већа  

2.Израда распореда часова, угледних 

часова,иницијалних тестова и 

писмених вежби и задатака 

3.Разматрање потребе набавке 

наставних средстава и прибора за рад 

4.Обележавање Дечје недеље 

5.Разно 

Чланови већа: 

Kатарина Шимак, 

ЈармилаХалупа,Виерослава 

Валовец, 

Зузана Светликова, Зузана 

Петрикова, Kата Павела, 

Ана Чипкар Фаркаш, 

 Kатарина Kаркуш, 

Оливера Сладечек, Ана 

Kукучка,  

Слађана Радојковић, 

Гордана Станисављевић,  

Дарина Доша Стано, 

Вјера Томан, 

Ана Хркова, Евка Пољак 

Хркова, 

Марина Бабкова,  

Евка Каркуш, Јармила 



Котваш Хусарик, 

Ана Срдић,  

Веселин Тодоровић, 

Љиљана Шајн, 

Вјера Ушјак – психолог, 

Јанко Такач - педагог. 

Новембар 

1.Усвајање записника са претходне 

седнице  

2. Анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

 3. Предузимање мера (предлози за 

побољшање успеха ученика и подршка 

слабијим ученицима)  

4. Акције поводом новогодишњих 

празника (новогодишње украшавање 

холова  школе и учионица, ) 

5.Разно 

Сви чланови већа 

Јануар/  

Фебруар 

 

1.Усвајање записника са претходне 

седнице  

2. Анализа успеха, дисциплине и 

реализације наставног плана на крају 

првог полугодишта  

3. Прослава Светог Саве  

4. Организација школских такмичења  

5.Разно 

Сви чланови већа 

Март 

1.Усвајање записника са претходне 

седнице 2.Општинска и Окружна 

такмичења  

3. Презентација и набавка уџбеника 

4. Оганизација једнодневних излета и 

наставе у природи 

5.Разно 

Сви чланови већа 

Април 

1.Усвајање записника са претходне 

седнице 

 2. Анализа успеха и дисциплине на 

крају трећег класификационог периода  

3.Анализа резултата ученика 

постигнутих на такмичењима 

4. Припрема програма за Дан школе 

 5. Разно 

Сви чланови већа 

Јун 

1.Усвајање записника са предходне 

седнице 

 2.Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају школске године 

 3.Вредновање реализације стандарда-

иницијални тестови на почетку и на 

крају школске године  

4.Анализа изведених једнодневних 

излета и наставе у природи  

Сви чланови већа 



5.Анализа рада Стручног већа разредне 

наставе-писање извештаја о годишњем 

раду  

6.Разно 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

6.8. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДЕФЕКТОЛОГА 

Руководилац већа:Нада Гогош 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

Јун/Јул 

- Извештај о раду већа током школске 

године 2020/2021. 

- Изборлитературе 

- Израда плана стручног усавршавања 

 

Чланови стручног 

већа: 

Дарина Доша Стано, 

Нада Гогош, 

Ана Бабкова, 

Август/ 

Септембар 

- Усвајање плана рада стручног већа за 

школску 2021/2022. годину 

наставника,распоредапредавања,угледни

хчасова 

- Предлог за екскурзију 

- Предлози за припрему и израду ИОП-а 

школске 2021/2022. године 

- Планирање организованих посета 

широј друштвеној средини 

- Предлози о начинима подршке и 

међусобне сарадње индивидуалних 

наставника, наставника из боравка и 

наставника предметне наставе, у току 

наставних  и ваннаставних активности 

Сви чланови већа 

Октобар 

- Мотивација ученика у школским 

активностима 

- Сарадња са родитељима 

- Извештај са одељенских већа првог 

квартала 

- Планирање Тематских дана 

Сви чланови већа 

Март 

- Вредновање ефикасности наставе  на 

трећем  кварталу  

- Припреме ученика за пробне тестове 

- Похвала и оцена као мотивационо 

Сви чланови већа 



средство 

 

Јун/Јул 

- Припрема ученика за завршне тестове 

- Извештај о раду већа током школске 

године 2021/2022. 

- Предлози за наредну школску годину 

- Примери добре праксе 

Сви чланови већа 

 

 

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

 Разредна настава – координатор Гордана Станисављевић 

 Предметна настава -  координатор Катарина Микулић 

 Деца са сметњама у развоју – координатор Моника Јагода Котваш 

 

 

7.  СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Надлежности Стручног актива за развој школског програма:  

-  Обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и 

доношењу професионалних одлука; 

-   Припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма; 

-  Процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и 

општих и посебних стандарда знања; 

- Учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације 

и властите процене своје образовне праксе; 

-  Утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа 

могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и 

потребе; 

-  Прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе; 

-  Обавља и друге послове по налогу директора, наставничког већа и школског одбора. 

 

 

             Задаци и циљеви Тима: 

• Израда новог Школског програма, новог документа на сваке четири године 

• Праћење примене, односно имплементације Школског програма 

 

 

а) План рада Стручног актива за развој Школског програма 

 

Време 

Реализације 
Активност 

Носиоци 

активности 
Начин праћења 

 

Август 

- Израда нацрта Школског 

програма рада и ГПРШ 

- Прикупљање годишњих и 

оперативних планова за шк. 

Годину 

 

- наставници, 

руководиоци 

актива 

 

- прикупљена 

докуметација 

 - Израда годишњег Школског  - прикупљена 



Септембар програма рада 

- Усклађивање са ШРП,ГПРШ, 

и осталим актима школе 

- Израда акционог плана ШРП 

за школску годину 

 

- наставници, 

руководиоци 

актива 

докуметација 

 

 

Тим за развојно 

планирање 

 

Октобар 

- Праћење реализације редовне 

наставе, допунске наставе, 

додатне наставе, секција  

-Праћење спровођења 

активности планираних ШРП-

ом и акционим планом 

- наставници, 

руководиоци 

актива, 

 тимови за 

самовредновање 

и ШРП 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји тимова 

 

Новембар 

- Праћење реализације редовне 

наставе, допунске и додатне 

наставе, секција 

- Праћење спровођења 

активности планираних ШРП-

ом и акционим планом 

- наставници, 

руководиоци 

актива,  

тимови за 

самовредновање 

и ШРП 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји тимова 

 

Децембар 

 - Анализа извештаја на крају 

првог  полугодишта 

- наставници, 

руководиоци 

актива, 

 тимови за 

самовредновање 

и ШРП 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји тимова 

 

Јануар 

Праћење реализације редовне 

наставе, допунске и додатне 

наставе, секција  

- Праћење спровођења 

активности планираних ШРП-

ом и акционим планом 

- наставници, 

руководиоци 

актива,  

тимови за 

самовредновање 

и ШРП 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји тимова 

 

Фебруар 

-Праћење реализације сарадње 

са родитељима 

- Праћење спровођења 

Програма здравствене и 

социјалне заштите 

- наставници, 

руководиоци 

актива,  

тимови за 

самовредновање 

и ШРП 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји тимова 

 

Март 

- Праћење реализације сарадње 

са институцијама ван установе 

- Праћење реализације заштите 

од насиља, злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

- наставници, 

руководиоци 

актива,  

тимови за 

самовредновање 

и ШРП 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји тимова 

Април 

- Праћење реализације 

школског спорта и еколошких 

програма 

- Праћење реализације 

активности на професионалној 

оријентацији 

- наставници, 

руководиоци 

актива,  

тимови за 

самовредновање 

и ШРП 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји тимова 

Мај 
- Праћење реализације 

екскурзија и школа у природи 

- наставници, 

руководиоци 

- прикупљена 

докуметација, 



- Праћење реализације 

културно-уметничких 

програма 

актива,  

тимови за 

самовредновање 

и ШРП 

извештаји тимова 

 

Јун 

- Анализа извештаја на крају 

школске године 

- Предлагања мера за наредну 

годину 

- наставници, 

руководиоци 

актива,  

тимови за 

самовредновање 

и ШРП 

- прикупљена 

докуметација, 

извештаји тимова 

 

 

б) Чланови Стручног актива за развој Школског програма – првог и другог циклуса 

 

Стручни актив за развој Школског програма чине представници наставника и стручних 

сарадника и представник родитеља. Чланове овог актива именује Наставничко веће. 

 

Стручни актив за развој Школског програма – 

првог и другог циклуса 

Вјера Ушјак, психолог 

Катарина Шимак, проф. разредненаставе 

Катарина Каркушова, проф. разредненаставе 

Владо Шимек, проф. математике 

Гордана Станисављевић, проф. разредненаставе 

Катарина Микулић, проф.математике 

Вијера Томан,проф. разредненаставе 

Валерија Кришан, представник родитеља  

 

 

 

8.  СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
         Циљ Школског развојног плана је даље унапређивање квалитета рада школе, као и 

образовања и васпитања у нашој установи а заснован је на стандардима квалитета рада 

установе.  

 

         Надлежности тима за развојно планирање су:  

- доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово учешћу у 

развојном планирању; 

- доприноси успостављању партнерских односа између школе и локалне средине 

- анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе; 

- припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и урађених 

анализа за наредни трогодишњи период; 

- припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака 

планираних за сваку годину на почетку школске године; 

- прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут годишње 

са предлогом мера; 



- сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са 

развојним планом школе; 

 

 

-  доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе; 

- предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање постављених 

циљева; 

- доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и 

вредновању процеса и задатака; 

- учествује у самовредновању квалитета рада установе; 

- обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и Школског одбора. 

- тим за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору. 

 

 

           Тим за ШРП је конституисан за потребе састављања новог развојног плана школе. 

Активности на почетку ове школске године ће бити везане за састављање новог Развојног 

плана школе. 

          По састављању ШРП следи информисање колектива школе о садржајима школског 

развојног плана, укључивање свих носиоца активности у рад на активностима везаним за 

развојни период на који се ШРП односи а које су предвиђене за ову школску годину. 

 

          Школски развојни план ће бити донет за период 2020-2023 година. Планиране 

приоритетне области квалитета су:  

Област квалитета 2: Настава и учење,  

Област квалитета 3: Образовна постигнућа ученика,  

Област квалитета6:Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима. 

 

Акциони план у оквиру развојног планирања посебан акценат ће стављати на: 

* постигнућа на завршним испитима и побољшању успеха; 

* иновације у настави, примени међупредметних компетенција; 

* примену различитих начина мотивисања ученика и увођење у технике учења; 

* развијању одговорности ученика и самовредновање сопственог рада; 

* посебну пажњу посвећује различитим специфичним категоријама ученика и ученика из 

осетљивих група; 

* организацију рада и расположиве ресурсе. 

 

         Ове школске године је у оквиру развојног планирања приоритетна област 

самовредновања: Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима. 
         Све активности планиране развојним планом за ову школску годину, чине саставни део 

ГПРШ. 

 

 Стручни актив за Развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, 

родитеља и ученика. Чланове овог актива именује Школски одбор. 

 

 

 

Стручни актив за Развојни план 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ПЛАНОВИ РАДА ШКОЛСКИХ ТИМОВА 
 

9.1. ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  КВАЛИТЕТА  РАДА  И 

РАЗВОЈ  ШКОЛЕ 

 

 Ради побољшања квалитета рада школе на нивоу школе је оформљен Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој школе. Овај Тим образује директор школе и чине га: 

запослени, представник родитеља, представник локалне самоуправе и представник ученичког 

парламента. 

 

 Циљеви и задаци Тима: 

 

 Стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 

установе; 

 Прати остваривање школског програма; 

 Стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција; 

 Вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника; 

 Прати и утврђује резултате рада ученика. 

 

 

ЗАДАЦИ ТОКОМ ГОДИНЕ: 

 

- Усвајање Плана рада Тима  

- Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе  

- Разматрање остваривања Школског програма 

- Анализа и разматрање новог Развојног плана 

- Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. (давање сугестија ) 

- Анализа усклађености рада Стручних већа, Тимова и Актива Школе 

- Праћење реализације активности на основуАкционог плана отклањања 

недостатака,утврђених од стране Комисије за Екстерну евалуацију рада школе 

- Анализа реализациje наставе у току првог полугодишта и на крају школске 2021/ 

2022.године 

- Анализа рада Стручних већа , Тимова и Актива школе 

Ањичка Биреш, директорка 

Вјера Ушјак, психолог  

Јанко Такач,педагог 

Јелена Лукић, проф. српског језика 

Зузана Светликова, проф. разредне наставе 

Зузана Петрикова, проф. разредне наставе 

Евка Пољак Хркова, проф. словачког језика 

Евка Омаста, проф. биологијеи хемије 

Представник  родитеља  

Представник ученика 



- Анализа Извештаја о обављеном редовном годишњем инспекцијском прегледу 

- Сагледавање стања осипања ученика и деловања 

- Праћење примене прописа у обезбеђивању квалитета и развоја школе 

- Анализа Извештаја о реализацији Школског развојног плана 

- Анализа Извештаја о раду директора  

- Анализа постигнућа ученика у току наставне 2021/2022.г. (годишњи испити, 

такмичења...) 

- Анализа реализациje наставе 

- Разматрање стручног усавршавања наставника у току школске године и могућност 

стицања звања наставника и стручног сарадника 

- Давање сугестија за даља стручна усавршавања наставника на основу Извештаја о 

сталномстручном усавршавању 

- Анализa остварених активности везаних за Самовредновање школе у току школске 

2020/2021. године 

- Разматрање припремљености школе за наредну школску годину 

- Израда извештаја о раду Тима за школску 2021/2022.годину 

 

 

а)  План активности 

 

Време  

Реализације 
Садржај активности Носиоци активности 

Септембар 

- Провера и разматрање достављених 

обавезних докумената за наредну 

школску годину 

- Разматрање припремљености школе за 

наредну школску годину 

директор школе,   

педагошко-психолошка 

служба 

Октобар 

- Процена усклађености   

распореда контролних задатака, 

писмених вежби и тестирања 

директор школе,   

педагошко-психолошка 

служба 

Децембар 

- Израда извештаја о добијеним 

подацима након  процене  квалитета, 

анализа Извештаја о обављеном 

редовном годишњем инспекцијском 

прегледу рада и успешности израде 

плана просторија и распореда 

коришћења учионица 

педагошко-психолошка 

служба 

Фебруар/мај 

- Израда, подела, прикупљање анкете, 

обрада, приказ и анализа података и 

предлог мера за побољшање на основу 

добијених резултата, 

-Анализа рада Стручних већа , Тимова 

и Актива школе 

директор школе,   

педагошко-психолошка 

служба 

Март 

Праћење примене прописа у 

обезбеђивању квалитета и развоја 

школе 

директор школе,   

педагошко-психолошка 

служба 

Мај 

- Процена успешности и усклађености 

израде распореда одржавања часова 

допунске, додатне и изборне  наставе и 

слободних активности 

директор школе,   

педагошко-психолошка 

служба 



Јун   

-Анализа постигнућа ученика у току 

наставне 2021/2022.г. (годишњи 

испити, такмичења...) 

- Анализа реализациje наставе 

- Анализа реализације планираних 

активности 

директор школе,   

педагошко-психолошка 

служба 

Август  

- Извештај о раду иизрада плана Тима 

за обезбеђивање квалитета рада и развој 

школе за школску 2022/23. 

Директор школе,   

педагошко-психолошка 

служба 

 

б) Чланови тима: 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

Ањичка Биреш, директор 

Вјера Ушјак, психолог 

Јанко Такач, педагог 

Ана Кукучкова, проф. разредне наставе 

Ана Чипкар Фракаш,проф. разредне наставе 

Светлана Коцић, проф. немачког језика 

Ана Хркова, проф. словачког језика 

Зузана Путник,проф. словачког језика 

Представник ученичког парламента 

Представник локалне самоуправе 

Председник Савета родитеља 

 

 

 

 

9.2.ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

РАДА ШКОЛЕ  

 

  Тим за самовредновање је израдио општи план самовредновања за кључну област  

6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА , која ће се вредновати ове школске године. 

 

а) општи план самовредновања: 

Време 

 реализације 
Активности 

Носиоци  

активности 

Август 2021. 
Избор кључне области и 

подручје вредновања 
Тим за самовредновање 

Октобар 2021. 

Утврђивање смерница које 

се односе на показатеље, 

технике и инструменте 

Тим за самовредновање 



Новембар – март 2021/2022 
Прикупљање докумената 

за одабрану кључну област 
Тим за самовредновање 

Април, мај 2022. 
Обрада и анализа 

прикупљених података 
Тим за самовредновање 

Јун 2022. 
Извештај о 

самовредновању 
Тим за самовредновање 

Август 2022. 
Акциони план – предлог 

мера 
Сви носиоци активности 

 

 

 На састанку тима је израђен посебан план, у којем су конкретизовани појединачни 

кораци, начини вредновања, методе, обрада података и доношење закључака.  

  

 

б) посебан план самовредновања: 

 

Време  

реализације 
Активности 

Носиоци  

активности 

Октобар 2021. 

Анализа  кључне 

области:Организација рада школе, 

управљање људским и 

материјалним ресурсима, по 

стандардима, утврђивање оквирних 

термина за спровођење 

истраживања и подела задужења у 

оквиру Тима 

Тим за самовредновање 

Новембар 2021. 

Састављање Нацрта за спровођење 

истраживања: област истраживања 

разрађена по стандардима, метод, 

поступак и начин истраживања 

Инструменти , скале процене 

Циљне групе- узорак, испитаници 

Начин обраде резултата 

Акциони план са предлогом мера 

Презентовање на стручним већима 

и осталим стручним органима 

школе 

Тим за самовредновање 

Руководилац Тима даје 

предлог 

 

 

 

 

Наставници, чланови 

актива и осталих стручних 

већа 

Децембар – 

фебруар 2021/2022 

Прикупљање докумената за 

одабрану кључну област, израда 

инструмената-подела у оквиру тима 

Тим за самовредновање-

задужени чланови 

Март 2022 

Спровођење истраживања према 

утврђеном плану: примена 

упитника за наставнике, ученике, 

родитеље; анализа скала процена и 

остале документације 

Задужени чланови Тима: 

Анкетирају наставнике, 

ученике, родитеље 

Април, мај 2022. 

Обједињавање појединачних 

резултата; 

Обрада и анализа прикупљених 

Тим за самовредновање 

Задужени чланови 



података-подела задужења 

Јун 2022. 

Извештај о самовредновању 

И презентација резултата на НВ и 

осталим стручним органима школе 

Тим за самовредновање 

Наставник информатике 

Август 2022. 

Акциони план – предлог мера  

Презентација на стручним већима и 

осталим стручним органима школе 

Тим за самовредновање 

Руководилац Тима 

 

 

 

в) Чланови тима: 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

РАДА ШКОЛЕ 

Вјера Ушјак, психолог 

Јанко Такач, педагог 

Јан Томаш, проф. математике и физике 

Ката Павела, проф. разредне наставе 

Ана Кукучка проф. разредне наставе 

Виерослава Валовец,проф. разредне наставе 

Катарина Каркушова,проф. разредне наставе 

Еленка Омаста, проф. географије 

Весна Петров, психолог приправник 

Наташа Бенка, представник родитеља 

Представник ученика 

 

 

 

9.3. ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ЗАШТИТУ ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

 НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Полазне основе: 

            Закон о основама система образовања и васпитања (,,Сл.ГласникРС'', 

бр.88/2017,27/2018-др.Закони и 10/2019.) 

 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање(,, Сл.Гласник РС'', бр.46/2019). 

 Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности(,, Сл.Гласник РС', 

бр.65/2018). 

 Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од 

стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања( 

,,Сл.Гласник РС'', бр.22/2016). 

 Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада  



 

(,,Сл.Гласник РС'',бр.68/2018). 

            Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама Уницефов програм Школа без насиља 

           Статут; 

         Правилник о мерама, начинима и поступцима заштите и безбедности деце и ученика: 

         Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика/ запослених; 

         Правилник о понашању у школи; 

Циљеви и задаци: 

 

         -   Превентивне активности – радионице и осмишљавање акција против насиља и

 дискриминације 

         -   Оснаживање Вршњачког тима у самосталном функционисању 

         -   Помоћ наставницима у процесу сузбијања насиља и дискриминације 

         - Превенција насиља и упознавање ученика и родитеља са процедуром поступања  

            у  случајевима насиља 

         -   Подршка ученицима који трпе насиље 

         -   Конструктивно реаговање у случајевима конфликата и насиља. 

 

Време реализације Садржај активности Носиоци активности 

 

 

  Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

Упознавање одељења и одељењских 

старешина са нивоима реаговања и 

различитим облицима насиља, 

улогама и одговорностима и 

корацима поступања у ситуацији 

насиља 

 

 

Тим за заштиту деце 

од насиља 

Формирање Ученичког парламента 

и Вршњачког тима- Верификација 

чланова на НВ 

 

Руководиоци и 

чланови УП и ВТ 

Доношење одељенских правила као 

основног предуслова превенције 

насиља и примена реституције 

Одељенске старешине 

и Тим за заштиту деце 

од насиља 

Педагошки колегијум 

Током године Анализа пристиглих пријава и 

поступање у складу са протоколом 

о поступању у случајевима насиља 

или сумње на насиље 

Дежурни наставници 

и школски полицајац, 

Тим за заштиту деце 

од насиља 

Подстицање сарадње са установама 

од значаја за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Тим за заштиту деце 

од насиља, стручна 

служба и правник 

школе 

Предавање на тему „Вештине 

комуникације“- вербална, 

невербална комуникација, 

вршњачка комуникација, 

партнерска комуникација, активно 

слушање. 

Одељенске 

старешине, 

Наставник грађанског 

васпитања, 

Задужени наставници 

и стручњаци из ове 

области 



Током године 
Предавање на тему „Емпатија“ 

Стручна служба- 

Педагог и психолог 

Предавања и радионице на тему 

алкохолизам, наркоманија, трговина 

људима, малолетничка 

делинквенција, дигитално насиље 

(„У туђим ципелама“, „Кораци“, 

„Насиље у вези“, „Болести 

зависности“ и друге) 

Представници МУП-а 

Ковачице, 

Одељенске 

старешине, 

Стручна служба 

Праћење, подстицање и учешће у 

обележавању дана од значаја за 

превенцију насиља и промоцију 

права деце/ученика 

Чланови Тима за 

заштиту деце од 

насиља, 

Ученички парламент, 

Наставници физичког 

васпитања 

Мотивисање ученика за активно 

укључивање у рад секција 

Руководиоци секција 

Стручно усавршавање чланова 

Тима кроз учешће у семинарима и 

праћење савремене литературе 

Чланови тима 

Доследно дежурство физичко-

техничког обезбеђења 

Обезбеђење Школе 

Праћење и подстицање доследног 

дежурства наставника у Школи 

Чланови тима за 

заштиту деце од 

насиља 

Проверавање адекватности 

осветљења у згради и дворишту 

Домар 

Стално обилажење установе Школски полицајац 

 

Јун 

Евалуација реализованих 

активности током школске 2021/ 

2022. године  

Израда извештаја о раду Тима за 

школску 2021/2022. годину. 

Тим за заштиту деце 

од насиља 

 

Август 

 

Планирање активности у оквиру 

Годишњег плана рада за школску 

2021/22. годину. 

Тим за заштиту деце 

од насиља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ И ИНТЕРВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ 

ДЕЦЕ ОД НЗЗ 



 

1.Превентивне активности 

2. Мере интервенције 

 

Улоге и одговорности 

 

Ученици: 

- уочавају случајеве насилног понашања; 

- траже помоћ одраслих; 

- пријављују одељењском старешини; 

- за теже случајеве консултују чланове Тима; 

- учествују у мерама заштите. 

 

Дежурни наставник: 

- дежура у складу са распоредом; 

- уочава и пријављује случај; 

- покреће процес заштите ученика; 

- обавештава одељењског старешину; 

- евидентира случај; 

- сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља. 

 

Одељењски старешина: 

- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

- учествује у процесу заштите ученика; 

- разговара са ученицима  насиља; 

- информише родитеље и сарађује са њима; 

- по потреби сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља; 

- прати ефекте предузетих мера; 

- евидентира случај и води документацију; 

- по потреби, комуницира са релевантним установама. 

 

Тим, психолог, педагог: 

- уочава случајеве насилног понашања; 

- покреће процес заштите ученика, реагује одмах; 

- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

- по потреби, разговара са родитељима; 

- пружа помоћ и подршку ученицима, наставницима; 

- разматра случај и осмишљава мере заштите; 

- обавља консултације, предлаже мере, прати ефекте предузетих мера; 

- по потреби, сарађује са другим установама; 

- евидентира случај. 

 

Помоћно-техничко особље: 

- дежура по распореду; 

- прекида насиље; 

- уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

 

3. План активности Тима за заштиту од насиља – подела задужења: 



Тимзазаштитудецеоднасиља Активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

тима 

Директор школе 

Ањичка Биреш 

-координација активности 

-праћење реализације активности 

-предлог мера 

Секретар школе 

Јармила Шипицки 

-прикупљање података 

-израда службене документације 

-координација са службама спољашње 

заштите 

-правно саветовање 

Јанко Такач,педагог 

школе 

 

-педагошке консултације са ученицима, 

родитељима и запосленима у школи 

-формулисање циљева и предвиђање исхода 

и последица 

-праћење и бележење реализације 

активности 

-писање записника 

Вјера Ушјак,психолог 

школе 

 

-психолошке консултације са ученицима, 

родитељима и запосленима у школи 

-психолошка процена 

-састављање плана заштите ученика 

-формулисање циљева и предвиђање исхода 

и последица 

-праћење и бележење реализације 

активности 

Ана Чипкар 

Фаркаш,проф. разредне 

наставе 

-саветодавни активности (примери добре 

праксе) 

Ненад Грозданић,проф. 

физике 

-саветодавне активности (примери добре 

праксе, искуства из пројеката Моја школа, 

Школа без насиља) 

ПавелУрбан и Мирослав 

Томаш проф.физичког 

васпитања 

- организују спортске активности 

Властислава Кирић,проф. 

српског језика 

-на часовима српског језика кроз ненасилну 

комуникацију помаже у решавању 

конфликата 

-развијање комуникацијских вештина 

-неговање другарства и заједништва у 

оквиру одељења и развијање групне 

кохезије 

-бележење тока и исхода активности 

Зузана Путник, проф. 

словачког језика 

 

-реализација радионица о телеранцији, 

мотивацији, вршњачким односима и 

самопоуздању 

-бележење тока и исхода активности 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ И 

ВРШЊАЧКИ ТИМ 
АКТИВНОСТИ 

Чланови Ученици -пријава насиља 



парламента и 

вршњачког 

тима 

-посматрање и бележење промена 

-спровођење превентивних активности 

(забаве, изложбе, сусрети) 

-ненасилно решавање сукоба и спречавање 

конфликата 

ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ АКТИВНОСТИ 

 

Наставници 

-вођење Књиге дежурства 

-посматрање и бележење у току часа 

-пријава насиља 

-развијање вештина ненасилног решавања 

конфликата код ученика 

 
Техничка служба 

-посматрање и бележење за време одмора 

-пријава насиља 

 
Школски полицајац 

-видео надзор током часова и одмора 

-вођење службеног записника 

 

 

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

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

и превентивне активности, које имају за циљ сузбијање насиља. Радиће се на превенцији 

насиља, на ненасилном решавању сукоба и смањењу конфликата међу ученицима. Посебно 

ће се обрадити и теме Трговине децом и дигитално насиље: обележавање Светског дана 

трговине децом, пројекција филма о трговини на ЧОС-у,презентације на родитељским 

састанцима. 

Појачан видео надзор и присуство школског полицајца допринеће смањењу других облика 

недоличног понашања (крађа, ношења непотребних предмета који могу нанети повреде). 

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

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

путем предавања и радионица едукативно деловали на ученике.  

 

 

Чланови тима: 
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

(ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ, ТРГОВИНА ДЕЦОМ)  
Ањичка Биреш, директор 

Вјера Ушјак, психолог 

Јанко Такач, педагог 

Ана Чипкар Фаркаш, проф. разредне наставе 

Виера Томан, проф. разредне наставе. 

Ненад Грозданић, проф, физике 

Властислава Кирић, проф. српског језика 

Павел Урбан, проф.физичког васпитања 

Моника Јагода Котваш, дефектолог 

Јармила Шипицки, секретар 

Мирослав Томаш проф. физичког васпитања 

Наташа Шпрингељ, представник родитеља 



Представник ученика 

 

 

9.4. ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 За ученике са сметњама у психичком и физичком развоју наставници спроводе 

индивидуални приступ са диференцираним и редукованим захтевима у погледу наставних  

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

 

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

и то уз сагласност родитеља. Код појединих ученика, који имају изразите тешкоће у 

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

 

            Поступак спровођења инклузије: Одељењски старешина, или предметни наставник 

указује на проблем и обраћа се Тиму за инклузију. У сарадњи са одељењским старешином и 

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

основу Мишљења ИРК,  праве се ИОП-и из појединих предмета за период од три или више 

месеци и подносе се извештаји о реализацији. Рад са учеником траје док за њим има потребе. 

Рад може да се изводи самостално са ученицима у редовним одељењима или у сарадњи са 

одговорајућим стручњацима за поједине врсте сметње а пре свега са дефектолозима школе. 

             На нивоу школе је оформњен Тим за инклузију, који је донео свој План рада. 

 

 

 

а)План рада 

 

Време Активност 
Носиоци 

активности 
Начин праћења 

 

Август 

- Верификација евидентираних 

ученика са тешкоћама у учењу 

и врсти подршке: 

индивидуализација, ИОП-1, 

ИОП-2 

- Евиденција ученика за 

бесплатан боравак и исхрану, 

на основу Мишљења ИРК 

 

Тим за 

инклузију 

 

Прикупљена 

докуметација, 

Мишљења ИРК, 

Извештаји о 

реализацији ИОП-а 

 

Септембар 

- Прикупљање сагласности од 

стране родитеља на ИОП  

- Тим за инклузију предлаже 

директору ИОП тимове за 

писање ИОП-а 

- Директор формира ИОП тим 

- ИОП тим израђује ИОП-е за 

евидентиране ученике 

- План активности за 

инклузију се уграђује у  

ГПРШ,  

- Тим за ИО координира са 

 

Одељењски 

старешина, 

Тим за 

инклузију, 

ИОП-тим 

 

Прикупљена 

докуметација, 

Сагласност 

родитеља,  

Записник са састанка 

Тима за ИО, 

 ИОП-и 



Тимовима за самовредновање 

и заштиту деце од насиља  

 

Октобар 

- Педагошки колегијум усваја 

ИОП-е за ученике, којима је 

потребна нека врста подршке 

- Праћење реализације ИОП-а  

- Вредновање – евалуација 

ИОП-а 

- Евидентирање ученика по 

врстама сметњи, и породичној 

ситуацији 

- на крају 1. квартала – 

подносе се Извештаји о 

реализацијиИОПа; 

евидентирање нових ученика 

за ИОП: предметни наставник 

предлаже одељењском већу, 

одељењски старешина 

прибавља сагласност 

родитеља, покреће се поступак 

Чланови 

Педагошког 

колегијума и 

Тим за 

инклузију 

ИОП-тим 

 

Психолог школе 

 

 

 

 

Одељењско веће 

ИОП1; ИОП-2 

Записници и 

извештаји тимова, 

евалуације ИОП 

 

 

Списак ученика 

 

 

 

Записници са 

одељењских већа, 

сагласност родитеља 

 

Новембар 

- Подношење захтева ИРК; 

- Формирање ИОП тимова 

- Писање ИОП-а 

- Усвајање ИОП-а на 

Педагошком колегијуму 

Тим за ИО 

Директор 

 ИОП-тим 

Чланови 

Педагошког 

клегијума 

Мишљења ИРК, 

ИОП-1,ИОП-2, 

Записник са 

Педагошког 

колегијума 

 

Децембар 

 - Анализа извештаја на крају 

првог  полугодишта – 

евалуација ИОП-а 

- Евидентирање ученика за 

ИОП-е, прибављање 

сагласности родитеља и 

покретање поступка 

- Анализа обухвата ученика 

допунском наставом или 

додатном врстом подршке; 

Одељењско веће  

Тим за ИО 

ИОП-тим 

Предметни 

наставник, 

одељењски 

старешина 

Стручна служба 

Записници са 

одељењских већа, 

евалуације ИОП-а, 

Сагласност 

родитеља, 

Извештаји 

 

Јануар 

Праћење реализације  

допунске наставе са 

ученицима којима је потребна 

додатна врста подршке за 

време зимског распуста  

- Тим за инклузију предлаже 

директору ИОП тимове 

- Директор формира ИОП тим 

за евидентиране ученике 

- ИОП тимови израђују ИОП-е 

за евидентиране ученике 

Стручна служба 

 

 

 

 

 

Тим за ИО 

Директор 

ИОП-тим 

 

 

Извештаји, 

ИОП-1, ИОП-2 

 

Фебруар 

- Усвајање ИОП-а на 

Педагошком колегијуму 

-Вредновање – евалуација 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Записник са 

Педагошког 

колегијума 



ИОП-а 

-припремна настава за ЗИ  

ИОП-тим 

дефектолог 

Извештаји, 

евалуације  

 

Март 

- На крају 3. квартала – 

подносе се Извештаји о 

реализацији ИОП-а; 

- Вредновање – евалуација 

ИОП-а 

- Евидентирање нових ученика 

за ИОП: предметни наставник 

предлаже одељењском већу, 

одељењски старешина 

прибавља сагласност 

родитеља, покреће се поступак 

- Припремна настава за ЗИ 

- Састављање тестова за 

пробни ЗИ 

 

ИОП-тимови  

 

 

 

Одељењско веће  

 

 

 

 

 

Дефектолог 

Актив 

дефектолога 

 

 

Записници са 

одељењских већа, 

евалуације ИОП-а, 

Сагласност родитеља 

Април - Подношење захтева ИРК; 

- Формирање ИОП тимова 

- Писање ИОП-а 

- Усвајање ИОП-а на 

Педагошком колегијуму 

 

Тим за ИО 

Директор 

 ИОП-тим 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Мишљења ИРК, 

ИОП-1,ИОП-2, 

Записник са 

Педагошког 

колегијума 

 

Мај - Праћење реализације ИОП-а 

- Евиденција ученика 8. 

разреда по ИОП-у  – 

одељењска већа 8. разреда 

- Припремна настава за ЗИ 

- Тестови за ЗИ 

- Израда плана уписа  у средње 

школе за ученике са ИОП-ом 

ИОП-тимови  

 

Тим за ИО 

 

Предметни 

наставници и 

дефектолози 

Записник са 

одељењских већа, 

евалуације 

 

Распоред припремне 

наставе 

 

Јун 

- Анализа извештаја на крају 

школске године - евалуација 

ИОП-а  

- Упућивање Захтева ИРК за 

бесплатну исхрану и боравак 

- Предлагања мера за наредну 

годину 

- Индивидуални планови 

уписа за ученике 8. разреда, 

спровођење ЗИ и уписау 

средње школе 

ИОП-тимови  

 

 

Тим за ИО 

 

 

Комисија и 

дежурни 

наставници 

Евалуације 

Записник Тима за 

ИО 

 

 

 

Записници са ЗИ 

 

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ – ИО ТИМ 

Вјера Ушјак, психолог школе 

Ката Павела, проф. разредне наставе 

Нада Гогош, дефектолог 

Катарина Каркушова, проф. разредне наставе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За сарадњу са Интерресорном комисијом и установама за децу са сметњама у развоју 

задужена је: Вјера Ушјак, психолог школе и Дарина Доша Стано, дефектолог. 

Напомена:Тим за ИО пружа подршку наставницима у раду током писањаи реализације како 

индивидуализације наставе, тако и реализације ИОП-а, сарађује са родитељима, 

интерресорном комисијом и другим установама. 

У школи се  програм инклузије деце са сметњама у развоју, спроводи годинама уназад јер је 

школа имала искуства у раду са овом децом, пре свега увођењем одељења деце са сметњама у 

развоју, као и учешћем у пројектима Инклузије, на којима су стечена знања у вези ове 

проблематике. 

 

 

9.5. ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАЗВОЈ 

 

 Професионални развој наставника јесте процес унапређивања вештина и 

компетенција наставника у циљу унапређивања квалитета наставе, као и учења и 

постигнућа ученика. Професионални развој је дугорочан, интегративни процес током којег 

се, кроз учење, практичан рад и истраживачку делатност, развијају и унапређују знања, 

вештине и способности појединца. 

 

Циљ: 

     -     Усавршавање приправника и полагање стручних испита 

- Усавршавање за педагошки рад и извођење наставе 

- Уже стручно усавршавање 

 

 Задаци: 

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

увођење у праксу и давање мишљења; 

2. Анализа приоритета и потреба; 

3. Обезбеђивање средстава за семинаре; 

4. Организовање семинара на нивоу школе и усавршавање унутар установе; 

5. Набавка приручника, дидактичког материјала и уџбеника за наставничку библиотеку; 

6. Претплаћивање на стручне часописе и листове; 

7. Интерне и екстерне обуке за рад на рачунарима и рад са интерактивном таблом; 

8. Семинари, које организује министарство и стручна удружења; 

9. Обрада стручних тема на седницама стручних већа и наставничког већа; 

10. Угледни часови и презентације. 

 

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

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

Дарина Дошa Стано, дефектолог 

Ањичка Биреш, директор 

Моника Јагода Котваш, дефектолог 

Татјана Чех, медицинска сестра – васпитач 

Зузана Светликова,  проф. разредне наставе 

Весна Петров, психолог приправник 

Моника Ђокић, представник   родитеља 



дужан да води евиденцију о свом стручном усавршавању. Евиденцију о стручном 

усавршавању на нивоу школе води педагог школе. 

На почетку школске године сваки наставник сачињава индивидуални план стручног 

усавршавања а на крају подноси извештај, који оверава директор школе. 

 

а)  Стручно усавршавање наставника ван установе 

На нивоу школе у школској 2021/2022.години се планира акредитовани семинар: 

Пројектна настава –  каталошки број 400 К1,  

 

Координатор: Александра Бакрач 

Датум реализације: у другом полугодишту 

Трајање: 2 дана, 16 бодова 

 

 

б)  Стручно усавршавање наставника унутар установе 

 

Активност Број активности Број сати 

Извођење угледног часа 50 наставника × 1 час 50×6=300 

Присуство угледном часу 50 наставника × 2 часа 100×2=200 

Излагање са стручног усавршавања на 

Наставничком већу 
5 излагања 5×4=20 

Слушалац излагања на Наставничком 

већу 

50 наставника × 5 

излагања 
250×1=250 

Излагање са стручног усавршавања на 

стручном већу и осталим стручним 

органима 

16 излагања 16×3=48 

Слушалац излагања на Стручном већу 
50 наставника × 16 

излагања 
800×1=800 

Стручне посете, студијска путовања  50 наставника × 1 посета 50×2=100 

Пројекти образовно – васпитног 

карактера 

50 наставника × 3 

пројекта 
150×4=600 

Културне, спортске и остале 

манифестација 

50 наставника × 5 

манифестација 
250×4=1000 

Такмичења и смотре 
40 наставника × 1 

такмичење или смотра 
40×6=240 

Маркетинг школе 
11 наставника × 4 

саопштења 
44×1=44 

Напомена: у плану стручног усавршавања унутар установе су наведене активности из 

Правилника, које су приоритетне и обрачунати су приближни сати (бодови) које би 

наставници током године требало да реализују  

 

Укључивање у нове пројекте такође подразумева и обезбеђивање средстава за 

реализацију нових облика стручног усавршавања наставника кроз семинаре и едукативне 

радионице. 

 



Стручно усавршавање наставника прати Тим за професионални развој.  

  Задаци тима су: 

• Израда плана стручног усавршавања у установи и ван установе 

• Обавештавање наставника о понудама за акредитоване семинаре и праћење 

реализације  семинара 

• Организација одржавања семинара у школи,  

• Израда распореда угледних часова,  

• Вођење евиденције стручног усавршавања наставника, стручних презентација на 

Наставничком већу,  

• Предлог Правилника о стручном усавршавању 

• Сачињавње плана увођења нових наставника и наставника приправника у праксу. 

 

План рада: 

Период Aктивност Носиоци Eвалуација 

СЕПТЕМБАР-ЈУН Праћење 

активностииз плана 

стручногусавршава

ња у установи и ван 

установеза 2021/22 

Вођење евиденције и 

састављање 

извештаја 

 Тим Годишњи извештај 

о раду школе 

Годишњи извештај 

о стручном 

усавршавању ОШ 

“Млада поколењаˇ” 

у Ковачици 

Годишњи извештај 

о раду тима за 

проф. развој 

СЕПТЕМБАР-ЈУН Обавештавање 

наставника о 

актуелним 

семинарима 

Обавештавање кроз 

огласну таблу, е-

маилове, смс, ... 

Вјера Ушјак 

Јанко Такач 

Наставници су 

упознати са 

понудом 

релевантних 

семинара у 

каталозима и са 

релевантним 

обукама које се 

нуде током године 

СЕПТЕМБАР-ЈУН Праћење стручног 

усавршавања у 

установи и ван ње 

Вођење евиденције 

и састављање 

извештаја 

Јанко Такач 

Катарина 

Микулић 

Марина Бабка 

Годишњи извештај 

о стручном 

усавршавању ОШ 

“Млада поколењаˇ” 

у Ковачици 

ДРУГО 

ПОЛУГОДИШТЕ 
Организација 

одржавања 

семинара у школи 

Учешће у свим 

сегментима 

организације 

семинара 

Вјера Ушјак 

Јанко Такач  

Семинари одржани 

Годишњи извештај 

о раду школе 

СЕПТЕМБАР-ЈУН Праћење рада 

приправника 

Анализа планова 

Вјера Ушјак 

Јанко Такач  

Извештај о раду 

приправника током 

шк. године 



рада, припрема за 

часове, посете 

часовима, 

планирање сарадње 

са наставницима... 

Извештај  ментора 

ЈУН-СЕПТЕМБАР Израда плана 

стручног 

усавршавања у 

установи и ван 

установе за 

2021/2022 

Тим План је израђен и 

део је Годишњег 

плана рада школе 

за 2020/2021 

 

Чланови тима: 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Јанко Такач, педагог 

Вјера Ушјак, психолог 

Катарина Микулић проф. математике 

Марина Бабкова, проф. енглеског језика 

Весна Петров, психолог- приправник 

Александра Кралик, представник родитеља 

 

 

Стручно усавршавање допринеће квалитетнијем остваривању програмских садржаја у 

настави и ваннаставним активностима, што је и један од циљева развојног планирања. 

 

 

9.6.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА  РАЗВОЈ  МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА  И  ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

У сврхе осавремењавања наставе формиран је  и Тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва. 

Циљеви и задаци Тима: 

• прикупљање припрема за час са очигледним примерима развијања међупредметних  

  компетенција, 

• креирање базе припрема за час, 

• промоција предузетништва, организовање предавања, радионице и продајне 

              изложбе и сл. 

 

План активности: 

  

Време 

реализације 
Садржај активности Носиоци активности 

Током године 

Перманентно стручно  

усавршавање наставника 

Стручни сарадници, предметни 

наставници, Тим за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништво 



Током године 

Професионално усавршавање 

путем интернета 

Стручни сарадници, предметни 

наставници, Тим за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништво 

Октобар 

,,Оснаживање ученика да 

процењују и образлажу  

одговоре“ 

Председници стручних већа, 

предметни наставници 

Током године 

Успостављање електронског 

вида комуникације између 

наставника и ученика 

Предметни наставници, Тим за 

развој међупредметних 

компетенција и предузетништво 

Периодично  

Учестало коришћење на 

часовима методе 

самосталних ученичких 

радова, методе погрешних 

одговора, методе анализе и  

методе синтезе 

Предметни наставници 

Периодично 

Подстицање неговања духа 

заједништва, припадности, 

поштовања разлика, 

толеранције на часовима 

одељењског старешине 

Предметни наставници и 

одељењске старешине 

Периодично 

Подстицање дигиталне 

компетенције ученика 

упућивањем ученика на 

разне конкурсе и предавања 

Наставници, педагошко-

психолошка служба 

Током године 

Примена савремених 

дигиталних технологија у 

настави 

Предметни наставници, Тим за 

развој међупредметних 

компетенција и  

предузетништво 

Током године 
Развој предузимљивости код 

ученика 

Наставници предузетништва, 

предметни наставници, Тим за 

развој међупредметних 

компетенција и предузетништво 

Током године 

Укључивање ученика у 

процес процене и 

вредновања сопственог 

знања, међусобно  

оценивање ученика 

Предметни наставници, Тим за 

развој међупредметних 

компетенција и  

предузетништво 

Током године 

Оснаживање ученика за 

планирање каријере и 

професионалног развоја 

Стручни сарадници, предметни 

наставници, Тим за развој 

међупредметних компетенција и  

предузетништво 

Периодично 
Подстицање вршњачке 

едукације 

Предметни наставници 

ученици 



Током године 

Успостављање сарадње са 

ученицима и наставницима 

других школа путем 

дигиталне комуникације 

Предметни наставници, Тим за 

развој међупредметних 

компетенција и  

предузетништво 

 

Тим за развоj међупредметних компетенциjа и предузетништва чине представници 

запослених, родитеља, односно стручњака за поjедина питања и броји девет чланова. 

 

Чланови тима: 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Гордана Станисављевић, проф. разредне наставе 

Евка Омаста, проф. хемије и биологије 

Елена Омаста, проф. географије 

Ана Хркова, проф. словачког језика 

Јан Томаш, проф. физике и математике 

Зузана Куталек, проф. историје 

Јармила Халупа,проф. разредне наставе 

Нада Гогош, дефектолог 

Адам Сирома, представник родитеља 

 

 

 

 

9.7.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину састављаТим за израду 

 Годишњег плана рада школе: 

 

Циљеви и задаци Тима: 

• израда Годишњег плана рада школе 

• праћење реализације планираних активности 

• израда анекса у случају измене плана 

 

План активности: 

 

Активности 

Време 

реализације 
Место 

Носиоци 

реализације 

/сарадници 

ЕВАЛВАЦИЈА 

Начин 

реализације 

Верификација 

чланова и подела 

задужења 

Септембар 

2021 
Састанак Тима Чланови тима 

 

Записник са 

седнице 

Састављање 

списка задужења 

наставника на 

основу плана 

рада 

Октобар 

2021. 
Састанак Тима 

Чланови тима 

и директорка 

школе 

Списак истакнут у 

зборници, решења 

запослених 



Упознавање 

стручних тела 

школе: 

Наставничког 

већа, Савета 

родитеља и 

Школског одбора 

са планом, УП 

Септембар – 

октобар 2021. 

Састанци 

стручних тела у 

школи 

Психолог 

школе, 

директор, 

председник 

Школског 

одбора и 

Савета 

родитеља 

Записници са 

састанака, 

Годишњи план 

рада школе 

предат надлежној 

школској управи 

Сарадња са 

Тимом за 

годишњи 

извештај – 

усклађивање 

области и 

активности – 

наслова у оба 

документа. 

Децембар 

2021. 

Састанак 

Тимова за 

израду ГПРШ 

и ПИРШ 

Чланови тима 

за ГПРШ и 

чланови тима 

за ГИРШ 

Записник са 

седнице радне 

верзије 

постојећих 

докумената 

Праћење 

имплементације 

нових планова и 

правилника 

током године 

Јануар/јун 

2022. 

Часови редовне 

наставе, 

одељењска 

већа и стручни 

активи 

Чланови тима, 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, 

активи у 

сарадњи са 

правником 

Записник са 

седница 

Извештаји, 

семинари ван 

установе 

Праћење 

реализације 

планираних 

активности 

Јануар/јун 

2022. 

Редовна 

настава, 

ваннаставне и 

остале 

активности 

Чланови тима 

у сарадњи са 

наставницима 

за бележење 

реализованих 

активности 

Записници са 

седница,Извештај

и, школски сајт, 

фотографије 

Квалитативна 

анализа и мере за 

побољшање 

Март/април 

2022. 
Састанак Тима 

Чланови тима, 

директорка 

Записник са 

седнице/извештај 

Обједињавање 

појединачних 

планова рада који 

чине саставни део 

плана 

 

Август/септе

мбар 2022 

Појединачни 

састанци и 

састанак Тима 

Чланови тима 

руководиоци 

Записници, 

белешке, 

појединачни 

планови 

Сакупљање 

информација и 

података битних 

за израду плана 

Август/септе

мбар 2022 
Састанак Тима 

Чланови тима 

у сарадњи са 

задуженим 

наставницима 

Белешке, 

извештаји, 

информације и сл. 

Израда ГПРШ за 

школску 

2022/2023. 

Годину –

уграђивање 

планова и 

података у план 

Август/септе

мбар 

2022 

Састанак Тима Чланови тима ГПРШ 



 

Чланови тима: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

        Реализацију  Годишњег плана рада школе прати Тим, који током године прикупља 

податке  и саставља Годишњи извештај о раду школе за школску 2020/2021.годину у 

саставу: 

 

 

 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА РАДА ШКОЛЕ 

Јанко Такач, педагог 

Мирослав Јурица, проф. историје 

Виерослава Валовец,проф. разредне наставе 

Слађана Радојковић, проф. српског језика 

Ева Пољак-Хрк, проф. словачког језика 

Оливера Сладечек, наст.  разредне наставе 

Виера Томан, проф. разредне наставе 

Представник родитеља 

 

 

9.9.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

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

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

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

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

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

на идентификовању, професионалном усмеравању и саветовању даровитих ученика, али и 

ученика посебним развојним проблемима и интелектуалним тешкоћама. 

Програм професионалне оријентације реализоваће се углавном кроз следеће садржаје 

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

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Вјера Ушјак, психолог 

Гордана Станисављевић, проф.разредне наставе 

Ката Павела, проф. разредне наставе 

Ањичка Биреш, директорка 

Ана Срдић, наст. физике и веронауке 

Татјана Брезинова, проф. енглеског језика 

Валерија Кришан, представник родитеља 



интересовања ученика, постављање пригодних изложби, посете сајмовима образовања, сајму 

науке и сл. 

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

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

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

Службом за професионалну оријентацију Национална служба за запошљавање у Панчеву,која 

сваке године врши тестирање професионалних интереса и професионално саветовање 

ученика.   

У реализацију поменутих садржаја биће  укључени: одељенске старешине, 

предметни наставници и стручни сарадници. 

И ове године  ће бити организован завршни испит. Припреме за ове активности ће 

тећи током целе школске године, а посебан акценат ће бити стављен на припреме ученика 

осмих разреда за полагање завршног испита. Школа ће ове активности спроводити у складу 

са Упутствима, које ће проследити Министарство просвете, и трудиће се да овај за ученике 

нови начин полагања буде за њих што безболнији. 

 

План активности: 

 

Временски 

оквир 
Активност Евалуација 

Носиоци 

активности 

Септембар 

2021. 

Сачињавање и 

усвајање програма 

рада на 

професионалној 

оријентацији 

Сачињен и 

усвојен програм  

професионалне 

оријентације 

педагог школе 

психолог школе 

директор школе 

школски одбор 

Током првог 

полугодишта  

 

Информисање ученика 

о свим питањима из 

оквира професионалне 

орјентације у току 

редовне наставе и 

ваннаставних 

активности 

Ученици су 

информисани о 

свим питањима из 

оквира 

професионалне 

орјентације у току 

редовне наставе и 

ваннаставних 

активности 

одељенске 

старешине 

педагог школе 

психолог школе 

На почетку 

школске  

године 

 

Анкета о 

интересовањима 

ученика и усмеравање 

специјалних 

интересовања ученика 

Спроведене 

анкете о 

интересовањима 

ученика седмог и 

осмог разреда и 

усмеравани су 

ученици који су 

показали  

специјална 

интересовања  

одељенске 

старешине 

 

Април - 

-мај 2022. 

 

Организација посете 

ученика  Сајму 

образовања, 

привредним и другим 

организацијама 

Организација 

посете ученика  

Сајму образовања, 

привредним и 

другим 

организацијама 

одељенске 

старешине 

 



Март, април,  

мај  

 

 

Упутство за ученике о 

начину бодовања, 

полагању завршних  

испита, и 

могућностима које 

стоје пред њима.  

(укључујући и један 

родитељски састанак)  

Ученици упућени 

у начине 

бодовања, 

полагање 

завршних испита, 

и о могућностима 

које стоје пред 

њима. 

(укључујући и 

један родитељски 

састанак) 

одељенске 

старешине 

педагог школе 

психолог школе 

Април – мај  

 

Професионално 

тестирање и 

саветовање ученика за 

избор средње школе и 

занимања 

Професионално 

тестирање и 

саветовање 

ученика за избор 

средње школе и 

занимања 

Служба за 

професионалну 

оријентацију –

Завод за тржиште 

рада Панчево 

Школски педагог. 

Март 2022 Пробни завршни 

испит за ученике 

осмог разреда 

 

 

Анализа резултата ЗИ 

Пробни завршни 

испит за ученике 

осмог разреда 

 

 

Анализа на 

наставничком 

већу, по 

предметним 

активима, ЧОС-у 

Одељењске 

старешине, 

педагог школе 

психолог школе и 

задужени 

предметни 

наставници 

Током целе 

школске 

године 

Сарадња и едукација 

родитеља 

Сарадња и 

едукација 

родитеља кроз 

један родитељски 

састанак са 

родитељима 

матураната 

Одељењске 

старешине, 

педагог школе 

психолог школе 

Фебруар, 

март  

 

Интервјуисање 

ученика у циљу 

откривања 

професионалних 

недоумица које се 

касније користе у 

саветодавне сврхе 

Извештај о 

интервјуима 

ученика седмог и 

осмог разреда у 

циљу откривања 

професионалних 

недоумица које се 

касније користе у 

саветодавне сврхе 

психолог школе 

Школски педагог 

Током целе 

школске 

године 

вођење одговарајуће 

документације 

вођење 

одговарајуће 

документације 

одељенске 

старешине 

педагог школе 

психолог школе 

Током целе 

школске 

године 

Реализација појединих 

активности из пројекта 

Гиз - бос 

Реализација 

појединих 

активности из 

Педагог школе 

Одељењске 

старешине 



пројекта Гиз - бос психолог школе 

Током целе 

школске 

године 

 

 

посебна пажња се 

посвећује 

професиналном 

саветовању ученика 

који су оболели од 

неких хроничних 

болести или који имају 

сметње у развоју 

Кроз рад тима за 

инклузију посебна 

пажња је 

посвећена 

професиналном 

саветовању 

ученика који су 

оболели од неких  

или који имају 

сметње у развоју 

хроничних 

болести  

одељенске 

старешине 

педагог школе 

психолог школе 

Тим за инклузију 

 

Такође ће се наставити са спровођењем појединих активности из пројекта  „Професионална 

оријентација ученика при преласку у средњу школу“. Програм је израз потребе за 

подршком ученицима да преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје 

способности, путеве школовања и да промишљено донесу исправну одлуку о избору школе. 

 Активности ГИЗ БОС пројекта: 

 

Област учења Тема 

Област учења  -  1  Самоспознаја 

Област учења  -  2 
 Информисање о занимањима 

и претраживање 

Област учења  -  3 
Могућности школовања и 

каријере 

Област учења  -  4 Реални сусрети 

Област учења  -  5  Одлука 

 

Чланови тима: 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

Јанко Такач, педагог 

Вјера Ушјак, психолог 

Татјана Брезинова, проф. енглеског језика 

Мирослав Јурица, проф.историје 

Павел Томаш, проф. музичке културе 

Дарина Доша Стано,  дефектолог 

Моника Јагода Котваш, дефектолог 

Представник родитеља 

Представник ученика 

 

 

 



9.10.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 

Школа презентује своје активности и дешавања путем више средстава јавног 

информисања. Пре свега оставарује се сарадња са дечијим часописима Словачке националне 

мањине, као и са Просветним прегледом. Све релевантне активности на нивоу школе 

пропрати локална радио-телевизија ОК Ковачица, која поједине садржаје пласира и кроз 

таласе РТВ Нови Сад. Програм школског маркетинга подразумева и вођење школског сајта и 

благовремено обавештавање и информисање ученика, родитеља и сарадника у локалноној 

средини. 

Циљеви и задаци Тима: 

 праћење и извештавање о активностима организованим у школи; 

 праћење и извештавање о активностима ван установе у којима школа 

учествује; 

 сарадња са свим тимовима и стручним већима и извештавање о њиховим 

активностима; 

 израда летописа; 

 ажурирање сајта школе. 

 

а)  Задужени за маркетинг школе кроз школски сајт су:  

1. Јанко Такач, педагог 

2. Ана Хркова, професор словачког језика 

3. Зузана Путник,професор словачког језика и грађанског васпитања 

4. Данка Томанова,референт за правне, кадровске и административне послове 

        Школа се редовно укључује и у разна дешавања на нивоу места, да би на тај начин 

промовисала свој рад, као и ангажовала ученике и тиме задовољила њихова различита 

интересовања. То је прилика да се школа позитивно истакне и афирмише у друштвеној 

средини и да подстиче креативне амбиције ученика у ваннаставним активностима. 

 

 

б)  Планиране активности:  

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

Септембар Добродошлица првацима. Учитељице четвртог разреда 

Октобар Пријем првака у Дечји савез. Учитељице 

Децембар 
Програм посвећен бакама и 

„Микулашу“. 
Учитељице другог разреда 

Јануар Школска слава – Свети Сава 

Српска православна црква, 

Гимназија „Михајло Пупин“, 

наставник музичке културе, 

наставнице српског језика 

Март 

Учешће на општинској 

смотри рецитатора –  

СО Ковачица 

Учитељице, наставнице 

словачког и српског језика 

Март 
Културно-уметнички програм 

за Дан жена. 

Наставник музичке културе, 

учитељице и наставнице 

словачког и српског језика. 



Април 
Општинска смотра фолклора, 

хора и оркестара 
СО Ковачица 

Мај Обележавање Дана школе. Наставници и учитељице. 

Јун 
Завршни програм ученика 

четвртог разреда 
Учитељице четвртог разреда 

Јун Банкет ученика осмог разреда 
Разредне старешине ученика 

осмих разреда и родитељи 

Током школске 

године 

Промоција активности на 

паноима у школи и сајту 

школе. 

Ана Хркова, Јанко Такач, Владо 

Шимек 

Током школске 

године 
Спортска и друга такмичења. 

Ана Хркова,Јанко Такач, Владо 

Шимек 

Током школске 

године 
Сарадња са Црвеним крстом.  Евка Омаста 

 

 

 Циљ школе је културно-уметничко образовање, развијање талената, развијање 

личности и способности деце и младих, као и практичне примене стечених знања. За 

реализацију културно-уметничких програма (конферансу и сцену) су задужени 

координатори.  

 

 

 

 

 

 

 

Чланови тима: 

 

ТИМ  ЗА 

МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

Кроз штампане и електронске медије 

(школски сајт) 

Јелена Лукић, проф. српског језика (Просветни преглед) 

Катарина Шимак проф. разредне наставе (фото новине) 

Јармила Халупа проф. разредне наставе (фото новине) 

Данка Томанова, референт за правне, кадровске и административне послове 

сајт,(РТВ ОК) 

Вијерослава Валовец, проф. разредне наставе 

Мирослав Томаш, проф. физичког васпитања(Национални савет Словака) 

Ањичка Биреш, директорка 

Ана Хркова, проф. словачког језика(школски часопис) 



Јанко Такач, педагог(сајт школе) 

Светлана Коцић, проф. немачког језика(школски часопис) 

Јарослав Млинарчек, представник родитеља 

Представник ученика  

 

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

ОКОЛИНЕ 

 

Циљеви и задаци Тима: 

 сарадња са ликовном секцијом и еко тимом школе; 

 организовање активности везаних за заштиту животне средине; 

 обезбеђивање простора за излагање ученичких радова; 

 организовање изложби на одређене теме; 

 контрола хигијене по учионицама и у холу школе. 

 

План рада: 

Активност Месец 

Доношење и усвајање плана рада  

Правила понашања за врема короне 

Тематска изложба 

Еко кутак, рециклажа 

Хигијена  школског простора 

Такмичење за најбољи плакат у борби против короне 

Уређење школског простора 

Превентивне мере 

Септембар 

Изложба поводом дечије недеље и планиране активности 

Хигијена  школског простора 

Превентивне мере 

Такмичење за нај маску 

Такмичење за најбољи ликовни рад др јанко Буљик 

Еко кутак, рециклажа, сађење биљака... 

Уређење школског простора 

Октобар 

Тематска изложба 

Хигијена  школског простора 

Уређење школског простора 

Превентивне мере 

Еко кутак, рециклажа, 

Новембар 

Тематска изложба 

Хигијена  школског простора 

Уређење школског простора 

Превентивне мере 

Еко кутак, рециклажа, 

Новогодишња изложба 

Децембар 

Тематска изложба 

Хигијена  школског простора 

Уређење школског простора 

Јануар 



Превентивне мере 

Еко кутак, рециклажа, 

Светосавска изложба 

Тематска изложба 

Хигијена  школског простора 

Уређење школског простора 

Превентивне мере 

Еко кутак, рециклажа, 

Изложба поводом Дана матерњег језика 

Фебруар 

Тематска изложба 

Хигијена  школског простора 

Уређење школског простора 

Превентивне мере 

Еко кутак, рециклажа,сађење биљака... 

Март 

Тематска изложба 

Хигијена  школског простора 

Уређење школског простора 

Превентивне мере 

Еко кутак, рециклажа, сађење биљака... 

Наставак рада на пројекту Учионица на отвореном 

Ускршња изложба 

Април 

Тематска изложба 

Хигијена  школског простора 

Уређење школског простора 

Превентивне мере 

Еко кутак, рециклажа, сађење биљака... 

Наставак рада на пројекту Учионица на отвореном 

Мај 

Тематска изложба 

Хигијена  школског простора 

Уређење школског простора 

Превентивне мере 

Еко кутак, рециклажа, сађење биљака... 

Наставак рада на пројекту Учионица на отвореном 

Јун 

 

Чланови тима: 

ТИМ ЗА ХИГИЈЕНУ И ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ И ОКОЛИНЕ 

СањаБојковић, проф. ликовне културе 

Евка Омаста, проф. хемије и биологије 

Властислава Кирић, проф. српског језика 

Татјана Чех, медицинска сестра-васпитач 

Ањичка Биреш, директорка 

Евка Каркуш, проф. енглеског језика 

Јармила Халупа, проф. разредне наставе 

Мирјана Кизур, представник родитеља 

Представник ученика 



 

 

9.12.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ПРЕГЛЕД  ШКОЛСКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

  План рада: 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци  

активности 

У току године 

Преглед ЕсДневника 

Преглед матичних књига 

Преглед личне документације 

наставника 

Чланови тима: 

Слађана Радојковић, 

Марина Бабкова,  

Светлана Коцић, 

Татјана Брезинова, 

Данка Томанова, 

референт за правне, 

кадровске и 

административне 

послове, 

 Јанко Такач, педагог 

 
Чланови тима ће прегледати ЕсДневник и у рубрици Запажања о прегледу дневника 

указивати на недостатке у вођењу школске документације 

Чланови тима ће састављати извештаје о прегледу дневника у којима ће указивали на 

недостатке у вођењу школске документације. 

 

 

Данка Томанова, референт за правне, кадровске и административне послове, ће 

прегледати матичне књиге.  

Јанко Такач, педагог ће  прегледати личну документацију наставника. 

НАПОМЕНА: у случају преласка на онлајн наставу, због пандемије, директор школе и 

стручна служба прати онлајн часове. 

 

Чланови тима: 

ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Слађана Радојковић, наст. разредне наставе 

Марина Бабкова, наст. енглеског ј.- разредна настава 

Данка Томанова, референт за правне, кадровске и административне 

послове 

Светлана Коцић, проф. немачког језика 

Татјана Брезинова, проф. енглеског језика 

Вјера Ушјак, психолог 

Јанко Такач, педагог  

 

 

9.13.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ПРОЈЕКТЕ 

 

Активности 

Време 

реализације 
Место 

Носиоци 

реализације 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Начин 



/сарадници реализације 

1.Формирање тима  

 

2.Праћење, Писање пројеката, 

и конкурисање на отворене 

конкурсе које расписује 

МПНТР, извештавање о 

реализованим пројектима. 

Септембар 

2021 

школа 

 

Чланови тима Извештај  

( подела послова 

и обавезе тима 

за пројекте) 

Праћење, Писање пројеката, и 

конкурисање на отворене 

конкурсе које расписује 

МПНТР,АПВ  и друга 

министарства организације 

и фирме извештавање о 

реализованим пројектима. 

Октобар 

2021 

школа 

 

Чланови тима Извештај 

Праћење, Писање пројеката, и 

конкурисање на отворене 

конкурсе које расписује 

Канцеларија за Словаке у 

дијаспориорганизације и 

фирме извештавање о 

реализованим пројектима. 

 

Новембар 

2021 

 

школа 

 

Чланови тима 

 

Извештај 

Праћење, Писање пројеката, и 

конкурисање на отворене 

конкурсе које расписује 

организације и фирме 
извештавање о реализованим 

пројектима. 

Децембар 

2021 

школа Чланови тима Извештај 

 

Праћење, Писање пројеката, и 

конкурисање на отворене 

конкурсе које расписује 

организације и фирме 
извештавање о реализованим 

пројектима.(Канцеларија за 

Словаке у дијаспори) 

Јануар 2022 школа Чланови тима Извештај 

 

 

Праћење, Писање пројеката, и 

конкурисање на отворене 

конкурсе које расписује АПВ 

Покрајински секретаријат 

за образовање, организације 

НССНМ и фирме 

извештавање о реализованим 

пројектима. 

Фебруар 

2022 

школа Чланови тима Извештај 

Праћење, Писање пројеката, и 

конкурисање на отворене 

конкурсе које расписује АПВ 

Покрајински секретаријат 

за спорт и омладину 

организације и фирме 

Март 2022 школа Чланови тима Извештај 



извештавање о реализованим 

пројектима. 

Праћење, Писање пројеката, и 

конкурисање на отворене 

конкурсе које расписује 

Министарство Правде, 

организације и фирме 
извештавање о реализованим 

пројектима. 

Април 2021 школа Чланови тима Извештај 

Праћење, Писање пројеката, и 

конкурисање на отворене 

конкурсе које расписује АПВ 

Покрајински секретаријат 

за спорт и омладину, 

организације и фирме 

извештавање о реализованим 

пројектима. 

Мај 2022 школа Чланови тима 

 

 

 

Извештај 

Праћење, Писање пројеката, и 

конкурисање на отворене 

конкурсе које расписује 

организације и фирме 

извештавање о реализованим 

пројектима. 

 

Јун 2022 

 

школа 

 

Чланови тима 

 

Извештај 

Праћење, Писање пројеката, и 

конкурисање на отворене 

конкурсе које расписује 

организације и фирме 
извештавање о реализованим 

пројектима. 

 

Јул 2022 

 

школа 

 

Чланови тима 

 

Извештај 

Праћење, Писање пројеката, и 

конкурисање на отворене 

конкурсе које расписује 

организације и фирме 
извештавање о реализованим 

пројектима. 

 

 

Август 2022 

 

 

школа 

 

 

Чланови тима 

 

 

Извештај 

 

 

У циљу добијања новчаних средстава за куповину потребних наставних учила, 

помагала, као и за побољшање општих услова рада ученика и наставника, формиран је Тим 

за израду пројеката.  

 

 

 

 

 

 

Чланови тима: 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА 

Зорица Матовић, рачуновођа 



Ањичка Биреш, директор 

Ана Хркова, проф. словачког језика послове 

Зузана Путник проф. словачког језика 

Јармила Шипицки, секретар 

Дарина Доша Стано, дефектолог 

Мирослав Јурица,проф. историје 

Љиљана Шајн, наст. ромског језика (за ромске пројекте) 

 

 
9.14.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ПОПИС ИНВЕНТАРА 

 

План активности: 

 

Активности 

Време 

реализације 
Место 

Носиоци 

реализације 

/сарадници 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Начин реализације 

Формирање тима 

Попис дигиталних 

урећаја 

 

 

Септембар 

2021 

 

 

школа 

Чланови тима 

 

Извештај (Избор 

централне пописне 

комисије и формирање 

7 пописних комисија) 

 

Дефинисање 

активности и 

подела задатака 

 

 

Октобар 

2021 

школа 

 

 

Чланови тима 

Извештај (Договарање 

и планирање рада 

Централне комисије и 

пописних комисија) 

 

Припрема и 

подела пописних 

листа 

 

 

Новембар 

2021 

школа 

 

 

Чланови тима 

Подела документације 

–пописне листе и 

материјала 

Попис имовине 

 

Децембар 

2021 

 

школа 

Чланови тима и 

комисије за 

попис 

Белешке 

Извештај о 

извршеном 

попису са 

предлогом 

решења и достава 

овлашћеном лицу, 

ради усвајања и 

одлучивања по 

утврђеним 

одступањима 

Јануар 2022 школа 

Чланови тима –

Центарлна 

комисија 

Извештај 

 

Чланови тима: 

ТИМ ЗА ПОПИС ИНВЕНТАРА 

Зорица Матовић, рачуновођа 



Оливера Сладечек, наст. разредне наставе 

Слађана Радојковић, наст. разредне наставе 

Зорица Тимотијевић проф. географије 

Павел Урбан, проф. физичког васпитања 

Татјана Чех, медицинска сестра, васпитач 

 

 

 
9.14.  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
       Услед недостатка других извора средстава, појавила се потреба за формирањем тима, 

који ће сагледавати услове рада и потребе школе, дефинисати приоритете, проценити 

вредност инвестиција, а у сарадњи са Тимом за израду пројеката тражити изворе 

финансирања и спроводити јавне набавке. 

 

 Чланови тима: 

ТИМ ЗА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Шипицки Јармила, секретар 

Ањичка Биреш, директор 

Зорица Матовић, рачуновођа 

Данка Томанова, референт за правне кадровске и администартивне послове 

Зузана Петрикова, члан Школског одбора 

 

 

 

 

 

 

 

9.15. ОСТАЛИ ТИМОВИ 

 

План активности           

Активност 
Време 

реализације 

Место 

реализације 
Реализатори 

Координатор 

активности 

Добродошлица 

првацима 

01.09.2021. Хол 

школе/испред 

школе 

(у зависности 

од 

епидемиолош

ке ситуације) 

Директор школе, 

Ањичка Биреш, 

Ученици и 

учитељице четвртих 

разреда: 

Ана Чипкар – 

Фаркаш, 

Катарина Каркуш, 

Оливера Сладечек 

Ана Чипкар – 

Фаркаш 

Примање првака Дечја недеља Дом културе Учитељице и Гордана 



у Дечји савез /школско 

двориште(у 

зависности од 

епидемиолош

ке ситуације) 

ученици првих 

разреда 

 

Станисављевић 

– координатор 

обележавања 

Дечје недеље 

Учешће ученика 

у културно – 

уметничком 

програмуповодом 

манифестације 

Ковачички 

октобар 

02.10.2021. Дом 

културе/двори

ште Месне 

заједнице 

Ковачица 

Павел Томаш – 

наставник музичке 

културе, 

Зузана Петрикова – 

руководилац 

школског 

фолклорног 

ансамбла 

Организатор – 

Дом културе 

Ковачица 

Розспиеване 

кленоти – први 

део фестивала 

Октобар - 

датум ће бити 

одређен 

накнадно  

Дом културе Павел Томаш – 

наставник музичке 

културе, 

пријављени 

ученици 

Павел Томаш – 

наставник 

музичке културе 

Розспиеване 

кленоти – 

војвођански део 

фестивала 

Други део 

октобра – 

датум ће бити 

одређен 

накнадно 

Дом културе Павел Томаш – 

наставник музичке 

културе, 

Ученици који су 

изабрани и гости из 

других места 

Павел Томаш – 

наставник 

музичке културе 

Микулаш – 

програм посвећен 

бакама  

06.12.2021. Трпезарија 

школе 

Ученици других 

разреда и њихове 

учитељице. 

Јармила Халупа, 

Катарина Шимак, 

Јармила Халупа 

Књижевно вече Половина 

децембра  - 

датум ће бити 

одређен 

накнадно 

Школска 

библиотека 

Награђени ученици 

за  најбоље 

литерарне саставе и 

на музичким 

фестивалима, 

Наставници језика и 

музичке културе 

Ева Пољак – 

Хркова 

 

 

 

 

 

 

 

Лети  пиесењ, 

лети – музички 

фестивал дечјих 

песама 

Половина 

децембра  - 

датум ће бити 

одређен 

накнадно 

Дом културе Павел Томаш – 

наставник музичке 

културе 

 

Павел Томаш – 

наставник 

музичке културе 

Свети Сава 27.01.2022. Хол школе Наставници језика и 

музичке културе и 

ученици 

Властислава 

Кирић, 

наставник 

српског језика 

Међународни дан 

матерњег језика 

21.02.2022. Школска 

библиотека 

Актив матерњег 

језика 

Ева Пољак-

Хркова 

Дан жена 08.03.2022. Дом културе Наставници Ана Кукучкова, 



разредне наставе, 

наставници  језика и 

наставник музичке 

културе, наставник 

ликовне 

културе,ученици / 

носиоци активности 

претежно ученици и 

наставници нижих 

разреда 

Зузана 

Петрикова 

Дан школе 15.05.2022. Дом културе Наставници 

разредне наставе, 

наставници  језика и 

наставник музичке 

културе, наставница 

ликовне културе, 

ученици/ награђени 

ученици на 

такмичењима и 

репрезентативне 

уметничке тачке 

Виерослава 

Валовец, Ева 

Пољак - Хркова 

Светски дан 

књиге 

23.04.2022. Школска 

библиотека 

Наставници 

разредне наставе, 

наставници језика, 

библиотекари 

Ана Хркова, Ева 

Пољак - Хркова 

Завршне 

приредбе ученика 

4.разреда 

Последња 

наставна 

недеља у јуну 

Учионица Ученици четвртог 

разреда и њихове 

учитељице: 

Ана Чипкар-

Фаркаш, 

Катарина 

Каркушова и 

Оливера Сладечек 

Ана Чипкар-

Фаркаш, 

Катарина 

Каркушова и 

Оливера 

Сладечек  

Светски дан 

музике 

21.06.2022. Плато испред 

Дома културе 

Наставник музичке 

културе Павел 

Томаш, ученици 

музичких школа, 

школски хор, 

школски оркестар 

Наставник 

музичке културе 

Павел Томаш 

                                                                                                                                                          

 

КООРДИНАТОРИ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ПРОГРАМА – 

КОНФЕРАНСА И СЦЕНА 

Ањичка Биреш, директор 

Павел Томаш, проф. музичке културе 

Зузана Петрикова, проф. разр. наставе. 

Оливера Сладечек, наст. разредне наставе 

Ана Кукучка проф. разредне наставе 



Евка Каркушова, проф.енглеског језика 

Ева Пољак Хркова, проф. словачког језика 

Јелена Лукић, проф. српског језика 

Властислава Кирић, проф. српског језика 

Сања Бојковић, проф. ликовне културе 

Павел Урбан,проф. физичког васпитања 

Виерослава Валовец,проф. разредне наставе 

Мартина Лукач, представник родитеља 

Представник ученика 

 
 

 

 

 

Услед увођења есДневника формиран је Тим за есДневник. У тиму се налазе 

наставници који су прошли адекватну обуку и који ће пратити и координисати унос података. 

Обавезе координатора: 

 похађање обука за координаторе; 

 праћење и компетенције везане за надоградњу и измену система есДневника; 

 реализација обука за наставнике школе и подршка наставницима; 

 администрирање дела управљања на нивоу школе; 

 пренос података у наредну школску годину. 

 

 

ТИМ ЗА ЕС-ДНЕВНИК 

Владо Шимек, проф. математике, администратор 

Катарина Шимак, проф. разредне наставе, администратор 

 

 

ТИМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Владо Шимек, проф. математике 

Растислав Ушјак, проф. техничког образовања 

Борислав Жарков, проф. математике 

Ненад Грозданић, проф. физике 

 

 

ТИМ ЗА СТАТИСТИЧКУ  ОБРАДУ ПОДАТАКА 

Елена Омаста, проф. географије 

Јанко Такач, педагог 

Борислав Жарков, проф. математике 



Мирослав Јурица, проф. историја 

 

 

ТИМ ЗА РАСПОРЕД ЧАСОВА 

Марина Бабкова, проф. енглеског језика(1.циклус) 

Слађана Радојковић, наст.разредне наставе (1.циклус) 

Сања Бојковић, проф.ликовне културе(2.циклус) 

Катарина Микулић, проф. математике (2. циклус) 

Јан Томаш, проф. математике (2. циклус) 

Зузана Путник, проф. словачког језика (2. циклус) 

 

 
Остала задужења: 

У школи се такође води и летопис, за који је задужена Данка Томанова, референт за правне, 

кадровске и административне послове. 

Координатор Општинског такмичења из математике  –  Гордана Станисављевић. 

Координатор Завршног испита за ученике 8. разреда – Светлана Коцић 

Координатор за сервис рачунара: Владо Шимек 

Координатор за праћење реализације пројектне наставе: Ана Чипкар Фаркаш 

Координатор за замене часова услед одсуства наставника: Вјера Ушјак, Јанко Такач 

Представници ученика у стручна тела школе:  

Школски одбор: 

Наставничко веће: 

 

 
10. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

Циљ: развијање свестране личности – телесно, психички, социјално здраве и зреле личности 

оспособљене да брине о сопственом здрављу, здрављу своје породице, ближе околине.   

 

Задаци: организовано спровођење здравствене заштите ученика, анализа података о 

здравственом стању ученика и на основу тога предузимање корака превенције и 

интервенције. 

 

 

Здравствена превенција је пре свега усмерена на здрав начин живота, који се учи у 

породици, школи и широј друштвеној заједници. Школа код ученика покреће – позитивне 

емоције, формира правилне ставове, спроводи позитивне акције за здравље, уграђује знања у 

облику навика у карактер ученика и трасира пут ка вештинама здравог живота. 

У школи постоји Тим наставника који су прошли обуку Прве помоћи, чији су задаци 

пружање прве помоћи: санирање лакших повреда и имобилизација код прелома, као и 

спровођење у хитну помоћ код тежих повреда. 

 

 

Задаци медицинске сестре: 



 пружање стручне помоћи ученицим одељења деце са аутизмом и деце којима је 

потребна додатна подршка, 

  прати здравствено стање свих ученика,пре свега ученика са хроничним обољењима и 

здравственим проблемима, 

  ради на превенцији болести 

 ради на развијању хигијенских навика, одржавању личне хигијене, 

  прати и ниво хигијене и одржавање чистоће у школи.   

 сарађује са здравственим установама. 

 

 

 У оквиру здравствене превенције школа има развијену и сарадњу са различитим 

здравственим установама и организацијама:  

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

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

са хитном службом. Такође, перманентно пружање лекарске помоћи и савета. 

2. Сарадња са општинским Црвеним крстом – организација општинског такмичења „Шта 

знаш о здрављу“. 

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

у нашој школи реализују едукације за ученике: 

 Пубертет и разлика између полова – „Која је разлика између дечака и 

девојчице“ – 5. разред 

 Пушење, болест зависности – „Дишимо пуним плућима“ 6. разред 

 Алкохолизам, болест зависности – „Алкохолизам је болест“ 7. разред 

 Наркоманија – „Дрога је коцкање са животом“ 7. разред 

 Сида – „Шта знаш о СИДИ“ 8. разред 

 Правилна исхрана – за запослене и ученике 

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

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

6. Сарадња са компанијом „Always“ – радионица на тему „Расти као девојка“. 

 

 Координатор: Татјана Чех. 

 

 

ПЛАН РАДА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ- ВАСПИТАЧКОГ СМЕРА У ОДЕЉЕЊИМА 

УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ОСТАЛИХ УЧЕНИКА ШКОЛЕ 

 

 

Циљ рада медицинске сестре-васпитачког смера у оделењима ученика са сметњама у 

развоју(ученици нижих разреда,ученици виших разреда,ученици са сметњама у развоју из 

спектра аутизма) је праћење здравственог стања  свих ученика, како ученика у специјалним 

одељењима тако и осталих ученика школе(поједини ученици имају проблем са алергијама-

користе пумпице за инхалацију,прати стање ученика који има епилептичке 

нападе,интервенише код повреда  ученика). 

 

-Превентивни рад са ученицима са сметњама у развоју. 

-Усвајање хигијенских навика 

-Обука у различитим практичним вештинама(облаћење,свлаћење,обување тј.олакшава 

старање ученика о самом себи). 

-Помагање у раду дефектологу како унаставним тако и у  ваннаставним активностима. 



-Помагање при одласку ван школске установе(социјализација у друштвену средину). 

-Сарадња са родитељима. 

-Модификовање понашања(социјално прихватљиво понашање) 

Рад медицинске сестре –васпитачког смера се спроводи  највише у оделењу ученика са 

сметњама у развоју из спектра аутизма(матичном оделењу у којем ради) збогкомбинованих 

сметњи,потрбе за константним надзором, ученицичесто имају проблема са 

импулсивним,аутоагресивним и агресивним понашањем. 

 

 У школској 2021/2022.години, због пандемије Корона вируса  рад медицинске сестре 

односи на превентивни рад са свим ученицима школе, и то: 

-Мерење температуре свим ученицима при уласку у школу. 

-По потреби рад у изолационој соби са ученицима који у току боравка у школи добију неке 

од наведених симптома везаних за корона вирус. 

 

Реализатор:Медицинска сестра-васпитачког смера Татјана Чех 

 

Глобални план рада медицинске сестре-васпитачког смера 

за школску 2020-2021.годину 

 

Редни 

број 
Назив активности 

Учесталост активности 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 

 

Мерење температуре свим ученицима 

при уласку у школу. 
+ + + + + + + + + + 

2. По потреби рад у изолационој соби + + + + + + + + + + 

3. 

Прачење здравственог стања (свих 

ученика како у специјалним 

одлењима, тако и у осталим 

оделењима  у школи) 

+ + + + + + + + + + 

4. 

Усвајање хигијенских 

навика(ученици специјалних оделења 

имају потешкоће у усвајању 

хигијенских навика(прање руку 

,коришћење тоалета,хигијена 

зуба,умивање,хигијена ноктију 

+ + + + + + + + + + 

5. 

Обука у различитим практичним 

вештинама(облаћење,свлаћење,обува

ње,изување) 

 + + + + + + + + + 

6. 

Помагање у раду дефектологу(како у 

наставним тако и у ванаставним 

активностима(ученици специјалних 

оделења имају индивидуализовану 

наставу). 

 + + + + + + + + + 

7. 

Превенција(преглед свих ученика у 

сколи ради превенције 

вашљивости,болести које изазивају 

не адекватно одржавање личне 

хигијене. 

 +  +  +  +  + 

8. 
Модификација понашања(Социјално 

прихватњиво понашање) 
 + + + + + + + + + 



 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА  

ОШ „МЛАДА ПОKОЛЕЊА“ KОВАЧИЦА У БОРБИ ПРОТИВ ЦОВИД-19 

 

1. Родитељи код куће свакодневно мере температуру детету и не шаљу дете у школу ако има 

температуру. 

2.Температуру ученика у школи мери медицинска сестра, на улазу у школу и насумичним 

одабиром и доласком у учионицу. 

3. Ученици у школу треба да долазе 15 минута пре почетка часова. 

4. Током боравка у школском дворишту и школској згради (холу, ходницима, сали за 

физичко, тоалетима, ...) ученици су у обавези да држе дистанцу од најмање 1,5 метра. Не 

треба да се рукују, грле, ... 

5. У школи ће бити организовано дежурство запослених током целог радног дана. 

6. Ученици улазе у школу контролисано, на самом улазу пролазе кроз дезобаријеру и 

дезинфикују руке. 

7. После улаза без задржавања у холу и ходницима иду право у своју учионицу. 

8. Ученици се  степеништем, холом и ходиницима увек крећу својом десном страном, не 

праве  гужве и не сударају се. У ходницима и на степеништу школе постоје обележени 

правци кретања, као и смернице за улаз и излаз из зграде. 

9. Маска је обавезна за све ученике. Ученик треба увек да има две маске, једну на себи а једну 

(резервну) у торби. Постоји могућност да школа ученику да маску али само у изузетним 

приликама. 

10. По уласку у учионицу ученици седају на своје место и чекају наставника. 

11. Маска се може скинути по уласку наставника у учионицу, када почну да слушају 

предавање, тада ученици могу да скину маску. Иначе је носе увек и свуда. Ученици на 

боравку који ужинају и ручају, у трпезарији скидају маску (тамо ће им бити обезбеђена 

дистанца). 

12. Продужени боравак ради према утврђеној сатници. 

13. У тоалете може да уђе само онај број ученика колико тоалет има кабина. Остали чекају 

вани или иду да користе други тоалет. Прање руку је ту обавезно. 

14. Звониће се за почетак и за крај часа, наставници не смеју да продужавају наставу када 

зазвони. врши се дезинфекција и проветравање. 

15. За време великог одмора се излази и проветрава се учионица. За мале одморе се остаје у 

учионици.  

16. Сваки ученик чисти своје радно место након завршетка часова. 

17. Физичко васпитање ће се увек радити напољу док год то лепо време омогућава. Ученици 

треба да доносе опрему за физичко. 

18. Распоред дежурства наставника ће бити сачињен и истакнут на видном месту у школи. 

19. Родитељи могу децу пратити и преузимати испред школе. Улазак у школу им није 

дозвољен, само по позиву. 

20. Особа задужена за спровођење хигијенских мера и контролу здравља ученика  је Тања 

Чех, медицинска сестра.Особа задужена за извештаје је Вјера Ушјак. 

 

 

НАПОМЕНА: У ситацији пандемије медицинска сестра има посебне задатке у вези 

праћења здравсвеног стања ученика. На улазу у зграду школе мери ученицима температуру и 

прати спровођење мера заштите. 

 

 



11. ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 

 
 Са циљем подизања квалитета наставног процеса, као и унапређивања образовно-

васпитног рада школе, током године акценат ће се ставити на реализацију програмских 

основа васпитног рада, донетог од стране Министарства просвете.  

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

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

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

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

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

и развијање потреба за културом и очувања културног наслеђа и стицање основних сазнања о 

лепом понашању. 

 У циљу смањивања насиља кроз превентивне радионице у оквиру пројекта Моја 

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

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

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

али и на часовима редовне наставе, на родитељским састанцима, у раду слободних 

активности и ученичких организација, кроз хуманитарни, сакупљачки и друштвено-користан 

рад са ученицима. 

            Циљеви овог програма су уграђени и у Развојно планирање а самовредновањем школе 

ће се пратити ниво њихове остварености. 

 

 

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

сарадњи са предметним наставницима, стручним сарадницима и родитељима ученика 

спроводити све наведене задатке. 

Унапређивање наставе ће се спроводити у складу са донетим Развојним планом, који 

има уграђене приоритетне активности из ове области. Акценат ће се ставити на активности: 

 

 коришћења савремених наставних средстава и Интерактивних учионица и 

интерактивних табли; 

 идентификовање и рад са ученицима који раде по ИОП-у и праћење реализације          

индивидуалних планова рада са њима;  

 сачињавање распореда угледних часова и праћење њихове реализације; 

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

 

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

радионичарски облик рада у настави изборних предмета и ваннаставним активностима.  

Посебан приоритет ће ове школске године бити: 

 Учење усмерено на исходе у складу са новим плановима и садржајима наставе 

 Дигитална настава у 1.и 2. разреду 

 Пројектна настава у 3. и 4.као и 5., 6., 7., 8. разреду  као нови вид образовног-

васпитног рада. Неке од тема које ће се реализовати у оквиру 3. и 4. разреда су 

Другарство,Годишња доба; односно у 5. - 8. разреду – Климатске промене, Здрава 

исхрана и Настава у облаку (користећи гоогле диск и упитнике, Кахоот-квиз, 

пројектор). 

 Примена ес-дневника, односно вођење школске документације електронским путем 

 Примена интерактивних табли у обради наставних јединица из природних и 

друштвених предмета како у разредној, тако и у предметној настави. Ови часови ће 



бити организовани и као огледни часови; 

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

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

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

наставника истог или сродних предмета и стручне службе; 

 Међупредметне корелације и обједињавање наставних тема са аспеката различитих 

предмета 

 ТВ часови за онлајн наставу 

 Оffice365 – проширење и развијање унутрашње интернет мреже у школи, у циљу  

развијања унутрашње комуникације између наставика 

 Појачати рад стручних актива, интензивирање сарадње између наставника сродних 

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

предмета), као и усаглашавање садржаја на нивоу разреда; 

 Сајт школе – где ће се водити рачуна да буде правовремено ажуриран 

        Учешће школе у пројектима: 

 Учешће у пројекту „Дигитални час“ – Министарсво телекомуникације  

Р Србије 

Учешће у пројекту „Наставник за 21. век“ 

 Пројекат: „Сарадњом до знања“ – мултидисциплинарни приступ, који обезбеђује 

интеграцију садржаја из различитих предмета и развој међупредметних компетенција. 

 

 

 Учешће у пројекту за „Чистије и зеленије школе Војводине“ 

 „Лакше до знања“ – пројекат набавке додатних наставних средстава за ученике са 

сметњама у развоју и инвалидитету у основним школама 

 Пројекти који подразумевају финансирање посета и боравка ученика: Школа у  

 

 природи, као и гостовања нашег фолклора у Републици Словачкој;  

 Пројекти, који се односе на набавку наставних средстава и школске опреме, 

поправку исанацију зграде; 

 „Европска недеља програмирања“ - Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја. 

 

Акције уређења школе и околине 
За активности на уређивању школе и околине, задужена је еколошка секција у сарадњи са 

Еколошким покретом Ковачица, ЈКП „Елан“ и Месном заједницом. За ову школску годину 

планирају се најмање два дана, један дан у првом полугодишту и други у другом 

полугодишту, током којих би се спроводило сађење цвећа и дрвећа на зеленим површинама 

око школе. 

Ученици ће током школске године бити такође ангажовани и у разним сакупљачким 

и хуманитарним акцијама, као што су: сакупљање електронског отпада, старог папира, 

пластике и лименки, добровољних прилога, као и пружање разних врста помоћи социјално-

угроженим и болесним лицима. 

 

Поред горе наведених организација, школа сарађује и са осталим основним школама у 

општини, предшколском установом у Ковачици, Удружењем жена из Ковачице, СРЦ 

„Славија“ итд. Све активности које се организују у току школске године су пропраћене и  

прентоване на локалној телевизији РТВ ОК Ковачица. 

 



 

 

 

НАПОМЕНА: У ГПРШ СУ ОБУХВАЋЕНЕ СВЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ КОЈЕ БИ 

ТРЕБАЛО РЕАЛИЗОВАТИ У РЕДОВНИМ УСЛОВИМА.ТАКОЂЕ ЈЕ У СКЛАДУ СА 

СТРУЧНИМ УПУТСТВОМ ЗА  ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22.ГОД. ИЗРАЂЕН И КОРИГОВАН 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-

19ОВАЈ ПЛАН ЈЕ ИМПЛЕМЕНТИРАН У ОВАЈ ДОКУМЕНТ.ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ  

СВАКА КОРЕКЦИЈА ЋЕ БИТИ УРАЂЕНА У ВИДУ АНЕКСА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. години 

 

донет је на седници Школског одбора, 

одржаној дана 15. септембра 2021. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Школског одбора  Директорка школе 

      

________________________                                    ____________________ 



       

         Томаш Мирослав                                                 Ањичка Биреш                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


