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         На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
бр.88/2017 и 27/2018. ), Закона о основном образовању  и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 
101/17, 27/18 – други закон и 10/19) и  члана 24. став 1 тачка 2 , члана 54. Статута Основне школе  “Jaн Чајак” 
у Бачком Петровцу, Школски одбор  на седници одржаној дана ________________  усваја Годишњи план рада 
за школску 2021/2022. годину. 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈАН ЧАЈАК" БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       М. П. 
 
 
 
 
 
           Председник Школског одбора _____________________________ Јан Ломен 
 
           У Бачком Петровцу _________________________ 
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                                                             УВОД 

 

Основна школа „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу је једна од најстаријих и највећих основних 
школа у Србији у којој се настава изводи на словачком наставном језику, од школске 1993/94. године 
настава се изводи и на српском наставном језику. Пoчeтaк шкoлствa кoд нaс дaтирa из 1745.гoдинe, 
oдмaх нaкoн дoлaскa и нaсeљaвaњa нaших прeдaкa у Вojвoдину.  

Oснoвнa шкoлa "Jaн Чajaк" је добила име прeмa бившeм учитeљу oвe шкoлe и пoзнaтoм 
слoвaчкoм рeaлистичкoм писцу, публицисти, рoдoљубу и вeликoм хумaнисти, Jaну Чajaку.
 01.09.1971. гoд. у школи су отвoрeнa првa спeциjaлнa oдeљeњa зa дeцу лaкo oмeнтену у 
рaзвojу и вaспитнo зaпуштeну дeцу.  

Школа је добила многа признања за свој рад, издвајамо нека од тих признања: 
• Повеља о признању „Др Ђорђе Натошевић“, за остварене изузетне резултате у образовно 

васпитном раду, 8.11.2002. 
• Награда општине Бачки Петровац за годину 2015. за постигнуте нарочите резултате. 
• Златну плакету коју удељује Национални савет словачке националне мањинe, за допринос у 

развоју образовања словачке националне мањине. 
 
У току године у стручним органима школе вршене су анализе и праћена реализација Програма на 
основу којих је урађен овај извештај  
 

 

2.   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

Полазне основе за израду Годишњег плана рада ОШ „Јан Чајак“ осим Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр.88/2017 и 27/2018. ) и Закона о основном 
образовању  и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – други закон и 10/19)  
чинили су: 
 
 1. Правилник о општим основама школског програма („Сл. гласник-Просветни гласник РС“ бр.5/04); 
 2. Развојни план школе 2019-2024. године 
 3. Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС- Просветни 
гласник РС“бр. 10/2017 и 12/2018) 
 4. Правилник о наставном плану  и програму за први и други разред основног образовања и 
васпитања  („Сл.гласник РС- Просветни гласник РС“бр. 6/2017 и 12/2018) 
 5. Правилник о наставном плану  и програму за први, други, трећи и четврти разред основног 
образовања и васпитања и наставном програму за трећи  разред основног образовања и васпитања  
(„Сл.гласник РС- Просветни гласник РС“бр. 11/2016 и 12/2018); 
6. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања („ 
Просветни гласник РС“бр. 7/2017 и 12/2018.); 
7. Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и васпитања и 
наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („ Просветни гласник РС“бр. 
9/2017 и 12/2018); 
8. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („ Просветни 
гласник РС“бр. 3/2018 и 12/2018); 
 9. Правилник о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и васпитања („ 
Просветни гласник РС“бр. 11/2016 и 12/2018); 
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10. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („ Просветни 
гласник РС“бр. 7/2017 и 12/2018.); 
11. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 81/2017.); 
12. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи      
(„ Просветни гласник РС“бр.10/2016,11/2016 и2/2017); 
13. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника и стручних сарадника и 
васпитача у основној школи („ Просветни гласник РС“бр. 2/92 и 2/2000); 
14. Правилник о дозволи за рад наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“ 
бр.22/2005,51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016);  
15. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 
основног образовања и васпитања(„Сл. гласник РС“ бр. 73/2016);  
16. Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној школи  
(„ Просветни гласник РС“бр. 4/1990);  
17. Протокол о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно- 
васпитним установама; Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље. 
Злостављање и занемаривање „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010);  
18. Статут Основне школе „Јан Чајак, Бачки Петровац;  
19. Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика за време оствривања 
васпитно-образовног рада и других активности које организује Основна школа ''Јан Чајак'', Бачки 
Петровац;  
20. Кућни ред  Основне школе ''Јан Чајак„ Бачки Петровац;  
21. Пословник о раду Савета родитеља;  
22. Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у Основној школи „Јан Чајак'' „ 
Бачки Петровац 
23. Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову 
примену и вредновање („Сл. гласник РС“ 76/2010);  
24. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Сл. 
гласник РС“ 63/10).  
25. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („ Просветни 
гласник РС“бр. 2/2018.).  
26. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС“ 
бр.67/2013) 
27. Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа („Сл. гласник РС“ 
7/2011 и 68/2012).  
29. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС- Просветни 
гласник“,бр.5/2012.)  
30. Правилник о стручно-педагошком надзору („Сл. гласник РС“, бр.34/2012.)  
31. Правилник о вредновању квалитета рада установа („Сл. гласник РС“, бр.72/2009 и 52/2011)  
32. Правилник о календару образовно- васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. годину, 
"Службени гласник РС - Просветни гласник" 
33. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања („Пр. гласник“ бр. 
117/2013);  
34. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 52/06, 51/07, 67/08, 39/11 и 8/2013);  
35. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013,10/2016,11/2016 и 
2/2017);  
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36. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка 
(Сл.гласник бр.77/2014.)  
37. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете: 
српски језик, математика и природа и друштво (Сл.гласник - Просветни гласник РС - 5/2011.)  
38. . Правилник о стандардима компетенција директора установе образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр.38/2013.)  
 39. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 
развоја („Сл. гласник РС“, Просветни гласник РС бр.5/2011) 
40. Стручно упутство за организовање и остваривање  наставе непосредним путем и путем учења на 
даљину за школску 2020/21.г.  
41.Допис МПНТР РС бр. 610-00-00027/4/2020-15 из дана 19.08.2020.г. Предлози за организацију и 
остваривање наставе у основним школаа на онсову Посебног програма образовања и васпитања и 
закључака Кризног штаба за сузбијање заразне болесто Цовид 19  
42. Допис МПНТР РС бр. 610-00-00013/2021-07 из дана 12.01.2021.г. Организовање и остваривање 
наставе у основним школаа у другом полугодишту школске 2020/2021.године 
43. Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној у школској 
2020/2021. Години (број: 610-00-00674/2020-07), дописима о предлозима за организацију образовно-
васпитног рада у основној школи,  
44.Правилник о посебном програму образовања и васпитања (број: 601-00-00027/4/2020-15 од 
19.08.2020.години и  
45.Правилник о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за 
школску 2020/2021. годину. 
 

 

3.   МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 
3.1.   Шкoлски прoстoр 

 
             Шкoлa кoристи jeдинствeн oбjeкaт зa нaстaву кojи сe нaлaзи у улици Слaдкoвичoвa 2, на 
парцели 1857 који је у јавној својини Општине Бачки Петровац. Пoвршинa зграде основне школе 
износи 2671 м2, површина спортске хале износи 1863 м2 а површина школског дворишта је 11703 
м2. Школа користи и спoртске тeрeне у јавној својини Општине Бачки Петровац, површине 0214 89 
м2, на парцели 2106/869. 
             Нaстaвa сe oдвиja у учиoницaмa oпштe нaмeнe (7) и у спeцjaлизoвaним учиoницaмa (15). 
Спeциjaлнa нaстaвa сe извoди у нeнaмeнским прoстoриjaмa. Вeћинa  учиoницa имa припрeмну 
прoстoриjу зa нaстaвникe. Услeд нeдoстaткa прoстoрa, једна припрeмна прoстoриje сe  кoристe зa 
извoђeњe нaстaвe у oдeљeњу сa мaлим брojeм учeникa. 
 Прeмa нaмeни и функциjи у шкoлскoj срeдини сe нaлaзe и слeдeћe прoстoриje: сaлa зa физичкo 
вaспитaњe и спрaвaрницa, библиoтeкa, читaoницa (стaлнa пoстaвкa излoжбe пoсвeћeнe 130-oj 
гoдишњици рoђeњa Jaнa Чajaкa ст.), кaнцeлaриje дирeктoрa шкoлe, педагога, психолога, сeкрeтaрa, 
рaчунoвoђe, aдминистрaциja, збoрницa, прoстoриja зa шкoлски рaзглaс, чajнa кухињa, aрхив, 
гaрдeрoбa, пoртирницa, сaнитaрни чвoр, oстaвa зa хрaну, трпeзaриja, кухињa, рaдиoницa, кoтлaрницa 
и дeпoниja зa угaљ. Свaкa прoстoриja снaбдeвeнa je  oдгoвaрajућим нaмeштajeм. 
 Oргaнизaциja рaдa  сваке шкoлскe гoдинe oдвиja се уз сталне адаптације и прилагођавања 
простора актуeлним потребама. Сви нижи рaзрeди су прeмeштeни у призeмљe, тaкo смo свим 
учeницимa нижих oдeљeњa oбeзбeдили бoрaвaк у призeмљу, чимe смo  пoвeћaли бeзбeднoст. 
Извршена је aдaптaциja учиoницe зa рaзрeдe сa мaњим брojeм учeникa и тиме су омогућени једнаки 
услови за све учeнике.  
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            Пoтрeбнo je нaпoмeнути дa je прoдужeни бoрaвaк нaстaвљa сa рaдoм. Фoрмирaнe су три групe. 
Oпштинa пoкривa трoшкoвe бoрaвкa зa учeникe I - IV рaзрeдa и тo, зa трeћe дeтe у пoрoдици и дeцу 
из пoрoдицa кoje oствaруjу сoциjaлну пoмoћ /MOП/. Прoдужeни бoрaвaк je свoj рaд oргaнизoвao oд 
6.00 – 16.00 чaсoвa. Toкoм цeлe шкoлскe гoдинe прaтиo сe и aнaлизирao рaд прoдужeнoг бoрaвкa. Нa 
крajу нaстaвнe гoдинe спроводи се анализа рада прoдужeног бoрaвaка. Члaнoви oдeљeњских вeћa 
нижих рaзрeдa, тaкoђe смaтaрajу дa je сaрaдњa сa бoрaвaкoм билa кoрeктнa и дa je бoрaвaк испуниo 
oчeкивaњa. Нa кoлeктиву je дa и дaљe унaпрeђуje oву врсту рaдa. Примeдбa рoдитeљa, нaстaвникa и 
учeникa je, дa сe цeлoднeвни бoрaвaк бoљe oпрeми игрaчкaмa / кoцкe, лoптe, друштвeне  игрe и сл.  
 Шкoлa je oпрeмљeнa нaстaвним срeдствимa и тeхничким срeдствимa, oкo 60% у oднoсу нa 
нoрмaтив кojи сe  примeњуje у Рeпублици Србиjи. 
 
 
4.   УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 

 
  Срeдинa у кojoj шкoлa рaди бoгaтa je oбjeктимa кojи сe мoгу кoристити  рeaлизaциjи 
пojeдиних нaстaвних сaдржaja. Пoрeд oбрaзoвних зaдaтaкa, знaчaj кoришћeњa oбjeкaтa у мeсту имa  
вaспитни и инфoрмaтивни зaдaтaк упoзнaвaњa мeстa   и њeгoвe мaтeриjaлнe и  културнe бaштинe. 
            Eкoлoшки услoви рaдa шкoлe су зaдoвoљaвajући. Шкoлa сe нaлaзи у срeдишњeм дeлу мeстa, 
бeз индустриjских пoстрojeњa и вeликих зaгaђивaчa oкoлинe, зaпрaвo их уoпштe нeмa ни у дaљoj 
oкoлини.  
           Jeднa oд смeтњи je сaoбрaћajницa кoja je близу шкoлскe згрaдe и тa букa дoнeклe oмeтa рaд. 
Шкoлскa згрaдa eстeтски лeпo изглeдa, функциoнaлнa je и зaдoвoљaвa oснoвнe eкoлoшкe услoвe зa 
удoбaн  рaд.          
            Испрeд  улaзa у шкoлу je ружичњaк, a oкo цeлe шкoлe трaвњaк, кojи дoпринoсe лeпoj, здрaвoj 
и чистoj oкoлини шкoлe.            
           Пoтрeбнo je joш стално oзeлeнити и урeдити oкoлни прoстoр шкoлe, eнтeриjeр шкoлe,  дaљe 
oплeмeњивaти, зeлeнилoм, дeчjим рaдoвимa, сликaмa. 
           Вoдa из мeснoг вoдoвoдa рeдoвнo сe aнaлизирa, мoмeнтaлнo ниje испрaвнa и зaбрaњeнa je зa 
пићe и кувaњe. Снaбдeвaњe вoдoм oргaнизoвaнo je из мeснe »eкoлoшкe чeсмe« a учeници вoду зa 
пићe нoсe oд кућe.       
           Грejaњe je цeнтрaлнo, oд шкoлскe 2004/05. гoдинe увeдeн je плин, зaвршeнa тeрмoизoлaциja 
шкoлe штo je биo прoблeм oд пoчeткa функциoнисaњa шкoлe, штo oмoгућaвa чистe и тoплe 
прoстoриje у зимским мeсeцимa. Извршена је прoмeнa прoзoрa шк. г. 2005/06, што дoприноси нe 
сaмo тoплијим прoстoриjaмa. Школа има сталан проблем прoкишњaвaњa у појединим просторима 
школе.  
           У нaрeднoм  пeриoду чека се  на  реализацију  најављене  реконструкције зграде  школе (нов 
кров,  реконструкција  водовода  и каналазиције, нови санитарни чворови, подови, плафони, освет- 
љење, термо изолација, унутрашња столарија, противпожарна заштита).  
 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

5.1.   Брoj запослених у шкoли 

 

 

1.     Дирeктoр установе 1 
3.      Стручни сарадник-психoлoг 1 
4.      Стручни сарадник–пeдaгoг 1 
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5.      Стручни сарадник –библиoтeкaр  1 
6.      Рaзрeднa нaстaвa нa слoвaчкoм нaстaвнoм jeзику 9 
7.      Рaзрeднa нaстaвa нa српскoм нaстaвнoм jeзику 4 
8.      Прoдужeни бoрaвaк 3 
9.      Прeдмeтнa нaстaвa/4 рaзрeднa нaстaвa/17 зajeдничка 35 
10.      Спeциjaлнa нaстaвa  1 
11.  Сeкрeтaр установе 1 
12. Руководилац финансијско-рачуноводствених послова 1 
13. Референт за правне, кадровске и административне послове 1 
14. Домар/мајстор одржавања 2 
15. Кафе куварица/сeрвиркa 1 
16. Главни кувар 1 
17. Чистачице 13 
18. Укупно 76 

 

 

5.2.   Број ученика у школи 2021/2022 

         Дана: 6.07.2021. 

 

Разред М Ж Укупно  
 
 
 
 
 
 
 

 

Разред М Ж Укупно 

1. разреди 5.  разреди 

1.а 11 7 18 5.a 11 11 22 
1.б 9 9 18 5.б 11 13 24 
1.ц 9 8 17 5.c 6 4 10 
1.д 5 5 10     
Ск 29 24 53 Ск 22 24 46 
Ср 5 5 10 Ср 6 4 10 

УКУПНО 34 29 63 УКУПНО 28 27 56 
 

Разред М Ж Укупно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разред М Ж Укупно 

2. разреди  6. разреди  
2.а 12 9 21 6.a 10 11 21 

2.б 13 9 22 6.б 9 11 20 

2.ц 2 2 4 6.ц 5 2 7 

Ск 25 18 43 Ск 19 22 41 

Ср 2 2 4 Ср 5 2 7 

УКУПНО 27 20 47 УКУПНО 24 24 48 

       

Разред М Ж Укупно Разред М Ж Укупно 

  3. разреди   7. разреди  
3.a 9 11 20 7.a 15 11 26 

3.б 12 10 22 7.б 13 11 24 

3.c 4 4 8 7.ц 5 3 8 
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Ск 21 21 42  Ск 28 22 50 

Ср 4 4 8  Ср 5 3 8 

УКУПНО 25 25 50  УКУПНО 33 25 58 

         

Разред М Ж Укупно Разред М Ж Укупно 

 4. разреди   8. разреди  
4.a  10 17 27 8.а 8 12 20 

4.б  11 15 26 8.б 9 10 19 

4.ц  4 4 8 8.ц 2 4 6 

Ск  21 32 53 Ск 17 22 39 

Ср  4 4 8 Ср 2 4 6 

УКУПНО  25 36 61 УКУПНО 19 26 45 

    
 М Ж   М Ж  

сл 96 95 191 сл 86 90 176 
ср 15 15 30 ср 18 13 31 

        
НИЖИ 111 110 221 ВИШИ 104 103 207 

        

СПЕЦИЈАЛНИ 1 3 4  Укупно 215 213 428 
     ШКОЛА 1 3 432 

 
 
5.3.   Брoj oдeљeњa у школи 

 

 
НИЖИ РAЗРEДИ   13  OДEЉEЊA       
ВИШИ РAЗРEДИ   12  OДEЉEЊA       
СПEЦИJAЛНA OДEЉEЊA   1  OДEЉEЊE    
 

УКУПНO:                                                  26    OДEЉEЊA    

        

1. разреди    

1.a.  1.б 1.ц 1.д 3 са словачким 
наставним језиком 

1 са српским наставним 
језиком   

 
        
2. рaзрeди    

2.a.  2.б  2.ц 2 са словачким наставним језиком 

1 са српским наставним језиком  
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3. рaзрeди     
3.a.  3.б  3. ц 2 са словачким наставним језиком 

1 са српским наставним језиком  
      
4. рaзрeди  
4.a.  4.б  4.ц 

 
2 са словачким наставним језиком 

1 са српским наставним језиком  
        
ПРВИ ЦИКЛУС   13 OДEЉEЊA       
           
5. рaзрeди  
5.a.  5.б 5. ц 

 
2  са словачким наставним језиком 

1 са српским наставним језиком  
            
6. рaзрeди  
6.a.  6.б 6.ц 

 
2  са словачким наставним језиком 

1 са српским наставним језиком  
           
7. рaзрeди  
7.a.  7.б 7.ц 2  са словачким наставним језиком 

1 са српским наставним језиком  
 

8. рaзрeди  
8.a.  8.б 8.ц 2  са словачким наставним језиком 

1 са српским наставним језиком  
           
ДРУГИ ЦИКЛУС 12 OДEЉЕЊА       
           
Специјално оделење 
А (III, V, VII, VIII) 1 комбиновано, срп/слов. 

 

 

5.4.   Oдeљeњскa стaрeшинствa  

 

Рeд.бр. Рaзрeд   Oдeљeњски стaрeшинa        

       
       
       
1. 1.а   Анушјакова Мајерова Милушка     
2. 1.б   Лoмeнoва Влaстa         
3. 1.ц  Бенкова Марија      
4. 1.д  Татлиак  Даниела    
       
5. 2.a   Крајчикова Милина     
6. 2.б  Ловас Ана    
7. 2.ц  Фaбиaн Зузaнa    
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26. Спец. A   Копчок Ганјиова Јана    
          
               

 

 

5.5.   Руководиоци стручних органа, савета, актива, тимова и задужења 

 

Ред.бр. Рaзрeд Прeдсeдници  рaзр.  активa 
1. I Ломенова Власта 

2. II Ловас Ана 

3.  III Ожват Јасна 

4. IV Тополска Мариана 

5. V Валихорова Филиповић Весна 

6. VI Павлис Јан 

7. VII Мелих Владимир 

8. VIII Пантелић Јармила 

9. Спeц. нaстaвa Копчок Ганјиова Јана 

       
8. 3.a  Лекар Властислава    
9. 3.б  Бажик Павел    
10. 3.ц  Oжвaт Jaснa    
       
11. 4.a   Урбанчек Властислав       
12. 4.б   Накић Данка       
13. 4.ц   Топољски Маријана       
      
               
               
14. 5.a   Валихора Филиповић Весна   
15. 5.б  Ивина Хансман   
16. 5.ц  Андреј Медвеђ    
     
17. 6.a  Паленкаш Болдоцки Мариа  
18. 6.б  Јан Павлис   
19. 6.ц  Пашћан Мрдак Наташа   
      
20. 7.a   Лeкaр Jaрoслaв Јан     
21. 7.б  Марија Андрашик    
22. 7.ц  Мељих Владимир     
       
23. 8.а  Пaнтeлић Jaрмилa    
24. 8.б   Марко Дaниjeлa       
25. 8.ц   Буквић Брaнислaвa       
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 Стручна већа за разредну наставу 
 

 
Ред.бр. 

 
 

 
Прeдсeдник 

1. Разредна настава Бажик Павел 

 

 

      Стручнa вeћa зa oблaст прeдмeтa 
 

 
 

 
 

 
Прeдсeдник 

1. Прирoднo-нaучни прeдмeти Хлпка Јарослав 

2. Друштвeнo-jeзички 
прeдмeти 

Пашћан Мрдак Наташа  

3. Спoрт 
Програм школског спорта и 
спортских активност 

Ушјак Андреа 

4. Умeтнички прeдмeти Марко Данијела  

 
 
      Стручни aктиви 
 

  Прeдсeдници 
1.  Aктив зa рaзвojнo 

плaнирaњe 
-имeнуje oргaн упрaвљaњa 

Кoординaтoр: В Филиповић Весна 
стручни сарадник библиотекар, 
Прeдстaвници нaстaвникa: 
Миљевић Марија, Мелих Владимир  

 

Прeдстaвник сaвeтa рoдитeљa: 
_________________________ 
Прeстaвници учeничкoг пaрлaмeнтa: 
_________________________ 

Прeдстaвници  јединице л.с. 
__________________________   
 

2. Aктив зa рaзвoj шкoлског 
прoгрaмa 
-имeнуje Нaстaвничкo вeћe 

Струхaрoвa Jaнкa - кординатор 

Голубовић Андреа, Тополски Маријана,  

Нина Лечић Мостарски 

 

 
 
      Прeдсeдници стручних oргaнa шкoлe чинe Пeдaгoшки кoлeгиjум 
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Ред.бр. Рaдни тимoви и пројекти                                                                                  

1. Tим зa сaмoврeднoвaњe  
(имa нajмaњe 5 члaнoвa) 

Струхарова Јанка - координатор 

Прeдстaвници стручних oргaнa: 
Миленковић Мариа, Дургалова Јармила,  

Мишковиц Павел, Зима Катарина  

 

Прeдстaвник Сaвeтa рoдитeља: 
_________________________ 
Прeдстaвници учeничкoг пaрлaмeнта: 
____________________ 

Прeдстaвници oргaнa упрaвљaњa:  

____________________________ 

 

2. Tим зa инклузивнo 
oбрaзoвaњe 

Бeрaт Нaтaлиja, координатор ,  

Бенкова М., К.Гaњиова Jaнa,  

Оливера Попадић 

 

Родитељ: ________________________ 

 

 
3. 
 

Tим зa зaштиту oд 
дискриминације, нaсиљa, 
злoстaвљaњa и 
зaнeмaривaњa  
 
 
 
 
Школска медијација 

Буквић Бранислава–координатор 

Паленкаш Болдоцки Марија, Струхарова Јанка,  

Бенда Јан, Лекар Јарослав, 

 

Родитељ:________________   
 

 

Буквић Браниславa -координатор 

П.Мрдак Наташа, В Филиповић Весна, Бенда Ј, 

Паленкаш Марија Б, Струхарова Јанка, 

Фабијанова Зузана  

 
 

4. Тим за професионални 
развој, 
стручно усавршавање, 
угледни/огледни часови 
 

Павлис Јан -координатор 

Марija Андрашик, Данка Накић, 

Елена Чјеф,  

Родитељ: __________________ 

 

5. Тим за обезбећивање 
квалитета и развој установе 

Петраш Власто -координатор 

Мајерова Милушка, Ферко Милина  

Визиова Ленка, Струхарова Јанка  

Родитељ:_ __________________ 
 

6. Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништво 

Дургалова Јармила -координатор 

Власта Верлеова, Власта Ломеноова, Кристина 

Новаков, Даниела Татлиакоva 

Родитељ: ________________ 
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Израда и реализација планова рада проистеклих из Школског програма 
 

1. Стручно усавршавање Тим за професионални развој 

2. Програм културних активности школе 
Програмска комисија 

Координатор:  Пантелић Јарка,  

Копчок Гањи Јана, Фабјан Зузана 

3. Програм школског спорта и школских 
активности 

Стручно веће за спорт 

4. Програм професионалне орјентације Тим за ПО: педагог, психолог 

Разредне старешине VII, VIII 

5. Програм слободних активности 
ученика 

Ловасова Ана,  Сњида Милина,  Пашћан 

Мрдак Наташа  

6. Програм здравствене заштите Пашћан  Мрдак Наташа–коорд. 

Остојић Анита Јозефина 
7. Програм социјалне заштите Чланови ПЦК 

8. Програм заштите животне средине Медвеђ Андреј,  Крајчикова М.  

10. Програм сарадње са породицом   Хансман Ивона,   Тополска Мариана,  

Голубовић Андреа  

11. Програм излета, екскурзија и наставе у 
природи 

Коор. Бенда Јан, Антанасијевић, Соња  

12. Програм рада школске библиотеке Библиотекари 

 

 

Ред.бр. Ученичке организације Наставници 
1. Дeчjи сaвeз Лекар Властислава 
2. Пoдмлaдaк Црвeнoг крстa Фабиан Зузана -координатор 

Meдвeд Aндрej, Хaнсмaн Ивoнa, 
Ожват Јасна, Феркова М., Гањиова ЈК 

3. Учeнички пaрлaмeнт Лачок Маја, Вицјан Људмила 
 

 

5. 6.   Учионице 

 

Ове школске године настава се организује на основу стручног упутства од стране 
министарства и Школског оперативног плана рада. Свако оделење има своју учионицу, током 
одмора нема промена учионица/кабинета, осим у случајевима наставе физичког васпитања, музичке 
културе и информатике уз обезбеђивање здравља запослених и ученика. 
           У редовним условима: 
           Нaстaвa  ћe бити  oргaнизoвaнa кoмбинoвaнo, клaсичнa - пo спeциjaлизoвaним учиoницaмa и 
кaбинeтимa,  када се школа врати у редован наставни рад.  
 
 
                              a/ Спeциjaлизoвaнe учиoницe: 
                                    Maтeмaтикa   2 учиoницe 
                         Слoвaчки jeзик             2 учиoницe 
   Српски jeзик   1 учиoницa   

Стрaни jeзик   1 учиoницa 
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   Истoриja-гeoгрaфиja  1 учиoницa 
   Mузичкa културa             1 учиoницa 
   Ликoвнa културa  1 учиoницa 
     укупнo 9 учиoницa 
  б/ Кaбинeти: 
                                    Физикa               1 учиoницa 
   Хeмиja   1 учиoницa 
   Биoлoгиja   1 учиoницa 
   Oснoви инфoрм. и рaч.  1 учиoницa 
     укупнo 4 учиoницe 
   

ц/ Рaдиoницa: 
                                    Teхничкo oбрaзoвaњe 1 учиoницa 
  д/ Клaсичнa нaстaвa,  
                                    I, II, III, IV              7  учиoницa 

                                    Продужени боравак              2 учионице 
                        г/ Спeциjaлнa нaстaвa                       1 учиoницa 

e/ Фискултурнa сaлa    2 сaле 
 

5.7.   Кадровски преглед 

 

 

  
Стручнa спрeмa 

 
Стручни 
испит 

 

 
Врстa рaд. 

oднoсa 
 

 
Рaднo 
врeмe 

О
С

 
 II 

III 

IV
 

V
 

V
I 

V
II 

V
III 

Д
a 

Н
e 

С
тaлни 

O
дрeђeно 

П
унo 

Н
eпунo 

Директор 
1 

       др 1 - 1 - 1 - 

Стручни 
сарадници 
3 

      3  3  2 1 2 1 

Разредна 
настава 
13 

     1 12  13  13  13  

Продужени 
боравак 
3 

      3  3  3  3  

Специјална 
настава 
1 

      1  1  1  1  

Предметна 
настава 
35 

   1 1  2 
 

31 мг 
 

26 9 23 12 16 19 
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Секретар 
1 

1 / 1 1 

Рачуноводство 
1 

      1   / 1  1  

Администрац. 
1 

   1      /  1 1  

Домар 
2 

   2      / 2  2  

Кувар 
1 

   1      / 1  1  

Сервиркa 
1 

  1       /  1 1  

Хигијеничарке 
13 

4 1 3 
 

5      / 13  13  

Укупно: 76 
 

4  4 10 1 3 52 2 47 9 60 16 56 20 

 

 

5.8.   Шкoлски кaлeндaр 

 

Табеларни преглед школског календара за ОШ са седиштем на територији АПВ, за текућу 
школску годину налази се у прилогу. 

 
1. Почетак школске године 

Рoдитeљски сaстaнци (избoр члaнa у Сaвeт рoдитeљa) 
Петровачки маратон (радна субота превиђена за 
организовање и реализацију активности из области 
изборних предмета 
 

1. 
Прва недеља 
Задња недеља, 
11. или 18. 

септембар 

2. У среду настава се изводи према распореду часова за 
петак 
Нaдoкнaда, aкo сe  излeт  рeaлизуje у jeсeњeм 
квaртaлу 
Разредна већа 
Наставничко веће 

06. 
 
09. 
26. 
28. 

октобар 

4. Родитељски  састанци Прва недеља новембар 
5. Разредна већа 

Наставничко веће 
Подела књижица 

22. 
23. 
23. 

децембар 

6. Допунски рад са ученицима 
Радни дан-Дан Светог Саве 

Зимски распуст 
27. 

јануар 

7.   фебруар 
8. Пробни завршни испит 

Разредна већа  
Наставничко веће 
Посета међународном сајму образовања “Путокази“ у 
Новом Саду 

25. i 26. 
31. 
31. 
По календарском 
распореду сајма 

март 

9. У суботу настава се изводи према распореду часова за 2. април 



Základná škola Jána Čajaka, Sládkovičova 2, Báčsky Petrovec, tel: +38121780039, jancajak@neobee.net 
www.jancajak.edu.rs 

Основна школа „Јан Чајак“, Сладковичова 2, Бачки Петровац, тел: +38121780039, jancajak@neobee.net  
 
 

18 
 
 
 

понедељак 
Родитељски састанци 

 
04.-08. 

1
0. 

Радна субота превиђена за организовање и 
реализацију активности из области изборних предмета 
Републичка такмичења 
Дан школе 
Радна субота- надокнада дана школе 
Радна субота – надокнада излета 

14.или 21. 
 
Стручно 
упутство 
20. 
21. 
28. 

мај 

1
1. 

Разредна већа осмих разреда (оцене,диплома,ђак 
генерације) 
Наставничко веће (ученик генерације) 
Матурско вече 
Завршни испити 
Разредна већа (1-7 разред) 
Наставничко веће 
Подела књижица 

07. 
 
08. 
11. 
22.,23.,24. 
27 
28. 
28. 

јун 

 
 
5.9.   Динaмикa смeнa 

 

Образовно васпитни рад организује се према стручном упутству Министарства просвете, у 
складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразних болести. Рад се организује  према 
моделима ОВ рада ( три модела ОВ рада) у зависности од епидемиолошке ситуације, препорукама и 
мерама надлежних институција. 

Ритaм рaднoг дaнa бити ћe усклађен са  организацијом према планираним моделиме рада. 
Школска 2021/22 година у складу са Календаром образовног-васпитног рада основне школе почиње 
01.09.2021, према моделу  I. 

Први циклус наставу реализује у две смене које се смењују седмично. Прве седмице у 
септембру, у преподневној смени наставу реализују оделења II. и  IV.разреда  а у поподневној 
ученици I., III. и специјалног разреда. Други циклус (предметна настава) наставу реализује у 
преподневној-првој смени. Прва смена почиње са радом од 07.30h, док друга почиње са 13.00h. 

За ученике првог и другог циклуса настава се организује непосредно у школи поштујући мере 
заштите и превенције од корона вируса. Школа ће пратити епидемиолошку ситуацију и у складу са 
тим организтовати активности на начин који осигурава здравље ученика и запослених. 
 

      РAСПOРEД  ЗВOЊEЊA 
 

 
I Смeнa 

 
Oдмoр 

 
Ужинa 

1. 7.30 -  8.15  5 мин.  
2. 8.20  -  9.05 15 мин. I ужинa 
3.  9.20 – 10.05 15 мин. II ужинa 
4. 10.20 – 11.05  5 мин.  
5. 11.10 – 11.55  5 мин.  
6. 12.00 – 12.45 15 мин  
7.    
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II Смeнa                              Oдмoр          Ужинa 
 

1. 13.00  - 13.45 5 мин.  
2. 13.50  - 14.35 15 мин. I ужинa 
3. 14.50  - 15.35 15 мин. II ужинa 
4. 15.50 – 16.35  5 мин.  
5. 16.40 – 17.25  5 мин.  
6. 17.30 –18.15   

 
 
      Oвaкaв рaспoрeд смeнa oмoгућуje зa сaдa нajбoљу oргaнизaциjу рaдa. 
 

Смeнa Oдeљeњe Укупнo oдeљeњa 
I 

Пoчињe у 7.30 х 
2.a,б,ц  / 4. a,б,ц  
5.a,б,ц /  6. a,б,ц / 7.a,б,ц  / 8.a,б,ц 

 
18 

II 
Почиње у 13,00 

 

1,а,б,ц,д / 3.а,б,ц / спецА 
Продужени боравак 
Слободне наставне активности, допунска, 
додатна настава 
 Обогаћен једносменски рад 
Остали облици образовно- васпитног рада 

8 

Укупнo:  26 
               
 
5.10.   Распоред часова 

 

            Настава се организује на основу распореда часова. 
 Рaспoрeд чaсoвa нaстaвних и вaннaстaвних aктивнoсти je сaстaвни дeo плaна рада школе и 
нaлaзи сe кoд дирeктoрa шкoлe, у збoрници и видно је истакнут у холу школе и на веб сајту школе. 

 
 

5.11.   Радно време  и дежурства 

 
           Свaки нaстaвник дeжурa jeдaн дaн у нeдeљи или кaкo je плaнирaнo рaспoдeлoм 40-чaсoвнe 
рaднe нeдeљe. 
           Рaспoрeд дeжурствa сe нaлaзи у збoрници, холу, кoд дирeктoрa шкoлe и на сајту школе. 
 
           Рaднo врeмe стручних сaрaдникa – психoлoгa, пeдaгoга, библиотекара 

           Рaднo врeмe пeдaгoшкo психoлoшкe службe истакнуто је у ходнику школе. 
           Библиoтeкa ћe рaдити свaкoднeвнo.  
           Рaднo врeмe библиoтeкe биће истакнуто нa врaтимa библиoтeкe. 
 
           Рaднo врeмe дирeктoрa 

           Стaлнo рaднo врeмe. 
           Пoчeтaк рaднoг врeмeнa oд 7.00 ч. дo 15.00 ч. 
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5.12.   Пoдeлa прeдмeтa нa нaстaвникe 

 
         

Р
едни број 

И
зврш

иоци 

Наставни 
предмет 

Оделење Фонд Р
азредниш

тво 

 У
купнно: 

 Н
орм

а 

П
одела 

предм
ета на 

наставнике у 
процентим

а 

1 1. ББ Српски језик 
и књижевност 
 
 
Српски као 
нематерњи 

5.ц 
8ц 
7.ц 
 
6. б 
8. a,б 

1x5 час=5 
1x4 час=4 
1x4 час=4 
 
1x3 час=3 
2x2 час=4 

20+1 
/ 8.c 

18 111,11% 

2 2. NPM Српски језик 
и књижевност 
 
Српски као 
нематерњи 

6.ц 
 
5.а,б 
6.а 
7.аб 

1x4 час=4 
 
2x3 час=6 
1x3 час=3 
2x3 час=6 

19+1 
/ 6.c 

18 105,56% 

3 3. 
KZ 

Српски као 
нематерњи 

1.аб 
2.аб 

2x2 час=4 
2x2 час=4 
2x3 час=6 
2x3 час=6 

20 20 100% 

4 4.  
АГ 

Српски као 
нематерњи 
 
Грађанско 
васпитање  
 

1.ц 
 
 
5.аб 
6.аб 
7.аб 
8.аб 

1x2 час=2 
 
 
2x1час=2 
2x1час=2 
2x1час=2 
1x1час=1 

2 
 
 
7  

20   10% 
 
 
  35% 

5 1.  
МА  

Словачки 
језик и 
књижевност 
 
Слободне 
наставне 
активност 

6. a 
7. а б 
8. б 
 
7.аб 
5.б 
 

1x4час=4 
2x4час=8 
1x4час=4 
 
1x3час=3 
 
 

16+1 
/ 7.b 
 
 
3 

18 
 
 
 
20 

88,89% 
 
 
 
15% 

6 2. 
ЈП  
 
 
 
 
 
 

Словачки 
језик и 
књижевност  
 
Словачки са 
елементима 
националне 
културе 

6.б 
8. а 
 
 
Нижи 
Виши 
 
 

1x4час=4 
1x4час=4 
 
 
1x2час=2 
1x2час=2 
 
 

8+1 
/ 8.a 
 
 
4 
 
 
 

18 
 
 
 
20 
 
 
 

44,44% 
 
 
 
20% 
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Слободне 
наставне 
активност 

 
8.абц 
6. абц 
5.ац 
 
 
 

 
8x1час= 
 

 
8 

 
20 

 
40% 

7 3.  
ВВФ  

Словачки 
језик и 
књижевност 
 
Библиотека 

5.аб 
 
 
 

2x5час=10 
 
 
 

10+1 
/5.a 
 
 
 

18 
 
 
 
30 

55,55% 
 
 
 
45% 

8 1. ИХ Енглески 
језик 

5. aбц 
6. абц 
8. абц 
 

3x2час=6 
3x2час=6 
3x2час=6 

18+1 
/5.b 

18 100% 

9 2. ЕЧ 
 
 

Енглески 
језик 
 

7.абц 
 
1. аб 
2.аб 
3. абц 

3x2час=6 
 
2x2час=4 
2x2час=4 
3x2час=6 

6 
 
14 

18 
 
20 

33,33% 
 
70% 

10 3.МС Енглески 
језик 

1.цд 
2.ц 
4.абц 

2x2час=4 
1x2час=2 
3x2час=6 

12 20 60% 

11 1. ЈБ Историја 5.абц 
6.абц 
7.абц 
8.абц 

3x1час=3 
3x2час=6 
3x2час=6 
3x2час=6 

21 20 105% 

12 1. СА Географија 5. ц 
6. ц 
7. ц 

1x1час=1 
1x2час=2 
1x2час=2 

5 20 25 % 
 

13 2. МПБ Географија 5.аб 
6.аб 
7.аб 
8.абц 

2x1час=2 
2x2час=4 
2x2час=4 
3x2час=6 

16+1 
/6.a 

 20 80% 
 

14 1. АМ Биологија 5.абц 
6.абц 
7.ц 
8.абц 

3x2час=6 
3x2час=6 
1x2час=2 
3x2час=6 

20+1 
/5.c 

20 100% 

15 2. ЛВ Биологија 7.аб 2x2час=4 4 20 20% 
 

16 1. ЈХ   
60%  
 
70% 
 

Хемија  
 
Слободне  
Наставне 
активности 
 

7.абц 
8.абц 
 
7.ц 
 
 

3x2час=6 
3x2час=6 
 
1x1час=1 
 
 

12 
 
 
1 
 
 

20 60% 
 
 
5% 
 
 



Základná škola Jána Čajaka, Sládkovičova 2, Báčsky Petrovec, tel: +38121780039, jancajak@neobee.net 
www.jancajak.edu.rs 

Основна школа „Јан Чајак“, Сладковичова 2, Бачки Петровац, тел: +38121780039, jancajak@neobee.net  
 
 

22 
 
 
 

Грађанско 
васпитање 

7.а 1x1час=1 1 5% 
 

17 1.ВП Физика 6.абц 
7.абц 
8.абц 

3x2час=6 
3x2час=6 
3x2час=6 

18 20 90% 

18 1. ММ 
Замена 
за 
директ
ора 

Математика 5.абц 
8.аб 

3x4час=1
2 
2x4час=8 
 

20 18 111,11% 

19 2. ВМ 
Замена 
трудни
чко 
болова
ње 

Математика 6. ц 
7. aбц 
8. ц 
 

1x4час=4 
3x4час=1
2 
1x4час=4 

20+1 
/7.c 

18 111,11% 

20 3. ПМ Математика 6. аб 2x4час=8 8 18 44,44% 
21 1.ЈЛ Техника и 

технологија 
5.а1 а2 

   б1 б2 ц 
7.а1 а2б1ц 
8.абц 

5x2час=10 
4x2час=8 
3x2час=6 

20+1 
/7.a 

24 120% 

22 2.   
ММ  
 

Техника и 
технологија 
 
Информатика 
и рачунарство 

6.абц 
7. б2 
 
 
6.аб 

3x2час=6 
1x2час=2 
 
 
2x1час=2 

8 
 
 
 
2  

20 40% 
У нас је на 
стале 40% 
 
10% 

23 1.ОП Музичка 
култура 
 
 
Хор 

5.аб 
6.аб 
7.аб 
8.аб 

2x2час=4 
2x1час=2 
2x1час=2 
2x1час=2 

10 20 50% 

24 2.НЛМ Музичка 
култура 
 
 
 
Грађанско 
васпитање 

5.ц 
6.ц 
7.ц 
8.ц 
 
5.ц 
6.ц 
7.ц+8.ц 

1x2час=2 
1x1час=1 
1x1час=1 
1x1час=1 
 
1x1час=1 
1x1час=1 
1x1час=1 

5 
 
 
 
 
3 

20   25% 
 
 
 
 
  15% 

25 1.МБ Ликовна 
култура 

5.ц 
 

2x1час=2 
 

2 20  10% 

26 2.ДМ 
60% 
 
 
70%  

Ликовна 
култура 
 
 
Геађанско 
васпитање 

5.аб 
6.абц 
7.абц 
8.абц 
 
8аб 

2x2час=4 
3x1час=3 
3x1час=3 
3x1час=3 
 
1x1час=1 

13+1 
/8.b 
 
 
 
1 

20 65% 
 
 
 
 
5% 
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27 1.ЈП Физичко и 
здравствено 
васпитање 

5.aбц 
6.aбц 
7. а 

3x3час=9 
3x3час=9 
1x3час=3 

21+1 
/6.b 

20 105% 

28 2. АУ Физичко и 
здравствено 
васпитање 

7. бц 
8.aбц 
Спец 

2x3час=6 
3x3час=9 
1x3час=3 

15 
 
3 

20 90% 

29 1.ПМ 
На 
стално 
55% 

Информатика 
и рачунарство 
 
 
 
Шах 

5. а1а2  
    б1 б2ц 
6.ц 
7. а1а2 

    б1 б2ц 
8.aбц 
7.а 

5x1час=5 
 
1x1час=1 
5x1час=5 
 
3x1час=3 
1x1час=1 

14 20 55% 
 
 
15% 
 
 
? 

30 1. КН Словачка ев. 
Црква а.в. 

Разредна 
Предметна 

4x1час=4 
4x1час=4 

8 20 40% 

31 2. СХ Српска 
православна 
црква 

Разредна 
Предметна 

1x1час=1 
1x1час=1 
 

2 20 10% 

32 3. КБ Католичка 
црква 

4.б 1x1час=1 
 

1 20 5% 

 
33 

 
1. МЛ 
 

 
Немачки 
језик 

 
5. а 
6.абц 
7.абц 
8. аб 

 
1x2час=2 
3x2час=6 
3x2час=6 
2x2час=4 

 
18 

 
18 

 
100% 

34 2. АС 
 

Немачки 
језик 

8.ц 1x2час=2 
 

2 18 11,11% 

35 3. ЉВ Немачки 
језик 

5.бц 2x2час=4 4 18 22,22% 

 
           Напомена: Осенчена поља у задњој колони означавају наставнике, који у школској 2021/2022. 
раде у више школа. 
 
                       Библиотека:                                         3.  ЈС  15% 

ЈД  55%                                                4.  ВП 10%                             8.  ВЛ   5% 
Једносменски рад: 150%                    5.  ЈП  10%                             9.  ПБ   5% 
1.  ЈД 45%,                                           6.  МК  5%                            10. ВУ   5% 
2.  АГ  40%,                                         7.  АЛ   5%                            11. ДН  5% 

 
 
 
5.13.   Структура 40-часовне радне недеље запослених 

 
           Структура 40-часовне радне недеље свих запослених налази се у прилогу овог документа. 
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6.   ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

6.1.   План рада Педагошког колегијума 

 

 

План рада Педагошког колегијума 

 

Месец Садржај активности Носиоци 
Август - Доношење програма рада Педагошколг колегијума. 

- Инструкције и договор о раду са ученицима који наставу 
похађају по Индивидуалном образовном плану. 
- Организација васпитно-образовног рада: редовне наставе, 
ваннаставних активности и изборне предмете, дежурство 
наставника, безбедност ученика, екскурзија, излети, посете, 
рекреативна настава и обележавање значајних датума 
-Утврђивање термина класификационих периода и датума 
одржавања Одељењских већа, Наставничких већа, Родитељских 
састанака.  
- Договор око израде Годишњег плана рада школе за школску 
2021/2022. годину.  
- Договор око израде Извештаја о раду школе за школску 
2021/2022. годину 
- Предлог плана стручног усавршавања. 

 
 
 
 
 

Чланови 

Септембар -Разматрање и усвајање Индивидуалних образовних планова. 
-Распоред контролних и писмених задатака. 
- Распоред додатне, допунске наставе и секција.  

 

Чланови  
Октобар -Припрема анализе успеха и дисциплине ученика на крају првог  

класификационог периода са посебним освртом на први и пети 
разред. 
- Анализа опремљености школе наставним средствима.  

 

Чланови  

Новембар -Праћење рада приправника и ментора. 
- Припрема анализе реализације наставног плана и програма 
редовне наставе, ваннаставних активности и изборних предмета.  

 

Чланови  
Децембар - Припрема анализе успеха и дисциплине ученика на крају Првог 

полугодишта; 
- Припрема анализе реализације наставног плана и програма.  

 

Чланови  
Фебруар - Организовање такмичења Чланови  
Март -Припрема анaлизе реализације програма васпитно-образовног 

рада разредних већа на крају трећег класификационог периода. 
-Активности у оквиру самовредновања. 

 
Чланови  

Април - Осврт на сарадњу са родитељима и ваншколским институцијама Чланови  
Мај -Организација матурског испита за ученике осмог разреда. 

-Нацрт – План рада за школску 2022/2023 .годину. 
Чланови  

Јун -Утврђивање успеха, дисциплине и похађање наставе на крају 
школске године. 
- Подела предмета на наставнике, подела разредног старешинства, 

 
Чланови  
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40-часовна радна недеља. 
- Извештај о раду за школску 2021/2022. годину подела задужења. 

 
 
6.2.   План рада Наставничког већа 

 
 

           Наставничко веће чине сви наставници који предају у школи стручни сарадници: психолог, 
педагог и библиотекар. Наставничко веће броји  55 члана 
           За свој рад Наставничко веће одговара директору. 
           Наставничко веће ради на седницама које сазива директор.Седнице се одржавају у просторији 
Школе коју одреди директор. Седницама Наставничког већа руководи директор, без права 
одлучивања. 
           Поред лица која имају право да присуствују седницама, седници Наставничког већа могу да 
присуствују и друга лица, по одобрењу директора.  
           Седница Наставничког већа може да се одржи ако је присутно више од половине од укупног 
броја наставника и стручних сарадника који су у радном  односу у Школи на неодређно или на 
одређено време. 
           У оквиру општих надлежности наставничко веће: 

1) доноси свој план и програм рада за сваку школску годину и подноси извештаје о његовом 
остваривању; 

2) стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;  
3) прати остваривање Школског програма; 
4) стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа и развоја компетенција;  
5) вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;  
6) прати и утврђују резултате рада ученика;  
7) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима, у процесу образовања и 

васпитања; 
8) решава друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

Наставничко веће поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 79. Статута), обавља 
посебно следеће послове: 
 

1) стара се о остваривању Школског програма; 
2) анализује извршавање задатака образовања и васпитања у Школи; 
3) даје мишљење о организовању предметне наставе за ученике првог циклуса; 
4) планира и организује облике ваннаставних активности ученика; 
5) предлаже поделу разреда на одељења и број ученика у одељењима; 
6) припрема календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово припремање; 
7) врши надзор над радом других стручних органа; 
8) разматра извештаје директора, одељењских старешина и других стручних органа; 
9) даје мишљења и предлоге о питањима из надлежности стручних органа; 
10) доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика; 
11) изриче ученицима васпитно-дисциплинску меру „укор наставничког већа“; 
12) доноси одлуку о премештању ученика који је учинио повреду забране у другу школу; 
13) на захтев родитеља, односно старатеља, доноси одлуку о ослобађању ученика од похађања 

наставе изборног предмета у Школи; 
14) утврђује испуњеност услова за брже напредовање ученика; 
15) именује чланове Стручног актива за развој Школског програма; 
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16) предлаже чланове Школског одбора из реда запослених; 
17) предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из редова наставника и  

стручних сарадника; 
18) даје мишљење за избор директора; 
19)доноси Пословник о свом раду. 
Наставничко веће ће током 2021-22 године радити у складу са епидемиолошким мерама и 

максимално се прилагођавати здравственим приликама, водећи рачуна о безбедности свих његових 
чланова. У складу са тим Наставничко веће ће се по потреби одржавати онлајн. 

 
 

План рада Наставничког већа 

Ред. 
Бр. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ НАЧИН, 

ОБЛИЦИ 

РАДА  

НОСИОЦИ 

1. АВГУСТ  1. Анализа реализације свих 
програмских задатака у прошлој 
школској години и утврђивање 
полазних основа за наредну 
школску годину; 

2. Анализа припремљености школе 
за почетак школске године; 

3. Подела предмета на наставнике; 
4. Подела одељењских 

старешинстава и осталих 
задужења у оквиру 40-часовне 
радне недеље; 

5. Усвајање  школског календара и 
распореда  часова; 

6. Основне смернице за планирање 
наставних  за наредну  школску 
годину;Промене наставних 
програма; 

7. Новине у новим законима ; 

Састанак, 
Договор,  
Анализа ,  
Разматрање 

Директор, 
Педагог, 
Председници 
стручних већа  

2. СЕПТЕМБАР 1. Разматрање Извештаја о раду 
школе за  2020/2021. 

2. Разматрање  предлога  Годишњег 
програма рада школе ЗА 2021-22. 
годину . 

3. Разматрање Извештаја о раду 
директора школе за прошлу 
школску годину; 

4. Измене и допуне Правилника о 
систематизацији ; 

5. Усвајање  Плана  стручног 
усавршавања . 

6. Утврђивање плана и програма и 
садржаја екскурија и наставе у 
природи; 

7. Усвајање плана Самовредновања 

Састанак, 
Договор,  
Анализа ,  
Разматрање, 

Директор, 
Педагог, 
Председници 
стручних већа  
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за школску 2021-22 годину  
8. Припреме за организацију Дечија 

недеље и Петровачког Маратона; 

3. ОКТОБАР 1. Реализација и резултати 
иницијалних тестирања 

2. Идентификовање ученика са 
сметњама и инвалидитетом, 
ученика са тешкоћама у учењу-
смернице за израду педагошких 
профила и индивидуализације  

3. Садржај педагошке документације 
и евиденције  

4. Стручно усавшавање- 
информисање са семинара и 
стручних скупова; 

Састанак, 
Договор,  
Анализа ,  
Разматрање 

Директор, 
Педагог, 
Председници 
стручних већа  

4. НОВЕМВАР 1. Анализа остварених циљева, 
задатака и садржаја  образовања и 
васпитања у овом периоду; 

2. Анализа успеха и понашања 
ученика  на првом 
класификационом периоду-мере за 
побољшање; 

3. Проблеми око адаптације ученика 
првих и петих разреда; 

4. Анализа резултата матурских 
испита на основу извештаја Завода 
за вредновање квалитета рада 
установе  

Састанак, 
Договор,  
Анализа ,  
Разматрање, 

Директор, 
Педагог, 
Председници 
стручних већа  

5. ДЕЦЕМБАР 1. Анализа успеха и понашања 
ученика на крају првог 
полугодишта /Предлог мера за 
унапређивање успеха и понашања- 
школски педагог 

2. Реализација допунске и додатне 
наставе и слободних активности 
на крају првог полугодишта-
школски педагог 

3. Извештај о резултатима пробног 
тестирања и полугодишњих 
тестирања - предлог педагошких  
мера за унапређивање наставног 
рада – извештаји  наставника  
математике и српског језика и 
одељењски старешина осмог 
разреда  

4. Извештај о самовредновању током 
првог полугодишта-председник 
тима за самовредновање и 
шк.педагог  

5. Извештај о реализацији стручног 

Састанак, 
Договор,  
Анализа ,  
Разматрање 

Директор, 
Педагог, 
Председници 
стручних већа  
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усавршавања током првог 
полугодишта 

6. Распоред допунске наставе током 
зимског распуста –директор 
школе  

6. ЈАНУАР 1. Договор око организације 
прославе Светог Саве  

2. Распоред припремне наставе  

  

7. ФЕБРУАР 1. Доношење одлуке о избору  
уџбеника за наредну школску 
годину на основу  образложеног 
предлога предсеника  стручних 
већа – председници стручних већа 
на основу предога са састанака 
стручих већа. 

2. Договор о организацији 
такмичења на нивоу школе; 

3. Стручно усавршавање – прилози 
за  портфолио наставника  

Састанак, 
Договор,  
Анализа ,  
Разматрање, 

Директор, 
Педагог, 
Председници 
стручних већа  

8. МАРТ 1. Анализа успеха и понашања на 
крају 3. класификационог 
периода-мере за побољшање; 

2. Анализа  нивоа усвојености  
васпитних задатака; 

3. Учешће ученика на такмичењима; 
4. Извештај о посетама часова и мере 

за унапређивање наставе – 
директор школе   

Састанак, 
Договор,  
Анализа ,  
Разматрање 

Директор, 
Педагог, 
Председници 
стручних већа  

9. МАЈ 1. Организација и реализација 
пробних тестирања 

2. Распоред задужења и дежурстава  
3. Извештај о реализацији 

једнодневних излета – 
4. Договор око организације Дана 

школе и завршног  испита за 
ученике осмог разреда - директор 
школе 

5. Предлози ученика за Похвалнице 
поводом дана школе 

6. Распоред активности , задужења и 
обавезе до краја наставне године 

7. Предлог новог  Школског 
програма  

Састанак, 
Договор,  
Анализа ,  
Разматрање, 

Директор, 
Педагог, 
Председници 
стручних већа  

10. ЈУН 1. Анализа успеха и понашања 
ученика осмих разреда ; 

2. Доношење одлуке о додели 
диплома и награда; 

3. Реализација васпитних задатака  
после  осмогодишњег школовања. 

Састанак, 
Договор,  
Анализа ,  
Разматрање 

Директор, 
Педагог, 
Председници 
стручних већа  
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4. Извештај о реализованој 
екскурзији и једнодневних 
излетима; 

5. Резултати  саморедновања –
предлози за акциони план 

6. Анализа прославе Дана  школе; 

11. ЈУН 1. Анализа успеха и понашања 
ученика на крају наставне године 

2. Анализа остварених циљева , 
задатака и садржаја образовања и 
васпитања ( реализација плана 
васпитног рада шкле, плана борбе 
против насиља; 

3. Анализа резултата завршног 
испита  

4. Резултати самовредновања. 
Извештај о раду Тима  за 
самовредновање. Предлог плана 
самовредновања за наредну 
школску годину; 

5. Анализа рада свих наставника и 
сарадника; 

6. Анализа реализације  Школског 
програма ;Предлог новог 
школског програма 2022-2026. 

7. Резултати тестирања и уписа 
ученика у први разред; 

8. Реализација програма 
унапређивања наставе 

Састанак, 
Договор,  
Анализа ,  
Разматрање, 

Директор, 
Педагог, 
Председници 
стручних већа  

12. АВГУСТ 1. Резултати уписа ученика у средње 
школе 

2. Информација о упису ученика у 
средње школе 

3. Извештај о раду  реализацији 
Програма  превенције и борбе 
против насиља и Тима за борбу 
против насиља – председник тима  

4. Усвајање Школског календара за 
наредну школску годину. 

5. Разно 

Састанак, 
Договор,  
Анализа ,  
Разматрање, 

Директор, 
Педагог, 
Председници 
стручних већа  

                                                                                               
 

6.3.   План рада одељењских већа 

 
Плaн и прoгрaм рaдa oдeљeњских вeћa за школску 2021/2022.годину 

разредна и специјална   настава 

 
Сaдржaj Врeмe  Нoсиoци 
1 Усвajaњe плaнa рaдa oдeљeњскoг вeћa Aвгуст - 

сeптeмбaр 
Oдeљ. вeћe 

2 Рaспoрeд чaсoвa Oдeљ. вeћe 
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3 Структурa учeникa првoг рaзрeдa Нaст. 1. 
рaзрeдa и 
вaспитaчи 

1 Aнaлизa пoстигнутих рeзултaтa нa крajу 1. 
клaсификaциoнoг пeриoдa сa пoсeбним oсвртoм нa 
учeникe кojи имajу прoблeмe у пoнaшaњу и сaвлaђивaњу 
грaдивa  

Oктoбaр Учитeљи 

2 Рeaлизaциja плaнoвa рeдoвнe, дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe 
  

3 Прилaгoђeнoст учeникa 1. рaзрeдa 
 

Учитeљи 1. 
Рaзрeдa 

1 Извeштaj o пoстигнутим рeзултaтимa нa крajу 1. 
пoлугoдиштa и прeдлoг мeрa зa нaрeдни пeриoд 

Дeцeмбaр 1. – 8. рaзрeднe 
стaрeшинe,  

2 Рeaлизaциja плaнa ипрoгрaмa рeдoвнe, дoпунскe, дoдaтнe 
нaстaвe и индивидуaлнoг рaдa сa учeницимa 

  

3 Oписнo oцeњивaњe 
 

Стручнa 
службa 
Први р. 

1 Aнaлизa o пoстигнутим рeзултaтимa нa крajу 3. 
клaсификaциoнoг пeриoдa 

Мaрт 
 

2 Рeaлизaциja рeдoвнe, дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe и 
индивидуaлнoг рaдa сa учeницимa 

 

Рaзрeднe 
стaрeшинe 

3 Aнaлизa слoбoдних aктивнoсти учeникa 
 

Пeдaгoг 
1 Утврђивaњe успeхa учeникa нa крajу другoг 

пoлугoдиштa, eвидeнтирaњe учeникa кojи сe прeвoдe у 
нaрeдни рaзрeд или кojи пoнaвљajу гoдину 

Jун Рaзрeднe 
стaрeшинe  

2 Пoхвaлe учeницимa зa oдлични успeх 
 

Вeћe 
3 Рeaлизaциja рeдoвнe, дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe  

 

Oд. стaрeшинe 
4 Прeдлoг плaнa рaдa oдeљeнскoг вeћa зa нaрeдну шкoлску 

гoдину 

 

Рукoвoдилaц 
вeћa 

 
 

Плaн и прoгрaм рaдa oдeљeнских вeћa за школску 2021/2022.годину  

предметна настава 

 
Сaдржaj Врeмe  Нoсиoци 
1 Усвajaњe плaнa рaдa oдeљeњскoг вeћa Aвгуст–

сeптeмбaр 
Oдeљ. вeћe 

2 Oдлукa o прeдмeтимa из кojих ћe сe извoдити дoпунскa  и 
дoдaтнa нaстaвa 

Oдeљ. вeћe 

3 Oптeрeћeнoст учeникa дoмaћим зaдaцимa у oквиру 
рaзличитих прeдмeтa 

Прeдмeтни 
нaстaвници 

4 Структурa oдeљeњa пeтих рaзрeдa Нaстaвници 
рaзрeднe  
нaстaвe 

1 Извeштaj o пoстигнутим рeзултaтимa нa крajу 1. 
клaсификaциoнoг пeриoдa сa пoсeбним oсвртoм нa учeникe 
кojи имajу прoблeмe у пoнaшaњу и сaвлaђивaњу грaдивa 

Oктoбaр 5 – 8. 
рaзрeднe 
стaрeшинe 
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2 Рeaлизaциja плaнoвa рeдoвнe, дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe 
из свих прeдмeтa 

  

3 Прeдлoг зa дoпунску дoдaтну нaстaву и индивидуaлни рaд 
из прeдмeтa кojи дo сaдa нису били oбухвaћeни 

  

1 Извeштaj o пoстигнутим рeзултaтимa нa крajу 1. 
пoлугoдиштa ипрeдлoг мeрa зa нaрeдни пeриoд 

дeцeмбaр 5 – 8. 
рaзрeднe 
стaрeшинe,  

2 Рeaлизaциja плaнa и прoгрaмa рeдoвнe, дoпунскe, дoдaтнe 
нaстaвe и индивидуaлнoг рaдa сa учeницимa 

  

3 Интeрeсoвaњa учeникa 8. рaзрeдa зa зaнимaњa 
 

Стручнa 
службa 

1 Извeштaj o пoстигнутим рeзултaтимa нa крajу 3. 
клaсификaциoнoг пeриoдa 

Мaрт 
 

2 Рeaлизaциja рeдoвнe, дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe 
ииндивидуaлнoг рaдa сa учeницимa 

 

Рaзрeднe 
стaрeшинe 

3 Рaд сeкциja и учeшћe нa тaкмичeњимa 
  

1 Утврђивaњe успeхa учeникa 8. рaзрeдa нa крajу другoг 
пoлугoдиштa, eвидeнтирaњe учeникa зa пoпрaвни и 
рaзрeдни испит 

Jун Рaзрeднe 
стaрeшинe 8. 
рaзрeдa 

2 Прeдлoг учeникa зa нoсиoцe Вукoве диплoме и пoсeбних 
диплoмa и учeникa гeнeрaциje 

  

3 Рeaлизaциja рeдoвнe, дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe из свих 
прeдмeтa 

  

4 Рaспoрeд рaдa припрeмнe нaстaвe 
 

Нaстaвници 
мaтeрњeг 
jeзикa и 
мaтeмaтикe 

5 Утврђивaњe успeхa учeникa 8. рaзрeдa пoслe рaзрeдних и 
пoпрaвних испитa 

  

6 Утврђивaњe успeхa учeникa нa крajу другoг пoлугoдиштa 
 

Рaзрeднe 
стaрeшинe  
5 – 7. 

7 Рeaлизaциja свих видoвa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa 
  

8 Рeaлизaциja вaннaстaвних aктивнoсти – oствaрeни 
рeзултaти 

  

 

 

6.4.   Планови рада стручних већа 

 

 
План рада Стручног већа за разредну наставу 2021/2022. 

Месец Садржај активности Извршиоци Реализација 
VIII  Усвајање плана и програма за 2021/2022. 

годину 
Руководилац већа 

 

Планирање и програмирање рада Чланови школског 
већа 
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Радни задаци и задужења наставника,  

 

Чланови школског 
већа 

 

план и програм  Дечијег савеза и Црвеног 
крста 

  

Информације о ученицима уписаним у 1. 
разред, 
Предлог наставника о стручном 
усавршавању 

Учитељи 1. 
разреда  
Чланови већа, 
педагог 

 

IX Приредба поводом свечаног пријема 
првака у школу 

Учитељи 
 

Договор око уређења паноа, школског 
ходника, хола. 
Планирање акција сакупљања папира, 
лименки, електронског отпда, уређење 
околине школе, 
Петровачки маратон, 
Обележавање  Дана мира 

 
Учитељи 
 
 
Учитељи и 
наставници  

 

X Дечија недеља Дечији савез 
 

Сунчана јесен живота Учитељи  
Сарадња са 
институцијама из 
наше средине 

 

XI Анализа успеха и дисциплине на крају 
првог тромесечја 

Учитељи, 
наставници 
енглеског језика, 
наставници 
веронауке, 
педагог, психолог, 
директор школе 

 

Aнализа рада Дечјег савеза , Црвеног крста Задужени 
наставници 

 

Учешће ученика на такмичењима и 
конкурсима. 

 
Учитељи 

 

XII Обележавање божићних и новогодишњих 
празника 

Учитељи, 
наставници, 
Ученички 
парламент 

 

Aнализа реализације образовно-васпитног 
рада I, II, III, i IV разреду на крају првог 
полугодишта 

Учитељи, 
наставници 
енглеског језика, 
физичког 
васпитања, 
веронауке, 
педагог, психолог, 
директор школе 

 

I   
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Обележавање Дана Светог Саве Задужени 
наставници 

Уређење паноа и хола школе Учитељи  
II Извештаји о раду секциј Учитељи 

 

Позоришна представа Учитељи 
 

Маскенбал у школи Дечији савез, 
учитељи 

 

III Хуманитарни концерт 
Стручно усавршавање 

 
Учитељи, 
наставници 

  

IV 
  

Анализа успеха и дисциплине на крају 
трећег класификационог периода n 

Учитељи, 
наставници 
енглеског језика, 
физичког 
васпитања, 
веронауке, 
педагог, психолог, 
директор школе 

 

Обележавање Дана планете Земље Учитељи 
наставници 
предметне 
наставге, сарадња 
са институцијама 
из наше средине 

 

Сусрет са песником Библиотекар 
 

V Прослава Дана школе Задужени 
наставници 

 

Реализација школских екскурзија и школе 
у природи 
Обележавање Дана Петровца 

Учитељи 
 
Учитељи, 
наставници 

 

VI Анализа реализације образовно-васпитног 
програма у нижим разредима током шк. г. 
2021/2022. 

Учитељи, 
наставници 
енглеског језика, 
физичког 
васпитања, 
веронауке, 
педагог, психолог, 
директор школе 

  

Извештаји о стручном усавршавању 
наставника 

 
Учитељи 

 

Аанализа рада Стручног већа нижих 
разреда током шк. г. 2021/2022. 

Чланови стручног 
већа 

 

 
      У шк. години 2021/2022 је планирано одржавање 4 седнице. 
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             План рада стручног већа наставника природних наука за шкoлску            

                                                           2021/2022. годину  

Месец Активност извршиоци 

 

VIII 

За школску годину 2021/2022 стручно веће наставника природних 
наука је планирало 5 састанака. 

 
Чланови 
стручног 
већа 

Израда годишњих планова редовне, допунске, додатне наставе и 
секција 

Припрема кабинета и помоћних средстава за реализацију наставних 
планова у новој школској 2021/2022. години  

Утврђивање плана контролних и писмених задатака 

Анализа опремљеноси кабинета техничког и информатичког 
образовања, његова припрема за реализацију наставе у новој школској 
години 

 
IX 

Утврђивање распореда додатне и допунске наставе и секција  
 

Чланови 
стручног већа 

Требовање учила, прибора и свих неопходних средстава за реализацију 
наставних садржаја  

Анализа иницијалних тестова 

Планирање угледни и огледних часова 
Наставник 
биологије 

 
X 

Усмеравање талентованих ученика ка уже стручним областима из 
програма (рад у секцијама)  

Чланови 
стручног 
већа Уређење кабинета: израда слика и табела, као и помоћног прибора 

  Огледни час  - географија, 4.разред 
Наставница 
географије 

 

XI  

Анализа рада на крају тромесечја, критеријуми оцењивања, облици 
вредновања рада ученика 

Чланови 
стручног 
већа Дискусија о критеријуму оцењивања и мерама за побољшање успеха  

Огледни час за наставнике: „Загађење природе“  

 

XII 

Припреме за школска такмичења  
Чланови 

стручног већа 

Угледни час - математика, 4. разред   

Огледни час  - ТИО, 4.разред  

Анализа рограма рада за прво полугодиште Чланови 
стручног већа Распоред часова допунске и додатне наставе 

I 
Припреме за школска такмичења Чланови 

стручног већа Анализа коришћења насавних средстава у редовној настави  
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Реализација допунске и додатне наставе за време зимског распуста 

II 

Интензивирање рада у додатној настави 

Предметни 
наставници 

 Припреме за општинска такмичења 

Планирање активности за унапређење рада и резултата на завршном 
испиту 

Угледни час  - биологија, 4.разред  

Угледни час  - математика, 4.разред  

III 

Припреме за окружна такмичења 
Предметни 
наставници 

Угледни час - географија, 4.разред  

Угледни час - биологија, 4.разред  

Угледни час - математика, 4.разред  

 
IV 

Анализа присуства и рада ученика на допунској и додатној настави 
Чланови 

стручног већа 

Угледни час - физика, 4.разред  

Огледни час - ТИО, 4.разред  

       V 

Анализа постигнутих резултата на такмичењима 
Чланови 

    стручног 
већа 

Анализа постигнутих резултата на крају трећег тромесечја 

Анализа рада ваннаставних активности 

Припрема за дан школе – постављање изложбе радова ученика  

 
VI 

Организација припремне наставе из математике, физике, хемије, 
биологије и феографије за VIII разред 

Предметни 
наставници 

  Организација матурског испита из математике, физике, хемије, 
биологије и географије за ченике VIII разреда 

Предметни 
наставници 

Подела одељења и задужења за наредну школску годину 
Чланови 

стручног већа 
Анализа рада за школску 2021/2022. годину 

  Доношење плана за следећу школску годину 

 
 
 

 
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКЕ ПРЕДМЕТЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
Месец Садржај активности Носиоци 

реализације  
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VIII  -организација  рада актива у новој школској години и доношење 
плана рада за школску 2021/2022. годину; 
-читање извештаја из претходне школске године; 
- сређивање средстава неопходних за извођење наставе; 

директор 
школе, чланови 
Стручног већа 

IX -иницијални тестoви (самостална израда теста или примена 
тестова које је припремило МПНТР) и дискусија о резултатима 
у оквиру истог предмета; 
- организовање рада секција, допунске и додатне наставе 
(планови); 
- израда распореда писмених и контролних задатака; 

чланови 
Стручног већа 

X -учешће  актива у обележавању Дечје недеље; 
-израда часописа на енглеском и немачком језику (двојезично 
издање); 
- обележавање 21. октобра- Дана сећања на жртве у Другом 
светском рату (часови језика и историје); 
- Сајам књига (одлазак на ову манифестацију, ако услови за то 
буду постојали); 
- анализа успеха у реализацији образовно-васпитног рада из 
језика и друштвених предмета на крају првог класификационог 
периода и доношење мера за побољшање успеха ученика; 

чланови 
Стручног већа 

 XI 

  

- писање извештаја о раду овог стручног већа; 
- обележавање Дана примирја у Првом светском рату- 11. 
новембар; 

чланови 
Стручног већа 

XII -анализа успеха образовно- васпитног рада из језика и 
друштвених предмета на крају првог полугодишта и доношење 
мера за побољшање успеха ученика; 
-план рада актива током зимског распуста (распоред допунске 
наставе);- писање извештаја на крају првог полугодишта; 

чланови 
Стручног већа 

I -обележавање школске славе- Дана Светог Саве (учешће и 
евалуација оствареног); 
- план припрема за такмичења и непосредан рад са     одабраним 
ученицима; 

чланови 
Стручног већа 

II - планирање активности у вези са  обележавањем Дана 
државности Србије- Сретење, 15. и 16. Фебруар 2022. 
 

чланови 
Стручног већа 
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III -објављивање распореда такмичења и организовање такмичења 
на нивоу школе; 
-анализа успеха образовно-васпитног рада на крају трећег 
класификационог периода из језика и друштвених предмета и 
доношење мера за побољшање успеха ученика; 
-писање извештаја на крају трећег класификационог периода; 

чланови 
Стручног већа 

IV -учешће на такмичењима; чланови 
Стручног већа 

V -учешће на такмичењима; 
-обележавање Дана школе; 
-припремни часови за полагање завршног испита; 

чланови 
Стручног већа 

VI -припремни часови за полагање завршног испита; 
-завршни испити; 
-анализа успеха васпитно- образовног рада  на    крају другог 
полугодишта; 
- одабир уџбеника за наредну школску годину за часове језика, 
историје и географије; 
- писање извештаја о раду и реализацији планираног на крају 
другог полугодишта; 

директор, 
чланови 
Стручног већа , 
чланови 
Одељењског 
већа 
 
 
  

 
Напомене: 

   
• друштвено-језички актив планира најмање 4 седнице, у току ове школске године; 
• због неповољне епидемиолошке ситуације, која се наставила и у овој школској години, могућа 

су одступања од предложеног плана; 
• због посебних мера, како би се спречило ширење вируса Ковид-19, чланови актива, по 

потреби,  организоваће онлајн седнице; 
• планира се реализација  угледних часова као и учешће на семинарима из области ових 

научних дисциплина, у складу са препорукама МПНТР, које се односе на превенцију ширења 
вируса КОВИД-19 у школској средини и ван ње, а биће документовани и сачувани на Гугл 
диску, у фолдеру Тима за професионални развој и стручно усавршавање. 

 

План рада Стручног већа наставника музичке и ликовне културе за 2021/2022.  

Мес 
ец  

Садржај активности Извршиоци  План / Реализација  

VIII 

Израда годичњих и месечних планова 
рада редовне, додатне наставе И 
слободних активности 

 24.08.2021 – седница актива  

Летња школа ликовне уметности  
Данијела 

Марко  
Школа је одржана од 16. до 

20.08.2021 године. 
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Током недеље учествовали 

су ученици основне школе од 

другог до осмог разреда. 

Укупно је учествовало 16 

ученика ОШ Јан Чајак. 

IX 

 

 

 

 

 

 

  

План стручног усавршавања чланови, Планирана активност  

Планирање часова предметне 
наставе у V,VI, VII i VIII разреду 

  

Анализа програма ликовне културе 

X 

 

 

  

Интензивирање рада секција ликовне 
и музичке културе  

чланови, Планирана активност  

Ликовна колонија за децу ЗПВУ за 
време Дечије недеље 

Ликовна 
култура 

Планирана активност  

XI 

Дечији фестивал словачких народних 
песама 
„Spievaj že si, spievaj“ 

чланови, 

Планирана активност  

Анализа рада музичке и ликовне 
културе у првом тромесечју 

Планирана активност  

Дечија ликовна колонија 
„Makovička“ 

Данијела 
Марко  

Планирана активност  

XII 

Избор ликовних радова и уређење 
школе поводом новогодишње 
прославе 

 
чланови, 

Планирана активност  

Дечји фестивал 
Leti piesen leti 

Планирана активност  

Анализа резултата остварених у 
првом полугодишту 

Планирана активност  

I Светосавска приредба и наступ хора   чланови, Планирана активност  

II Маскенбал чланови,  Планирана активност 
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III 
Општинско, зонско, покрајинско 
такмичење хорова 

Музичка 
култура,   

Планирана активност  

IV Хуманитарни концерт  чланови, Планирана активност  

V 

Дан школе 

чланови, 

Планирана активност  

Припрема програма а завршно вече 
осмака 

Планирана активност  

Такмичење хора 
у Бачкој Тополи – покрајински ниво 

Планирана активност  

Ноћ музеја, медјународни дан 
екологије 

Планирана активност  

Анализа остварених резултата накрају 
II полугодишта 

Планирана активност  

 
VI 

Обележавање Дана заштите  животне 
средине 

чланови, 

Планирана активност  

Literárno-výtvarná súťaž, knižnica 
Štefana Homolu  

Планирана активност  

Концерт 
 Jarne nôty, концерт уметничке 
музике,  

Планирана активност  

Анализа остварених резултата на 
крају школске 2021/2022  

Планирана активност  

 

           Чланoви:Нина Лечић Мостарски, Мишко Болф и Оливера Попадић и руководилац тима 
Данијела Марко наставник ликовне културе. Током школске године тим задржава право мењања 
плана у складу са епидемиолошким мерама. 

        

Током 2021/22. године планиране су следеће спортске активности, које су наведене у 
табеларном приказу: 

 
План Стручног већа за спорт и спортске активности  

САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ 

МЕСЕЦ РАНГ ТАКМИЧЕЊА ШКОЛА/МЕСТО 
ОДРЖАВАЊА 

ОРГАНИЗАТОР 
ОДГОВОРНО 
ЛИЦЕ 
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-Анкета за изборни 
спорт, 
-Организација 
рада секција, 
-Евиденција ђака 
ослобођених од 
физичких 
активности, 
-Планирање 
предметне наставе 
у IV разреду 

Септембар Школско Б. Петровац Ј.Павлис 
А.Ушиакова 
П. Бажик 

-Петровачки 
маратон (припрема 
и организација)  

Септембар Окружно Б. Петровац Ј. Павлис 
А. Ушиакова 
П. Бажик  

Дечија недеља  Октобар Школско Б. Петровац Ј. Павлис 
А. Ушиакова 
П. Бажик  

Мали фудбал Новембар Општинско Маглић Ј. Павлис 
А. Ушиакова  

Организација 
курса клизања, 
-Анализа рада у 
првом 
полугодишту 

Децембар Школско Нови Сад- 
Спенс Б. 
Петровац 

Ј. Павлис 
А. Ушиакова  

Кошарка Фебруар Општинско Маглић Ј. Павлис 
А. Ушиакова  

Женска одбојка Март Општинско Кулпин Ј. Павлис 
А. Ушиакова 

Мушка одбојка Март Општинско Б. Петровац Ј. Павлис 
А. Ушиакова 

Шах Април Општинско Б.Петровац П. Марчок 

Припрема и 
реализација кроса 

Мај Школско Б. Петровац Ј. Павлис 
А. Ушиакова 
П. Бажик  
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Анализа 
целогодишњег 
рада 

Јун 
  

Ј. Павлис 
А. Ушиакова 

 
 
6.5.   План рада Стручних актива 

 

6.5.1.   Актив за развојно планирање 
 

Актив за развојно планирање 

 

Меcец Садржај активности Извршиоци 

 

VIII. 
 

Формирање Активa за развојно планирање 
Доношење плана рада Стручног актива за развојно планирање 

Директор, психолог, 
пдагог 

IX. Састанак прецедника ШРП Тима са школским парламентом, 
презентација ШРП-а, анимирање ученика школског парламента 
да дају свој допринос у развоју школе својим идејама, примање 
нових представника ученика ШРП-а   
Израда плана рада 
Анализа резултата Иницијалних тестова  

 
Актив  

X Побољшање услова рада у школи 
предлог пројеката за наредну школску годину 

Актив  

XI. Праћење спровођења  активности из ШРП- 
Мишљење  Ученичког парламента о  активностима  из  ШРП-а 
за   

Актив 

XII. Израда полугодишњег извештаја о раду актива за школску  
годину 

Актив 

I. Реализација планираних активности на годишњем нивоу  ШРП-а 
за период 2018-2023 г. 

Актив  

II. Реализација планираних активности на годишњем нивоу  ШРП-а 
за период 2018-2023 г. 

Актив  

III. Реализација планираних активности на годишњем нивоу  ШРП-а 
за период 2018-2023 г 

Стручни активи и 
већа за области 
предмета  

IV. Евалуација реализованих  активности на годишњем нивоу Актив 
V. Израда извештаја, прегледа,  за потребе  развоја и унапређивања Актив 

рада тимова, актива, наставе и школе у целини  
 

VI. Разматрање Анализе постигнућа ученика на крају школске 
године и завршном испиту 
Састављање Годишњег извештаја о раду ШРП Тима  

Стручни актив 
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6.5.2.   Aктив зa рaзвoj шкoлскog прoгрaмa 
                                         
 

Плaн  рaда Aктивa зa рaзвoj шкoлскog прoгрaмa за школску 2021/2022. годину 

 

    Aктивнoсти Врeмe 

рeaлизaциje 

Нaчин 

рeaлизaциje 

Нoсиoцирeaлизaциje Рeaли- 

зaциja 

Именовање 
чланова Актива 

Август Предлагање и 
усвајање 

Наставнишко веће 

Плaн рaдa AРШП Сeптeмбaр Плaнирaњe Aктив 
Праћење 
реализације 
појединих 
сегмената 
Школског 
програма на 
годишњем нивоу 

Квартално Извештај по 
појединим 
сегментима рада 

Руководиоци 
Тимова и стручних 
органа 

 

Провера 
педагошке 
документације-
индивидуалних, 
годишњих и 
месечних планова 
рада и припрема за 
час,  

Током школске 
године 

Увид у рад 
наставника 
приликом 
редовних посета 
часова 

Стручна служба, 
директор 

 

Остваривање 
планова рада у 
шкoлскoj 
2021/2022 
-планирање 
усмерено на развој 
и остваривање  
циљева ОВ рада, 
стандарда 
постигнућа/исхода 
у наставним 
предметима и 
општих 
међупредметних и 
предметних 
компетенција 
 

Новембар/ 
децембар 

Израда чек листе 
за самопроцену и 
реализација 
самопроцене  

Педагог и директор  

Анализа извештаја 
о успеху на 
класификационим 
периодима 

Квартално Презентација педагог  

7Извештавање  Јун Извештавање Актив  
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            Плaн  рaда Aктивa зa рaзвoj шкoлскog прoгрaмa за школску 2021/2022. годину је планирао 4 
састанка. Руководилац актива Јанка Струхарова. 
 
 

6.6.   Планови рада тимова 

 

6.6.1.   Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ РАДА         НОСИОЦИ 

                            П Р Е В Е Н Т И В Н Е      А К Т И В Н О С Т И  

 
 
 
 

Септембар 
 
 
 
 

 
 

 

1. Формирање тима за заштиту ученика      
од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

2. Дефинисање улога и одговорности 
чланова Тима и детаљније 
упознавање  са циљевима и задацима 
рада; 

3. Договор о начину сарадње са 
Вршњачким тимом и наставницима у 
процесу сузбијања насилног 
понашања у школи; 

4. Одређивање кутка посвећеног теми 
ненасиља 

5. Семинар за родитеље у оргаизацији 
Центра за права детета под називом 
„Реците НЕ телесном кажњавању 
деце 

 
• Тим за заштиту ученика 

од насиља, 
• Тим за медијацију 

Октобар 

1. Формирање Вршњачког тима; 
2. Анализа стања у установи у вези 

насиља; 
3. Помоћ наставницима у организовању 

ЧОС-а посвећеном превенцији 
насиља и упознавања ученика са 
шемом интервентних активности 
постављеним у холу школе; 

4. Доношење одељенских правила. 

• Тим за заштиту ученика 
од насиља 

• Одељенске старешине 
• Вршњачки тим 

 
  

Новембар 

1. Обележавање Међународног дана 
толеранције („Недеља лепих 
порука“); 

2. Упознавање ученика са Повељом 
дечијих праваУН; 

3. Договор око почетка реализације 
радионица за оснаживање Вршњачког 

• Тим за заштиту 
ученика од 
насиља 
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тима. 

Новембар - 

Фебруар 

* Други део реализација радионице 

„Школа без насиља“* 
Обука за наставнике и родитеље у 

организацији Нансен дијалог центра 

Србија, на тему „Одговорни родитељи, 

ученици и наставници креирају сигурно 

окружење и раде на понашању“  
Други део реализације радионице за 

децу под називом „Батина је из 

пакла изашла“ 

• Тим за заштиту ученика 

од насиља  
• Вршњачки тим 
• Тим за медијацију 

Март 

1. Формирања клуба за подршку за 
сузбијање  насиља у школи; 

2. Помоћ Вршњачком тиму у 
самосталном фунционисању; 

3. Осмишљавање акција против 
насилништва. 

 

• Тим за заштиту ученика 
од насиља 

• Вршњачки тим 

Април 

1. Рад са Вршњачким тимом и пружање 
помоћи у реализацији кампање 
против насиља; 
 

2. Презентација „Стоп интернет 
насиљу“. 

• Тим за заштиту ученика 
од насиља 

• Вршњачки тим 

Мај 

1. Савети и препоруке  за решавање 
сукоба и начина реаговања на 
насиље; 

2. Организовање веб конференције на 
тему: „Друг није мета“ 

• Тим за заштиту ученика 
од насиља  

• Вршњачки тим 

Јун 

1. Анкетирање ученика о ефикасности 
Тима за заштити деце од насиља; 

2. Евалуација; 
3. Писање извештаја. 

• Тим за заштиту ученика 
од насиља 

•  Вршњачки тим 

  
И Н Т Е Р В Е Н Т Н Е    А К Т И В Н О С Т И 
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Током 

године 

1. Сарадња са свим релевантним 
службама (МУП, Центар за социјални 
рад, здравствена служба, медији, 
Школска управа); 

2. Континуирано евидентирање 
случајева насиља; 

3. Рад са децом која врше насиље; 
4. Подршка деци која трпе насиље; 
5. Саветодавни рад са родитељима; 
6. Помоћ наставницима у решавању 

случајева насиља у одељењу; 
7. Примена утврђених поступака и 

процедура у ситуацијама насиља; 
8. Охрабривање деце посматрача на 

конструктивно реагују; 
9. Праћење ефеката предузетих мера. 

• Тим за заштиту ученика 
од насиља 
 
 

• Вршњачки тим 
 
 

•  Педагог 
 
 

• Дежурни наставник 
 
 

• Одељенски старешина 
  

 

 

6.6.2.   Тим за инклузивно образовање 

 

 

Меcец Садржај активности Извршиоци Реализација 

VIII Формирање стручног тима за инклузивно 
образовање 

Директор, психолог, 
педагог 

 

Анализа реализације програма за 
инклузивно образовање и рада тима за 
претходну школску годину 

Тим за ИО  

Израда плана рада тима за школску 
2020/21. 

Тим за ИО  

   
IX.    

Анализа актуалне школске ситуације – 
идентификација ученика којима је 
потребна додатна подршка и врста додатне 
подршке  
Формирањe  базе података о ученицима 
обухваћеним ИОПом 
Прикупљање података и формирање 
документације 
Прослеђивање предлога за ИОПе 
Педагошком колегијуму школе на 
доношење одлуке 
Сарадња са родитељима деце који су 
укључени у ИОП 
Пружање помоћи наставницима у изради 
педагошког профила 
Унапређивање програма- на нивоу школе – 

Чланови тима, 
наставници 
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планирање наставе у складу са 
могућностима ученика 

Анализа рада стручног тима и 
доношење закључака у вези активности 
и задатака тима за следећи месец 

 
X Анализа рада стручног тима И доношење 

закључака у вези активности И задатака 
тима за следећи месец 

Чланови тима  

Анализа евентуалних законских новина у 
вези ИОПа 

Чланови тима  

Пружање додатне подршке ученицима 
Ученичка акција у виду прихваћања 
различитости, израда паноа, ППТ 

Анализа рада стручног тима и 
доношење закључака у вези активности 
и задатака тима за следећи месец 

 

Чланови тима, 
наставници 
Чланови тима, 
наставници 
 

 

XI. Tешкоће које се јављају у провођењу 
инклузије 
Пружање помоћи наставницима 
и тимовима за реализацију ИОПа 
Пружање помоћи родитељима зе 
реализацију ИОПа 

Чланови тима, 
наставници 
 

 

Праћење напредовања ученика 
Интересорна комисија 

Анализа рада стручног тима и 
доношење закључака у вези активности 
и задатака тима за следећи месец 

 

Чланови тима, 
наставници 

 

XII: Анализа укључивања ученика са ИОП у 
друге школске активности 

  

Анализа оцењивања ученика која раде по 
ИОПу 
 ( искуства одељенских старешина ) 
Припрема извештаја о реализацији 
програма инклуизивног образовања у 
првом полугодишту 

Чланови тима, 
одељенске 
старешине 

 

  

Анализа рада стручног тима и доношење 
закључака у вези активности и задатака  
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тима за следећи месец 

 

 

I. Зимски распуст   
   

II. Информисање јавности путем школског 
сајта – постављање значајних докумената, 
активности 

Чланови тима, 
наставници 
 

 

Сарадња са другим ОВ институцијама 

Анализа рада стручног тима и 
доношење закључака у вези активности 
и задатака тима за следећи месец 

 

  

III. Праћење инклузивне праксе школе Тим за ИО  
Анализа рада тима – примери добре праксе 
и потешкоће које се јављају у проводењу 
инклузије 

Анализа рада стручног тима и 
доношење закључака у вези активности 
и задатака тима за следећи месец 

 

Чланови тима, 
наставници 
 

 

IV. Организовање школских акција 
Јачање професионалних компетенција 
наставника путем предавања или семинара 
 

Анализа рада стручног тима и доношење 
закључака у вези активности и задатака 
тима за следећи месец 

 

Чланови тима, 
наставници 
 

 

V. Организовање школских акција 
Припрема ученика за завршни испит који 
раде по ИОПу 

Чланови тима, 
наставници 
 

 

Разматрање пристиглих мишљења ИРК 

Анализа рада стручног тима и 
доношење закључака у вези активности 
и задатака тима за следећи месец 

  

VI. Завршни испит за ученике који раде по 
ИОПу 

Чланови тима, 
наставници 
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Збирна анализа на основу извештаја 
предметних наставника 
Анализа сарадње са родитељима који су 
укључени у ИОП 

Чланови тима 
 

 

Анализа реализације дела ИОП који се 
односи на школу а на основу запримљених 
мишљења ИРК 
Сакупљање примера добре праксе из школе 
Анализа рада тима ове шк. године и 
предлози за рад у наредној шк. Години 
Састављање извештаја о истим за шк. 
2020/21. 
Подношење извештаја 
 

Чланови тима  

 

      Број планираних састанака: 4 
 
 
6.6.3.   Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

 

 
месец Садржај активности: Извршиоци: Реализација: 
VIII Формираље Тима и израда Плана рада Тима 

за међупредметну компетенцију и 
предузетништво за текућу шлолску 
2021/2022. годину 

Кординатор - Ј. Д., 
чланови: В. Л., К. 
Н., Д.Т., В. В. и 
родитељ:В. С.  

 

IX  Прваци у школи –одговорно учешће свих у 
њиховој адаптацији 

запослени у школи, 
ученици 

 

 
  

Петровачки маратон –  (припрема, 
реализација, извештај ) 

Ученици, 
наставници,локалн
а заједница 

 

Животна средина и образци понашања –( 
скупљање PET  амбалаже, папира, лименки, 
батерија... );током целе године 

Сви запослени у 
школи, ученици 

 

 
X  

Aктивности у оквиру Дечије недеље –
позоришне представе,изложбе,посете разним 
локалним удружењима, 
институцијама...,Дечији вашар (продајем – 
купујем ); спортске активности... 

Ученици, 
наставници, 
родитељи, локална 
заједница 

 

Обележавање Дана Општине- учествовање у 
програму,обилазак места починка страдалих 

Наставници, 
ученици, школски 
хор,наставници 
историје 

 

Огледни часови, радионице,израда паноа у 
холу школе ( на часовима и у оквиру 
школских секција) 

Наставници, 
ученици 
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XI Сунчана јесен живота -приредба  Програмска 
комисија, 
удружење 
пензионера, МЗ Б. 
Петровца,ученици 

 

Сарадња са локалном заједницом – 
Безбедност деце у саобраћају ( радионице, 
предавања ) 

Локална заједница, 
ученици, 
наставници 

 

Сарадња са локалном заједницом –
Ватрогасци, Црвени крст ( предавања, 
радионице ) 

Локална заједница, 
ученици, 
наставници 

 

Предавање – нека од актуелних тема,према 
интересовањима деце 

Предавачи, 
ученици, 
наставници 

 

XII Божићни вашар, учествовање у 
програму,израда честитки, 
поклона,поставњање штанда,продаја 
производа 

Ученици, 
наставници, 
школски хор 

 

I Обележавање школске славе – програм, 
израда славских колача,коњива... 

 Наставници, 
ученици, 
родитењи,берски 
представници 
заједнице 

 

II Карневал – израда маски и костима  Ученици, 
наставници, 
родитељи 

 

Шаховски турнир – „Матеја Чањија“ Ученици школа из 
Војводине,предста
вници шаховског 
клуба,наставници 

 

III Oбележавање МДЖ ( израда поклона ) Ученици, 
наставници 

 

Огледни часови Ученици, 
наставници 

 

Позоришне представе Ученици, 
наставници 

 

Пролећно уређење школског дворишта Ученици, 
наставници 

 

Хуманитарни програм Ученици, 
наставници 

 

IV Како комуницирамо? ( облици комуникације); 
радионица на часовима одењенског 
старешине ЧОС-у 

Ученици, 
наставници,педагог
, психолог шклое 

 

Мој однос према здрављу ( радионица ) на 
ЧОС-у ( у оквиру обележавања 7. априла 

Ученици, 
наставници, 
педагог, психолог 
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V Kрос- РТС- а и обележавање Дана школе Локална заједница, 
ученици, 
наставници 

 

Дани Петровца – учешће у програму Наставници, 
ученици 

 

VI Aнализа рада Тима за развој међупредметних 
компетенција и предузетништво 

Чланови Тима 
 

Извештај о реализацији Плана Тима за развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништво 

Руководилац Тима 
 

 
  Током године планирано је 4 седница Тима за развој међупредметних компетенција и 
приватно предузетништво.  

 

6.6.4.   Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе „ Јан Чајак “ Бачки Петровац 

 
 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници запослених, ученика, 
родитеља, Локалне самоуправе, стручни сарадници и директор школе.  

Тим има следеће надлежности :  
- прати обазбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада у установи;  
- стара се о остваривању школског програма;  
- стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа ;  
- стара се о развоју компетенција;  
- вреднује резултате рада наставника и стручног сарадника;  
- прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих; 

 Годишњи план рада тима за школску 2021/2022. годину 

 

Активности  Носиоци активности Време  
реализације  

Начин праћења  

1 

- Конституисање Тима 
Предлог и усвајање 
Плана рада Тима 

- Разматрање Годишњег 
плана рада школе за 
школску 2021/2022. 
годину (давање 
сугестија). 

чланови Тима август 2021 записник 

2 

Праћење остваривања 
Школског програма и  
Годишњег плана рада 
школе 

чланови Tима, Тим за 
самовредновање, 

Ученички парламент 

два пута 
годишње, на 
полугодишту и 

на крају 
школске 
године 

извештаји, 
записници 

3 
Праћење примене 
прописа чија је  

чланови Тима током године 
извештаји, 
записници 



Základná škola Jána Čajaka, Sládkovičova 2, Báčsky Petrovec, tel: +38121780039, jancajak@neobee.net 
www.jancajak.edu.rs 

Основна школа „Јан Чајак“, Сладковичова 2, Бачки Петровац, тел: +38121780039, jancajak@neobee.net  
 
 

51 
 
 
 

примена важна за 
обезбеђивање 
квалитета и развој 
школе 

презентације на 
седници 

Наставничког 
већа 

4 

Израда пројеката који 
су у вези са 
обезбеђивањем 
квалитета и развојем 
школе 

Пројектни тим, 
Стручни актив за 
развојно планирање 

током године 
извештаји, 
записници, 
пројекти 

5 

Вредновање резултата 
рада наставника 
Предузимање мера у 
циљу побољшања  
квалитета наставе на 
основу анализе 
посећених часова 

директор, педагог, 
психолог,Тим за 
самовредновање, 
чланови Тима 

током године 

угледни/огледни 
часови 

посете часова 
такмичења, 

завршни испит, 
самовредновање 

6 
Праћење и утврђивање 
резултата рада ученика 

Тим за 
самовредновање, 
чланови Тима, 

Ученички парламент, 
Тим за иннлузивно 

образовање 

током године 

такмичења, 
смотре, табеле 

успеха, 
годишњи 
тестови,  

завршни испит 

7 

Праћење активности 
које се односе на 
повећање безбедности 
школе и укључивање 
родитеља у живот и 
рад школе, као и 
развијање хуманости 
међу ученицима. 

чланови Тима, Тим за 
заштиту од 

дискриминације, 
насиља, злостављања 
и занемаривања 

током године 
записници, 
извештаји 

9 

Праћење остваривања 
стандарда постигнућа и 
остваривања 
међупредметних 
компетенција 

чланови тима април и јун 
2022 

резултати 
пробног и 
завршног 
испита 

10 

Анализа реализације 
активности планираних 
Школским развојним 
планом за текућу 
школску годину 
Анализа спроведеног 
самовредновања 

чланови Тима, 
Стручни актив за 
развојно планирање, 

Тима за 
самовредновање, 
Стручни актив за 
развој школског 

програма 

јун 2022 
Записници, 
извештаји 

11 
Сумирање рада Тима 
Предлог плана рада за 
наредну школску 

чланови Тима јун/август 2022 
Записник, 
извештај 
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годину 
 
 

6.6.5.   Тим за професионални развој 

 

 

Р.бр Садржај активности  Извршиоци 
Време 

реализације 

1 Формирање тима,  
Диreктор/Настанничко 
веће 

VIII 

2 
Састанак тима, избор руководиоца, 
расподела задужења и договор о раду 

Тим  VIII 

3 Израда годишњег плана рада Тима  Педагог VIII 

4 Израда личних планова СУ Сви IX – X 

5 
VI. годиште Међународног семинара за 
ученике и наставнике на словачком наст. 
језику 

М. Андрашикова  IX 

6 Семинер у РС „Жилина“ Учесници IX 

7 
Међународни семинар наставника са јазика 
у организацији НССНМ и АСП 

Полазници X 

8 Информисање запослених у вези СУ Тим Током године 

9 
Представљање Школског пројекта по по 
школама са сл. наставним јез. (Војводина)  

АСП 
М Андрашикова 

XI 

10 
Рад на заказивању организацији и 
реализацији семинара  

Тим 
Директор школе 

Током године 

11 
Прeдстављање Школског пројекта, 
гостовање   

АСП 
М Андрашикова 

XII 

12 

Излагање на састанцима стручних органа и 
тела која се односе на савладан програм 
стручног усавршавања и др. облика 
стручног усавршавања 

Полазници семинара Током године 

13 
Остваривање различитих облика СУ у 
установи 

Тим 
Наставници 

Током године 

14 Извештавање запослених  у вези са СУ Путем Е диска Током године 

15 Ажурирање постојеће електронске базе Сви Континуирано 

16 
Анализа СУ са аспекта примене стечених 
знања 

Стручна већа 
Тим за квалитет 

XII и VI 

17 
Стално стручно усавршавање у функцији 
самовредновања школе 

Тим 
Тим за 
самовредновање 

VI 

18 Евалуација сталног стручног усавршавања у Тим VI –VIII 
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установи и ван установе, напредовање у 
звањима на крају школске године  

 
 

6.6.6.   Тим за самовредновање 

 

 

Ред.
бр.. 

САДРЖАЈ РАДА  ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НОСИОЦИ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НАЧИН РАДА  

 Формирање тима аугуст директор Наставничко веће 

1.  Израда плана рада тима 
и акционог плана 
самовредновања  

септембар  чланови Тима  план  

2 . Информисање 
Наставничког већа о 
Акционом плану 
самовредновања  

септембар  педагог  презентација  

3 . Избор и израда 
инструмената за 
самовредновање  

септембар, 
октобар 

ППС  

4 . Посете часовима  октобар, 
децембар, 
фебруар,  
мај  

управа стручни 
сарадници  

систематско 
посматрање 
израђен протокол 
посматрања часа, 
преглед пед. 
документације  

5 . Кванитативна и 
квалитативна обрада 
података  

јануар/мај  ППС  статистичка 
анализа  

6 . Анкетирање родитеља о 
задовољству сарадњом 
са школом  

новембар/април  чланови Тима  анкета  

7 . Израда извештаја о раду 
тима и извршеном 
самовредновању  

квартално  координатор 
Тима  

писани извештаји 
квалитативна и 
кванитативна 
анализа  

8.  Презентовање резултата 
самовредновања Тиму за 
школско развојно 
планирање  

мај  координатор 
Тима  

извештај  

9 . Информисање НВ, 
Уч.пар., Савета 
родитеља, ШО о 
Акционом плану  

септембар/  
октобар  

чланови Тима  презентација  

10.  Праћење реализације 
Акционог плана 
самовредновања  

фебруар, мај  чланови Тима  извештаји, 
анализа 
реализованих 
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активности  

11.  Израда извештаја о раду 
Тима  

јун  координатор 
Тима  

извештај  

 
 

6.7.   План рада одељенског старешине 

 

 
План рада одељенског старешине 

 Област Aктивнoст Врeмe Meстo Нaчин Нoсиoци 

I. 

 

 

 

 

   
 О
Р
Г
А
Н
И
ЗА
Ц
И
О
Н
О
В
О
Ђ
Е
Њ
Е

 О
Д
Е
Љ
Е
Њ
А

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

1. Изрaдa плaнa рaдa 
oдeљeњскoг стрeшинe  
(глoбaлнии oпeрaтивни) 

Сeптeмбaр Збoрницa Изрaдa плaнa Aктив 

2. Фoрмирaњe oдeљeњa 
и oдeљeњскe зajeдницe 

Toк. Гoд. Шкoлa, Пeдгoшкo 
вoђeњe 
oдeлeњa 

стaрeшинa 

3. Прaтипoхaђaњe 
нaстaвe (прaвдa 
изoстaнaкe), учeњe и 
влaдaњe учeникa 

 

Toк. Гoд Учиoниц
a 

Днeвникрaдa, 
лeк. увeр., 
пoтврe 

 

4.Oргaнизoвaњe 
испитних кoмисиja и 
прeдсeдaвaњe њимa 

Пo пoтрeби Шкoлa Зaписници  

5.Oргaнизoвaњe других 
oбликa нaстaвe и 
вaннaстaвних 
aктивнoсти 

 

Toк. Гoд 

Пo пoтрeби 

 Сaстaнци , 
зaписници 
Укoр OС 

 

6.Изрицањe вaспитнo-
дoсциплинскe мeрe из 
свoje нaдлeжнoсти 

 

II. 

   
   

  Р
А
Д

 С
А

 
У
Ч
Е
Н
И
Ц
И
М
А

 

A. ИНДИВИДУAЛНИ 

РAД СУЧEНИЦИMA 
    

1.Прикупљaњe 
пoдaтaкa  (увид у 
пoрoдичнe, сoциjaлнe, 
мaтeриjaлнe и другe 
видoвe живoтa учeникa) 

Toк. гoд  рaзгoвoр, 
зaдaци, 
дoкумeнти... 

стaрeшинa 

2.Индивидуaлни, 
индивидуaлизoвaни рaд 

Пo пoтрeби  рaзгoвoр, 
интeрвjу, 

стр.,нaст. 
ПП 
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сa учeникoм инструкциja 

3. Пojaчaн вaспитни рaд 
Б. РAДУ 

OДEЉEЊСКOJ 

ЗAJEДНИЦИ 

1. Ствaрaњe пoзитивнe 
климe у oдeљeњу 

Пo пoтрeби 

 

Toкoмгoд 

 

 

Шкoлa 

Вaспитнипoсту
пци, пeд. 
интeрвeнциje 

кoмпeтeнциje 
нaстaвникa 

стр.,рoд, 

дир.ПП 

 

стaрeшинa 

2.  Упoзнaje учeникe сa 
кућним рeдoм, 
oбaвeзaмa учeникa и 
дисциплинским мeрaмa 
зa нeизвршeнe oбaвeзe 

Сeптeмбaр ЧOС прeдaвaњe, 
рaзгoвoр, 
дискусиja 

стaр., учeн. 

3.Рaзмaтрaњe успeхa, 
влaдaњa, изрицaњe 
пoхвaлa, кaзни, 
прeдлoга зa пoбoљшaњe 
истих 

Квaртaлнo OЗ Дискусиja стaрeшинa 

4.  Рeшaвaњe 
мeђусoбних 
нeспoрaзумa 

Пo пoтрeби OЗ Рaзвиjaњe сoц. 
др. вeштинa 

стaрeшинa 

5.Рaзмaтрaњe, 
прeдлaгaњe и 
oргaнизoвaњe излeтa, 
пoсeтa, зaбaвe, aкциja, 
слoбoдних aктивнoстии 
др. 

Пoчитoк.г ЧOС Рaзгoвoр, 
прeдлoзи, 
плaнoви... 

Стaрeшинa
, OЗ 

6.Рeaлизaциja  ЧOС и 
рeaлизaциja OЗ 

Toк. гoд ЧOС, OЗ Прeдaвaњe, 
рaдиoницe, 
дискусиja 

Стaр, 
струч. 

7.Рaдсa oдбoрoм OЗ и 
пoмoћу рeaли- 

зaциje Чaсoвa OЗ 

стaлнo  усмeрaвaњe, 
инфoрм.,сaвeт. 

стaрeшинa 

III. 

 

 

 Р
А
Д

 С
А

 
О
Д
Е
Љ
Е
Њ
С
К
И
М

 В
Е
Ћ

.  
  

И
 Н
А
С
Т
А
В
Н
И
Ц
И
М
А

 Припрeмa, сaзивa,вoди 

и рукoвoди сeдницaмa 

OВ 

1.Прaти рeaлизaциjу 
нaстaвних плaнoвa и 
прoгрaмa 

 

 

 

стaлнo 

 

Шкoлa 

 

Сaстaнци 
aктивa, OВ, НВ 

 

стaрeшинa 
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2.Пoднoси извeштaj OВ 
o успeху, учeњу, 
влaдaњу, брoj 
изoстaнaкa сa нaстaве, 
изрeчeним вaспитнo 
дисциплинaрним 
мeрaмa, прeдлoг мeрa 

квaртaлнo OВ Прeзeнтaциja 
пoдaтaкa 

стaрeшинa 

3. Прeдлaжe изрицaњe 
вaспитнe  мeрe укoр OВ 

Пo пoтрeби OВ Укoр OВ OВ 

4.  Прeлaжe OВ oцeнe 
извлaдaњa 

Крaj пoлуг. OВ Oбрaзлoжeњe, 
глaсaњe 

OВ 

5. Изнoси прeдлoгe и 
жaлбe учeникa прeд OВ 
и НВ 

квaртaлнo OВ Извeштaj стaрeшинa 

6. Рaзмaтрa и aнaлизирa 
прoблeмe учeникa кoд 
сaвлaђивaњe нaстaвних 
сaдржaja из пojeдиних 
прeдмeтa и изнaлaзи 
мoгућнoст зa 
пoбoљшaњe успeхa  и 
нaпрeдoвaњa учeникa 

стaлнo Шкoлa Прaћeњe oцeнa 
учeникa, 
кoмуникaциja 
сa 
нaстaвницимa 

стaрeшинa, 

нaстaвниц
и 

7.Изрaдa извeштaja Пo пoтрeби шкoлa Прeзeнтaциja 
извeштaja, 
aнaлизe 

НВ, aктиви 

IV. 

 

 

   
   

   
   

   
  Р
А
Д

 С
А

 Р
О
Д
И
Т
Е
Љ
И
М
А

 

  

Oдeљeњски стaрeшинa 

рaд сa рoдитeљимa 

oствaруje крoз: 

1.Индивидуaлни и 
групни рaзгoвoр и сa 
рoдитeљимa 

 

Пo пoтрeби 

 

Кaбинeт 

 

Meђусoбнo 
инфoрмисaњe 

 

Стрeшинa, 
рoд. 

Дaн oтвoрeних врaтa 1х. нeдeљ. Кaбинeт Рaзгoвoр стрeшинa 

2.  Рoдитeљски 
сaстaнци -  oдржaти 
нajмaњe чeтири 
рoдитeљскa сaстaнкa 

И. дo 30 
сeп 

Учиoниц
a 

Пeд. 
oбрaзoвaњe, 
рaзмeнa 
инфoрмaциja, 
инструкциje... 

Стaрeшинa
, ПП, 

стручњaци 

3. Пoсeтa учeничким 
дoмoвимa, 

Изузeтнo Рoд.дoм Увидуситуaциj
у 

 

4.Укључивaњe 
рoдитeљa урeaлизaциjу 
пojeдиних aктивнoсти ( 

Пo пoт 

рeби 

РС Рeaлизaциja 
плaн. 
aктивнoсти 

Стрeшнa, 
рoдитeљи 
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друштвeнo-кoристaн 
рaд, eкскурзиje,пoсeтe, 
излeти, свeчaнoсти, 
рaзгoвoри  и прeдaвaњa 
зa учeникe исл.) 

V. 

 

   
 С
А
Р
А
Д
Њ
А

 С
А

 С
Т
Р
У
Ч

.  
  

С
А
Р
А
Д
Н
И
Ц
И
М
А

 И
 С
Т
Р
У
Ч

.  
 

И
Н
С
Т
И
Т
У
Ц
И
ЈА

. 

Oдeљeњски стaрeшинa 
oствaруje у 
кoнтинуитeту тoкoм 
читaвe шкoлскe гoдинe. 

 

 

 

 

 

Стaлнo ипo 
пoтрeби 

Шкoлa, 

Стр.инс. 

Сaвeтoдaвнирa
д, инструкциje, 
рaзгoвoр, 
рaзмeнa 
инфoрмaциja 

Стрeшинa, 
ПП, 

Сручнe 
инст. 

VI. 

 

С
А
Р
А
Д

. С
А

 Д
Р
У
Г

. С
Т
Р

. 
О
Р
Г

. Д
И
Р
Е
К
Т
О
Р
О
М

 

Oдeљeњски стaрeшинa 
oствaруje у 
кoнтинуитeту тoкoм 
читaвe шкoлскe гoдинe 
и дужaн je дa пoштуje 
oдлукe и стaвoвe 
нaстaвничкoг вeћa и 
упутствa дирeктoрa 
шкoлe. 

 

Стaлнo Шкoлa Придржaвaњe 
oдлукa OВ, НВ, 
стручних 
oргaнa, aктивa, 
ПК, тимoвa. 

стaрeшинa 

VII 

   
А
Д
М
И
Н
И
С
Т
Р
А
Т
И
В
Н
И

 

   
П
О
С
Л
О
В
И

 И
 П
Е
Д

. Д
О
К
У
М
Е
Н
Т
А

. 

 

1.Вoђeњe Днeвникa OВ 
ипeдaгoшкo-
aдминистрaтивнe 
пoслoвe зa oдeлeњe 
иучeникa oдeлeњa 

2. Maтичнa књигa 

3.Ђaчкa књижицa, 
свeдoчaнствa, пoхвaлe, 
диплoмe 

4. Писaњe извeштaja, 
прикупљaњe пoдaтaкa 
(aнкeтe, пoврeдe 
пoнaшaњa).... 

Стaлнo 

 

Шкoлa Прaвилнo 
пoпуњaвaњe 
прoписaнe 
пeдaгoшкe 
дoкумeнтaциje 

стaрeшин, 

aдмин. 
рeфeр., 

сeкрeтaр, 

дирeктoр 
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7.   ПЛАНОВИ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

 

7.1.   План рада Школског одбора 

 
Месец Садржај активности Извршиоци 
 
 
 
 
 
 
Август 
Септембар 
Октобар 

-Разматрање и усвајање Извештаја о раду Школског одбора за 
2020/2021. годину. 
-Доношење и усвајање Плана рада Шкоског одбора зa 
2021/2022. годину.  
-Разматрање кадровских потреба за школску 2021/2022. 
годину. 
-Информација о припремљености за почетак нове школске 
године. 
-Усвајање извештаја о раду директора школе за школску 
2020/2021. годину. 
-Усвајање извештаја о Реализацији Плана рада школе за 
школску 2020/2021. годину. 
-Усвајање извештаја о изведеним екскурзијама и настави у 
природи за школску 2020/2021. годину. 
- Усвајање Плана рада школе за школску 2021/2022. годину. 
-Извештај о изабраном осигуравајућем заводу од стране 
Савета родитеља и давање сагласности на исти.  

 
 
 
 

Школски 
одбор 
 
 
 
 
 

Директор 

 
Новембар 

-Разматрање успеха и дисциплине ученика и реализације 
програма рада школе у 
првом тромесечју.  

Педагог, 
психолог, 
Директор 

 
 
Јануар-
фебруар 

-Извештај о раду школе и директора школе у првом 
полугодишту. 
-Доношење Плана јавних набавки школе за 2022. г 
-Доношење Финансијског плана школе за 2022. г 
-Извештај о извршеном попису инвентара и усвајање истог. 
 
-Разматрање завршног рачуна за 2021. годину и усвајање 
истог.  

Директор 
 
Рачуновођа 

Април 
Мај 

-Разматрање успеха и дисциплине на крају трећег тромесечја.  Педагог, 
психолог,  

 
Јун 
Јул 

-Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају другог 
полугодишта. 
-Информација о кадровским потребама за школску 2022/2023. 
годину. 

Педагог, 
психолог, 
секретар 
Директор 

У току школске године одбор ће решавати и сва остала питања из своје надлежности. 
 
             
        Школске 2021/22. године планирано је 6 седница Школског одбора. 
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7.2.   План рада  директора школе за школску 2020/21. годину 
 

 

План рада вд директора школе за школску 2021/22. годину 
 

Стални послови који се обављају током целе школске године: 
 
Пандемија Covid-19 и актуелна здравствена ситуација у нашој земљи условиле су многе промене и 
новине у досадашњем уходаном режиму наставе и рада у школи. Свакако, здравље и безбедност 
наших ученика и запослених, као и чланова њихових породица императив су у организовању 
образовно васпитног процеса. Директор школе одговоран је за организацију и квалитет образовно 
васпитног рада установе, у складу са законом. 
 
 

1. Увид у организацију образовно- васпитног рада у школи и праћење реализације Годишњег 
програма рада школе и Школског програма. 

2. Увид и праћење рада стручних сарадника,  секретара, финансијског и помоћно-техничких 
радника школе. 

3. Иницирање активности на пољу стручног усавршавања и других активности у циљу 
побољшања образовно-васпитног рада. 

4. Посета часовима образовно-васпитног рада наставника и педагошко-инструктивни рад са 
наставницима. 

5. Праћење материјално-финансијског пословања школе. 
6. Сарадња са родитељима,  друштвеном средином,  учешће у раду Актива директора основних 

школа општине. Сарадња са Министарством просвете, Школском управом Нови Сад, 
Покрајинским секретаријатом за образовање, школама са словачким наставним језиком и 
осталим школама. 

7. Припрема и руковођење седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума. 
8. Учешће у раду разредних и стручних већа школе. 
9. Сарадња са педагошко-психолошком службом школе. 
10. Рад на стручно-педагошком усарвшавању. 
11. Праћење реализације развојног плана, самовредновања и пројеката. 
12. Рад на школском маркетингу. 

 
Посебни послови:  
 

садржај рада планирано 
време 

реализација 

- Организација образовно-васпитног рада,   
-Припрема Годишњег плана рада школе за шк. 2021/22. годину 
у складу са затеченим стањем.                           
-Решавање кадровских питања,  саветодавни рад и помоћ 
наставницима.  

 
 

септембар  

 

- Праћење ангажовања ученика у ваннаставним активностима. 
- Анализа успеха и владања ученика на крају првог 
класификационог   периода.   
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- Седница одељењских већа . 
- Седница Педагошког колегијума  
- Седница Наставничког већа.   
-Седница Школског одбора                                                  

 

октобар 

-Праћење плана унапређивања наставног процеса и стручног 
усавршавања наставника ради реализације Развојног плана 
школе. 
- Седница Школског одбора. 
-Седница Педагошког колегијума                            

 
 

новембар 

 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта. 
- Организација пописа и инвентарисања средстава школе. 
-Седница Педагошког колегијума                           
- Припрема за израду полугодишњег извештаја о раду школе. 
- Преглед вођења педагошке документације. 
- Седница Одељењских већа. 
-Седница Наставничког већа. 
- Праћење материјално-финансијског пословања школе.  

 
 

децембар 

 

- Преглед вођења педагошке документације. 
- Учешће у изради полугодишњег извештаја. 
- Учешће у организацији допунске наставе.                    
-Праћење стручног усавршавања наставника. 
- Организација сређивања школе. 
-Седница Педагошког колегијума                           
- Седница Школског одбора. 
- Ућешће у организацији такмичења. 
-Организација општинских школских такмичења.  
                                          

 
 
 

јануар-
фебруар 

 

- Ућешће у организацији такмичења. 
-Седница Педагошког колегијума                                   
-Анализа успеха и владања на крају 3. класиф.   периода. 
- Седница Одељењских већа. 
- Седница Наставничког већа. 
-Седница школског одбора                                                     
-Организација општинских школских такмичења.                  

 

март  

 
  

- Организација уређења школског парка и дворишта. 
- Организација општинских школских такмичења. 
-Седница Педагошког колегијума                           
     

 

април 

 

- Сагледавање рада допунске и додатне наставе. 
-Седница Педагошког колегијума                           
- Организација припремне наставе за полагање завршног 
испита.  
-Седница Одељењског већа. 
-Седница Наставничког већа. 
-Организација општинских школских такмичења.                       

 

мај 

 

- Седница Одељењских већа. 
- Седница Наставничког већа 
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- Организација матурског  испита. 
- Подела одељења и предмета  на наставнике за школску 
2022./23. 
- Припрема за израду извештаја о Реализацији Плана рада 
школе за шк. 2021./22.     
- Сагледавање кадровских потреба за шк.2022./23. 
- Седница Наставничког већа 
- Седница Школског одбора. 
- Припреме за уређење објеката и дворишта у току летњег 
распуста. 
  -Седница Педагошког колегијума                            

 
 

јун 

 - Организација припремне наставе за ученике упућене на 
полагање поправних испита.                                                       
- Израда извештаја о реализацији Плана рада школе. 
- Организација дежурства за време СНС. 
- Сагледавање материјално техничког стања и  опремљености 
школе и израда финанцијског плана школе за 2022./23. годину. 
-Решавање кадровских питања,  саветодавни рад и помоћ 
наставницима.  
- Организација генералног сређивања школе. 
-Организација образовно-васпитног рада,  припрема Годишњег 
плана   рада школе за школску 2022./23. годину.   
- Прегледање дневника образовно-васпитног рада      
- Седница Наставничког већа                    

 
 

јул-август 

 
 
 
 
  

                                                                                 
               
7.3.   План рада Савета родитеља 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Септембар- 
октобар 

 
 
 
-Конституисање Савета родитеља за школску 2021/2022. 
годину. 
-Избор председника и заменика председника Савета родитеља 
школе. 
-усвајање Извештаја о раду Савета родитеља. 
-Усвајање плана рада Савета родитеља. 
-Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2020/2021. 
годину. 
-Разматрање Плана рада школе за школску 2021/2022. годину. 
- Договор око осигурања ученика и разматрање приспелих 
понуда и избор најбољег понуђача за осигурање ученика. 
-Разматрање потребе и давање сагласности за плаћање 
родитељског динара.  

 
 
Секретар 
школе 
директор  
Савет 
Савет 
Педагог, 
психолог 
 
Директор 
Савет 
 
Савет 

Јануар- -Анализа постигнутих резултата у образовно-васпитном раду Педагог, 
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фебруар ученика на крају првог полугодишта. 
-Давање сагласности на избор уџбеника за следећу школску 
годину.  

психолог 
Директор 

Јун-јул  
-Усвајање извештаја о раду Савета родитеља.  

Председник 
савета 
Савет 

  Савет родитеља ће по потреби разматрати и другу проблематику из своје надлежности 
 

Текуће школске године2021/2022. планирано је одржати 4 седнице Савета родитеља. 
 
 
8.   ПЛАНОВИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 
8.1.   Редовна настава 

  
         Планирање  и програмирање наставе ради се електронски за потребе тимског рада и размене 
која је неопходна услед отежаних услова рада насталим пандемијом вируса ковид 19. 

        Глобални, оперативни планови и припреме развијају се и креирају према Плану и рограму  
наставе и учења/Наставном плану и програму реалном контексту и Школском програму. 

Сваки наставник врши планирање за свој предмет у складуса прописаним планом и 
програмом и уз сарадњу са осталим члановима разредног већа/стручног већа. 

Међусобна сарадња се огледа у заједничком усклађивању тема и уз потребну корелацију 
међу предметима. Тимским радом је обезбеђена могућност заједничког тематског планирања, 
обраде повезаних тема и усклађене периодичне провере знања. 

  Планирање обухвата и корекције настале на основу сталне анализе резултата рада. 
 

Глобални годишњи план 

 

           Полазни елементи у развијању глобалних планова су међупредметне компетенције, 
стандарди постигнућа ученика и исходи.  
           На нивоу глобалног планирања наставник треба да издвоји делове које ће посебно развијати 
у оквиру одрећене теме и да издвоји стандарде чијем ће остваривању посветити одређену пажњу.       
          Доле је приказан пример формулара за годишње/глобално планирање. 

 

Оперативно планирање 

 
 

          Наставник развија и израђује оперативне планове, за сваки предмет и изборни програм 
користећи исходе и садржаје. 
          Пример формулара за оперативно планираање: 
 

ОБЛАСТ/ 

 

ТЕМА 
  

     

МЕСЕЦ 
ОБРАДА УТВРЂ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI   
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1. 
 

          
   

2. 
  

 
          

   

3.               

4. 
 

          
   

5. 
 

          
   

6. 
 

          
   

 
 
 

В
ре
м
е 
ре
ал
из
ац
иј
е 

(м
ес
ец

 и
ли

 т
ем
а)

 

ИСХОДИ 
На крају 
месеца/теме 
ученик ће бити у 
стању да: 
 
 

 НАСТАВНЕ  
ЈЕДИНИЦЕ 

 МЕЋУПРЕДМЕТНО 
ПОВЕЗИВАЊЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 
КВАЛИТЕТА 
ИСПЛАНИРАНОГ 

Операционализов
ати исходе: 
-избором исхода 
из програма 
-конкретизацијом 
већег нивоа 
општост. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Р

ед
ни

 б
ро
ј н
ас
та
вн
е 
је
ди
ни
це

 

Дефинисати 
наставне јединице 
у односу на 
програмске 
(обавезне и или 
препоручене) 
садржаје 

Т
ип

 ч
ас
а 

Међупредметну 
повезаност 
предвиђати преко 
исхода и садржаја 
који су заједнички за 
два или више 
предмета и 
међупредметних 
компетенција 

Неки критеријуми за 
процену: 
 
-Да ли сам обезбедио 
добру међупредметну 
повезаност? 
Да ли је за тему 
предвиђен 
одговарајући број 
часова? 
-Да ли је одговарајући 
редослед планираних 
садржаја 
 
 

 
Пример садржи рубрике неопходне за подржавање новог приступа настави. 

 

Припремање  за наставу 
 

Припремање наставе је обавеза сваког наставника и по решењу о раду наставник има за 
припрему 10 часова седмично.  

Непосредна припрема наставника за рад подразумева израду писане припреме која 
представља дидактичко-методичко структуирање часа. Наставници се редовно припремају  за 
наставу водећи рачуна о избору садржаја,метода,облика и средстава за рад. Припремање за час 
треба да буде засновано на уважавању различитости код ученика у погледу њиховог знања, 
искуства и способности, укључујући и ученике са тешкоћама у развоју.  
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Не постоји прописан образац за дневне припреме наставника. 
Дневне припреме наставник пише на основу месечног оперативног плана за дати предмет. 
Припреме за час могу да буду и из ранијих година, с тим што треба да буду  прилагођене 

одељењу и условима у којима се настава реализује. 
У припремама севуместо задатака дефинишу  исходи часа/дана/недеље. 
Наставник-приправник припреме пише на начин који договори са ментором. За остале  

наставнике  писана  припрема  пише се  на  начин  који наставник сматра најбољим за свој рад. 
           Глoбaлнии  oпeрaтивни плaнoви рaдa свих прeдмeтa и нaстaвникa су сaстaвни дeo oвoг 
прoгрaмa –и нaлaзe сe на е-диску школе. 

 
8.2.   Допунска и додатна настава 

 
Планирање допунске и додатне наставе,  секција  и  других  слободних  активности: 
Наставник је дужан да на почетку школске године достави број часова додатне и допунске 

наставе у оквиру глобалног плана. Допунска и додатна настава прате наставни програм предмета, 
потребе и интересовања ученика, те се стога планирају само глобално. 

Током школске године наставник води евиденцију о одржаним часовима додатне и допунске 
наставе и присутним ученицима. 

На крају наставне године наставник је у обавези да сачини кратак Извештај о додатној и 
допунској  настави који ће садржати следеће елементе: број одржаних часова додатне и допунске 
наставе, списак обрађених тема и број ученика који су били обухваћени наведеним облицима 
рада. 
         План ваннаставних активности (секција и других слободних активности)  треба да садржи 
само набројане активности. На крају наставне године подноси се Извештај о реализацији 
ваннаставних  активности. 

 
            ДОПУНСКА НАСТВА 
 

Рaзрeднa нaстaвa: 
1 чaс нeдeљнo – свaки учитeљ 

 
 

Рaзрeд Брoj чaсoвa Рeaлизaциja 
I 3 oдeљ. x 1 чaс x 36 нeдeљa       Свaкo у свoм рaзрeду 
II 3 oдeљ. x 1 чaс x 36 нeдeљa        
III  3 oдeљ. x 1 чaс x 36 нeдeљa.       
IV 3 oдeљ. x 1 чaс x 36 нeдeљa     

 
 

Предметна настава:  
Нaстaвници jeзикa, мaтeмaтикe, других прeдмeтa су у oбaвeзи дa oдржe чaсoвe дoпунскoг рaдa 

aкo учeници из њeгoвoг прeдмeтa имajу нeгaaтивнe oцeнe или зaoстajу у сaвлaђивaњу прeдвиђeнoг 
нaстaвнoг грaдивa. 

Плaнoви дoпунскoг рaдa сe тaкoђe прeдajу дирeктoру нa увид дo пoчeткa нoвe шкoлскe гoдинe 
и сaстaвни су дeo гoдишњeг прoгрaмa рaдa. 
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8.3.   Изборна настава 

 
1. Избoрни прeдмeти –словачки језик са елементима националне културе 
 

 
2 групе  
 

 
 
2. Грaђaнскo вaспитaњe/Вeрoнaукa 
 

Групe 
 

 Рaзрeд Групe Нaстaвник 
Грaђaнскo вaспитaњe 
1. Грaђaнскo вaспитaњe слoвaчки  I-IV 

Грaђaнскo вaспитaњe српски 
9 
4 

Свако у свом 
разреду 

V-VIII Грaђaнскo вaспитaњe слoвaчки 
Грaђaнскo вaспитaњe српски 

7 
3 

Наст. пред. наставе 

2 Вeрoнaукa Српскa Прaвoслaвнa Црквa 2 Вероучитељ 
3 Веронаука Католишке цркве 1 Вероучитељ 
4 Вeрoнaукa Слoвaчкa Eвaнгeлистичкa 

Црквa 
4–нижи 
4–виши 

Вероучитељ 

 
Плaнoви изборних  прoгрaмa сaстaвни су дeo Гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлe. 
 
3. Обавезне слободне наставне активности/ изборне 
 

Школа нуди три : 
 

 ПРЕДМЕТ/АКТИВНОСТ 
/пети и шести разред 

Број група Наставник 

1 Чувари природе -  - 
2 Шах 1  
3 Свакодневни живот у прослошти 12  

 
           Плaнoви слободних наставних активности сaстaвни су дeo Гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлe .    
           Плaнoви и прoгрaми избoрнe нaстaвe сe рaдe нa oдрeђeним фoрмулaримa зa цeлу гoдину и 
нaлaзe сe на е-диску  школе. 

 

8.4   Индивидуализован рад 

 
                  Индивидуализација наставе је дидактички захтев који обавезује наставнике да наставне 
циљеве, исходе, садржаје, методе, начин рада, прилагођавају ученику, уважавају научно признате 
разлике међу ученицима, настоје да поучавање и учење што више индивидуализују и персонализују, 
развијају самоиницијативно учење, подстичу стваралачко мишљење и оригиналност ученика, путем 
диференциране наставе, наставе на више нивоа, групним радом...  
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Инклузивна настава 

Према УНЕСКО дефиницији, инклузивно образовање се односи на могућност школе да обезбеди 
квалитетно образовање свој деци, без обзира на њихове различитости. 
То је процес препознавања и одговарања на различите потребе деце кроз повећање учешћа у учењу, 
културном животу и животу заједнице. У ову групу спадају ученици са сметњама, ученици из 
маргинализованих група, даровити ученици. Излажење у сусрет разноврсним потребама ученика има 
обавезу сваки наставник у оквиру свог предмета, прилагођавањем поједином ученику  
(индивидуализација, ИОП 1,2,3), а стручни сарадници у оквиру својих компетенција (саветодавни, 
инструктивни рад, рад у тиму за ИО). 

Taлeнтoвaни учeници 

Идeнтификaциjу тaлeнтoвaних учeникa врши oдeљeнски стaрeшинa у нижим рaзрeдимa, прeдмeтни 
нaстaвник у вишим рaзрeдимa. Идeнтификaциja сe врши нa oснoву индивидуaлнe прoцeнe 
нaстaвникa и нa oснoву успeхa у нaстaви, вaннaстaвним aктивнoстимa и тaкмичeњимa.  
Спoртски тaлeнaт сe прoцeњуje усaрaдњисa спoртским oргaнизaцикaмa, клубoвимa укoje сe пojeдини 
учeници укључeни 
 Зa рaзвиjaњe музичких тaлeнaтa учeникa, у шкoли je oтвoрeнo истурeнo oдeљeњe Oснoвнe 
музичкe шкoлe „Joсип Слaвeнски“, Нoви Сaд. 
 
9.   ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИП 

 

9.1.   План слободних активности  
 

Месец Садржај активности    Извршиоци Реализација 

VIII Планирање и програмирање рада у школској 
2021/2022. години 

  Руководилац 
 

 
   
Усвајање програма Слободних активности 
ученика за школску 2021/2022.  годину 

   
Руководилац 
    чланови 

 

 
Радни задаци и задужења наставника;  
дефинисање облика извођења  слободних 
активности и њиховог назива за школску 
2021/2022. годину 

   Наставници 
 

IX  Разредне старешине и предметни наставници  
обавештавају ученике о понуди слободних 
активности за текућу годину.  
На ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ истакнут је списак 
слободних активности, списак наставника који 
их воде и термини извођења ове  врсте часова 

 Наставници 
 

 
Укључивање ученика у  рад секције, договор и  
упознавање са њеним радом  

Наставници  
 

X Усмеравање рада секција у циљу обележавања 
Дечје недеље ( организовање 
хуманитарногпрограма ) 

 Дечји савез 
 

 
Рад и даље развијање  интересовања и склоности 
у оквиру слободне активности за коју   се ученик 
определио 

Руководиоци 
секција 

 

 
Праћење остваривања планова и рад секција    Наставници, 
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чланови 
секција 

XI Период  презентације ученичких радова на 
паноима у школском холу, припреме материјала 
за школскечасописе 

 Наставници, 
чланови 
секција 

 

 
Договор у вези са учешћем ученика на 
такмичењима и конкурсима у текућој школској 
години и прављење плана за њихове  припреме 

Наставници, 
чланови 
секција 

 

XII Анализа реализације планова секције на крају 
првог полугодишта 

  

I Активности усмерене на обележавање Дана 
Светог Саве  

Наставници 
српског 
језика, 
Руководиоци 
секција 

 

II Праћење планова секција и  њихова реализација Наставници, 
чланови 
секција 

 

 
Школски маскембал, манифестација у коју се 
укључују и ученици виших разреда 

Наставници, 
чланови 
секција 

 

III У оквиру слободних активности остварује се 
боља комуникација и међусобни односи у групи 
постају јачи 

8. март, Дан жена, је повод да се на одабраним 
секцијама добију значајне информације о овом 
празнику, као и да се поводом њега креативност 
претвори у разне артефакте који се могу 
приказати на паноима у холу школеškole 

Наставници, 
чланови 
секција 

 

IV Праћење планова рада секције и његова 
реализација  
Активности у оквиру секција су усмерене 
наприпрему обележавања Дана школе 

Наставници, 
чланови 
секција 

 

V Реализација рада секција (квалитетно провођење 
слободног времена ученика) 

Наставници, 
чланови 
секција 
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VI Анализа рада у оквиру секција.  
Припрема анкетних листића. 
 

Спровођење анкете, на основу које би се, у 
наредној школској години, допунила и изменила 
листа понуђених секција, како би интересовања 
ученика била испуњена . 

Извештај о реализацији СЛОБОДНИХ 
АКТИВНОСТИ  разреда у школској 2021/2022. 
Години. 

Наставници, 
актив за 
развој 
Школског 
програма рада 
школе 
Разредне 
старешине 

Руководилац 
актива 
  

 

 
У слoбoднe aктивнoсти сe укључуjу учeници oд I-VIII рaзрeдa. 
 

Учeници се oпрeдeљуjу  зa рaд у слeдeћим aктивнoстимa: 
Р.бр Aктивнoст Рaзрeд 

1 Рeцитaтoрскa (слoвaчки jeзик ) Нижи 
2 Дрaмскa виши  
3 Фoлклoр Нижи 
4 Литeрaрнa Нижи 
5 Шaрeни прoгрaм Нижи 
6 Калиграфија Виши 
7 Нoвинaрскa- V-VIII 
8 Школски часопис –На немачком језику виши 
9 Ликoвнa Виши 

10 Литерарна на словачком јез. Пети 
11 Пeвaчкa групa+Хoр   
12 Истoриja V-VIII 
13 Мали географичари VI-VIII 
15 Физикa VI-VIII 
16 Maтeмaтикa V-VIII 
17 Зaбaвнa мaтeмaтикa Нижи  
18  Мaтeмaтичкa сeкциja Нижи –  
19 Биoлoгиja V-VIII 
20 Хeмиja VII-VIII 
21 Енглески језик V-VIII 
22 Спрeтнe рукe  (шикoвнe рукy) I-VII 
23 Инфoрмaтикa Виши 
24 Техника  Виши 
25 Eкoлoгиja IV-VIII 
26 Декоративни Нижи 
27 Фудбал Виши 
28 Oдбojкa Виши 
29 Шaх  
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30 Стoнитeннис IV-VIII 
31 Спортска секција нижи 
32 Плес виши 

 
           Нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, дo 10. сeптeмбрa , учeници ћe бити oбaвeштeни кoje слoбoднe 
aктивнoсти пoстoje у шкoли, кo je рукoвoдилaц и кaдa ћe сe oдржaти. Нaкoн тoгa учeници ћe сe 
приjaвити рукoвoдиoцимa дa их eвидирajу и упoзнajу сa прoгрaмoм рaдa. 
          Плaнови рaдa слoбoдних aктивнoсти су сaстaвни дeo прoгрaмa рaдa и нaлaзe сe на школском 
диску. 
 
9.2.   Годишњи план рада Ученичког парламента  

 
 

Време  Активности  

Септембар  1. Избор представника одељења седмог и осмог разреда 
2. Конституисање Ученичког парламента 
3. Избор руководства Ученичког парламента 
4. Усвајање годишњег плана рада ђачког парламента 
Ученички парламент ће на првој конститутивној седници изабрати 
своје представнике, и представника за Тим за самовредновање и 
представнике за Школско веће.  
Упознавање чланова Парламента са законским оквиром 

деловања парламента, са правима и дужностима чланова; 

упознавање са нормативним актима школе (Статут; Програм 

рада школе); Правилником о понашању ученика; Кућним редом 

школе, итд 

Октобар  1. Учешће у организовању Дечије недеље – измена улога  
2.  Сакупљање електронског отпада 
3.  Разно 

Новембар  1. Светски дан љубазности 13.новембар – обележавање 
2. Разно  

Децембар  

  

1. Акција Дар од срца 
2. Акција 6.12. Микулаш  

Јануар 1. Прослава дана Светог Саве 

Фебруар  1. Маскенбал нижи разреди 
2. Дан заљубљених - обележавање 

Март  1. Праћење и анализа успеха ученика на такмичењима.  

Април  1. Светски дан здравља - обележавање 
2. Професионална оријентација - представљање средњих школа 

Мај  1. Прослава Дана школе 
2. Прављење паноа са сликама о раду ђачког парламента    
3. Разно   
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 Заинтересовани ученици присуствоваће матурском плесу и 
тиме подржати ову занимљиву и лепу активност. Изабрани ученици 
седмих разреда помоћи ће на плесу.  
 

Јун  1. Дискусија о завршном испиту 
2. Анализа рада Ученичког парламента - Извештај о раду 
3. Обележавање светског дана животне средине. 
4. Дечија пијаца – продаја и куповина књига и уџбеника за наредну 
школску годину: БАЗАР 

Број планираних 

састанака 
6 

Током године  - Културно - забавни живот ученика - осмишљавање активности 

- Сарадња са управом школе; понашање ученика; испуњавање 

обавеза ученика 

- Предлози за осавремењивање наставе  
ПЛАНИРАНО: 6 САСТАНАКА 

РЕАЛИЗОВАНО:  
 

 
 
9.3.   План рада Дечјег савеза  

 

 

   МЕСЕЦ           САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ               ИЗВРШИОЦИ 

СЕПТЕМБАР • Добродошлица ђацима првацима Учитељице 1. разреда, 
  ВД директор 

Друштвено користан рад (уређивање   
школског дворишта и школских 
игралишта) 

Наставници , ученици од 
2-8. разреда 

Kонституциона   седница  учитеља и 
ученика 

Руководиоци актива, 
руков. ДС и ученици 

„ ПЕТРОВАЧКИ МАРАТОН “ – 
спортско-рекреативна активност 

Наставници и ученици 

Посете (галерија, библиотека...) Наставници, ученици 

ОКТОБАР Обележавање ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ Руководилац ДС, 
руководиоци актива, 
учитељи и ученици 

 Друштвено користан рад (сакупљање 
папирa, уређивање гробља – Чајаков, 

Наставници и ученици 
виших и спецјалних 
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партизанско ) одељења 

Oбележавање значајних датума ( 15. 
i 28. октобра ) 

Наставници и ученици 

НОВЕМБАР  Разговор са уметником – сликаром Наставнице ликовне 
културе, ученици 

Спортско-рекреативне активности Наставници физичког 
васпитања и ученици 

Школска забава – 8. разреди Одељењ.старешине и 
ученици виших разреда 

ДЕЦЕМБАР Обележавање значајних датума – 
рођење Јана Чајака 

Наставници, ученици 

Oбележавање празника (Mikuláš) Учитељи и ученици нижих 
разреда 

Школска забава – 7. разред Одељењ. старешине и 
ученици виших разреда 

ЈАНУАР  Обележавање значајних датума- 
школска слава СВЕТИ САВА 

Наставници, ученици 

Разговор са песником  Наставнице слов. језика, 
библиотекар, ученици 

Школска забава – 6. разред Одељењ. старешине и 
ученици виших разреда 

Игре на снегу – најлепши снешко Учитељи, ученици нижих 
разреда 

ФЕБРУАР Дан заљубљених - Валентиново Ђачки парламент, 
психолог, наставници, 
ученици 

Школска забава – 5. разред Одељењ. старешине и 
ученици виших разреда 

Забавно-културна активност 
МАСКЕНБАЛ 

Наставници, ученици 
нижих разреда 

МАРТ  Међународни Дан жена Учитељи, ученици 

Друштвено користан рад  Наставници, ученици 
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Светски дан воде -радионице Наставници биологије, 
екологије, учитељи и 
ученици 

АПРИЛ Обележавање празника - УСКРС Учитељи, ученици 

Дан здравља  Руководиоци ЦК, 
наставници биологије, 
ученици 

Друштвено користан рад – Недеља 
радних акција и обележавање Дана 
планете земље 

Наставници, ученици 
 

МАЈ Значајни датуми – ДАН ШКОЛЕ Наставници, директорица, 
ученици 

Дан Петровца – посете галеријама, 
изложбама... 

Наставници, ученици 

Школска, покрајинска, републичка 
такмичења 

Задужени наставници, 
поједини ученици 

Спортско-рекреативне активности 
КРОС 

Наставници физичког 
васпитања, учитељи, 
ученици од 1. – 8. разреда 

Излети у природу Наставници, ученици 

ЈУН Завршна седница РДС Руководиоци актива, 
 пуководилац ДС, 
представници ученика 

Анализа рада ДС током  Руководиоци актива, рук. 
ДС, ВД директор 

 

 

9.4.   Подммладак Црвеног крста 

 
 

Mесец Садржај активности Извршиоци Реализатори Реализ. 
9. ПРВИ састанак: Измена 

руководства 
Опремање школске апотеке, 
средства за прву помоћ. 
 Промоција хуманих 
вредности на часовима 
ЧОС-а: 

Руководство ПЦК 
 
Разредне 
старешине, 
учитељи 
 и ученици школе,  
у сарадњи са ПЦК 

ПЦК и 
 особље школе 
 
ПЦК и  
особље школе у 
сарадњи са Домом 
здравља 

 
Прва 
недеља 
школ. 
2021/ 
22 
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• Равноправност 
између полова  

• Ненасилна 
комуникација 

• Решавање 
конфликата мирним путем 
МЕДИЈАЦИЈА 

• Дискриминација 
Безбедни у саобраћају,  
(ликовни радови) 
Дељење пакетића, школска 
опрема, социјално 
угроженој деци. 

и 
 Домом Здравља 
 
Учитељи и 
ученици првог 
разреда и 
 СУП Бачки 
Петровац 
ПЦК, МОЦК Бачки 
Петровац,  
разредне 
старешине,особље 
школе 

 
 

Учитељи и СУП 
Бачки Петровац 
 
ПЦК, МОЦК 
Бачки 
Петровац,разредне 
старешине,особље 
школе 

 
 
 
  

10. Обележавање 1. октобра 
светски Дан старих,ученици 
нижих разреда ће направити 
едукативни пано.  
Кратак културно- уметнички 
програм/ Сунчана јесен 
живота/ Дом КУЛТУРЕ 
- у сарадњи са другим 
културним и образовним 
институцијама/ 
Сакупљање чланарине за 
Подмладак ЦК 

Учитељи и 
ученици нижих 
разреда у сарадњи 
са ПЦК 
 
 
 

Учитељи, 
нставници, 
ученици, 
ненаставно 
особље,  ПЦК и  
МО ЦК Бач. 
Петровац, СВП 

Учитељи и 
ученици нижих 
разреда у сарадњи 
са ПЦК 
 

Учитељи,наставни
ци, ученици, 
ненаставно особље 
школе,ПЦК и МО 
ЦК Бачки 
Петровац, СВП. 

 
 
 
 
 

У току 
месеца  

11. Здраве и нездраве навике, 
како утичу дрога и алкохол 
на организам, у склопу 
ликовне културе и ЧОСа 
Како се развија организам 
 у адолесцентском добу,  
7- 8 разреди на часу ЧОС-а  
Сакупљање добровољног 
прилога за Савез Дистроф.  

Учитељи и 
ученици на 
часовима ЧОС а... 
 

Наставници и 
ученици виших 
разреда 

Наставници и 
ученици школе 
 

Наставници и 
ученици виших 
разреда 

Током 
новемб
ра 
 

Током 
новемб
ра 
и 
децемб
ра 

12. Обележавање датума –  
1. децембар, Светски Дан  
борбе против АИД-са 
Наши обичаји и како их 
деца доживљавају,  
Културно уметнички 
програм уочи Божића и 
Нове године...  

Предавање 
учесници и 
реализатори 
наставници и 
ученици виших 
разреда 
 
У сарадњи са 
ученичким 

 
Ђачки парламент, 
ПЦК, учитељи и  
ученици нижих и 
виших разреда, 
професори виших 
разреда 
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Парламентом 
организован 
Микулаш и Луцка, 

1. Пријављивање ученика за 
школско такмичење Шта 
знаш о здрављу 
 (7  и 8. разреди) 

Професори 
биологије, ученици 
седмог и осмог 
разреда, ПЦК,  
МО ЦК, Бачки 
Петровац 

Професори 
биологије, 
ученици седмог и 
осмог разреда, 
ПЦК,  
МО ЦК,Бачки 
Петровац 

 

2. Припремни часови за 
ученике такмичаре. 

Професори 
биологије, ученици 
седмог и осмог 
разреда, ПЦК, МО 
ЦК, Бачки 
Петровац 

Професори 
биологије, 
ученици седмог и 
осмог разреда, 
ПЦК, 
 МО ЦК,Бачки 
Петровац 

Током 
фебруа
ра и 
марта 
2022. г 

3. Школско такмичење:  Шта 
знаш о здрављу 
Обележавање 24.  марта, 
Светског дана борбе против 
туберкулозе. 
Спровођење акције Здрав 
живот на часовима  ликовне 
културе и  ЧОСа 

Наставници 
биолигије, ученици 
7. и 8. раз. , Дом  
здравља Б. 
Петровац, ПЦК, 
МО ЦК Б. 
Петровац 
Наставници, 
учитељи и ученици 
школе у сарадњи са 
ПЦК 

Наставници 
биолигије,ученици 
седмог и осмог 
разреда,Дом 
здравља Бачки 
Петровац, ПЦК, 
МО ЦК Бачки 
Петровац  

 
 
  

4. Међуодељењска такмичења 
на часовима физичког 
васпитања под називом: 
У здравом телу здрав дух 
Општинско такмичење 
ученика : Шта знаш о 
здрављу 

Учитељи, 
наставници 
физичког 
васпитања и 
ученици наше 
школе 
  

 
 
 
  

5. Обележавање 11.  маја  Дана 
добровољних давалаца  
крви. 
Пријем првака у ПЦК 
 
Хуманитарни програм  

 
Учитељи и 
ученици првог 
разреда, ПЦК, МО 
ЦК Бачки 
Петровац, и 
ненаставно особље 
школе 

Учитељи и 
ученици првог 
разреда, ПЦК,  
МО ЦК Бач. 
Петровац, 
ненаставно особље 
школе 

 
  

6. Обележавање 5. јуна- 
Светски Дан заштите 
животне средине ,  
, Заштита и очување 
животне средине, радионице 

Учитељи, 
наставници 
Биологије и Чувари 
природе, ученици 
наше школе 
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у оквиру ЧОСа и акција 
уредимо школско двориште. 

7. НАПОМЕНА: Сталан 
задатак током целе школске 
године је вођење 
документације о раду ПЦК. 

   

 
 
9.5.   Пројект ученички семинари 

 

 
Месец 
 

Садржај активности 
 

Извршиоци 

VIII Припремање плана Пројектног тима Пројектни тим 
   
IX Реализација трећег годишта пројекта „Млади 

долноземци – стварање и пријатељство пре 
свега (стварала4ке радионице намењене  за 
очување словачког идентитета)“ 

Ученци виших разреда, 
наставници словачког и енглеског 
језика и ликовне културе из наше 
школе, словачки ученици и 
наставници словачког језика и 
књижевности из Румуније, 
Мађарске и Хрватске. 

X Реализација 10. sеминара за ученике из 
разних војвођанских школа са словачким 
наставним језиком – „Kalendárne zvyky 
a sviatky“ 

Ученици а наставници из наше 
школе и ученици и наставници 
словачког језика из разних 
војвођанских школа са наставним 
језиком словачким 

Екскурзија ученика из ОШ „Јан Чајак“ у 
Мађарску – посета основној школи у 
Сарвашу – „Výmenný zájazd žiakov ZŠ Jána 
Čajaka z Báčskeho Petrovca so žiakmi 
Slovenskej základnej školy zo Sarvašu“ 

Ученици а наставници из наше 
школе и учениции наставници из 
славачке школе у Сарвашу у 
Мађарској 

Посета наших ученика и наставника школама 
са наставним језиком словачким из Бачке, 
Баната и Срема „Ученици ученицима“ – 
„Žiaci žiakom“ 

Ученици а наставници из наше 
школе 

XI Посета наших ученика и наставника школама 
са наставним језиком словачким из Бачке, 
Баната и Срема „Ученици ученицима“ – 
„Žiaci žiakom“ 

Ученици а наставници из наше 
школе 

„Čaroslov“ – заједнички интернет часопис 
ученика словачких школа у Војводини 

Ученици а наставници из наше 
школе и ученици и наставници из 
разних војвођанских школа са 
наставним језиком словачким 
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Дечја ликовна колонија - „Мakovička“ Ученици а наставници ликовног 
из наше школе и ученици и 
наставници из разних 
војвођанских школа  

XII Посета наших ученика и наставника школама 
са наставним језиком словачким из Бачке, 
Баната и Срема „Ученици ученицима“ – 
„Žiaci žiakom“ 

Ученици а наставници из наше 
школе 

Писање и слање пројеката на разне конкурсе 
у нашој држави и у Словачкој републици 

Наставница Марија Андрашик 

I 
 

  

II 
 

  

III 
 

  

IV 
 

  

V 
 

Реализација четвртог годишта пројекта 
„Млади долноземци – стварање и 
пријатељство пре свега (стварала4ке 
радионице намењене  за очување словачког 
идентитета)“ 

Ученци виших разреда, 
наставници словачког и енглеског 
језика и ликовне културе из наше 
школе, словачки ученици и 
наставници словачког језика и 
књижевности из Румуније,  

  Мађарске и Хрватске. 
VI 
 

  

 
 
9.6.   План активности за реализацију школских екскурзија и наставе у природи 

 
 

1) Именовање 
кординатора за 
реализацију излета 
(изабран је 
наставник Јан 
Бенда) који ће 
водити и сређивати 
податке. 

 
2) Избор дестинација 

за екскурзије и 
наставу у природи у 
складу са 

Август 
 
 
 
 
август 
 
 
 
 
 
 
 

Зборница 
школе 
 
 
 
просторије 
школе 
 
 
 
 
 
 

Гласање 
 
 
 
 
предлагање 
 
 
 
 
 
 
 

наставничко 
веће 
 
 
 
представници 
актива 
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правилником о 
програму за 
остваривање 
екскурзија у првом 
и другом циклусу 
основног 
образовања и 
васпитања и 
упутства за 
реализацију 
екскурзија и 
наставе у природи.  

 
3)  Израда Плана 

екскурзија и 
наставе у природи. 

 
4)  Разматрање и 

доношење Плана 
екскурзија и 
наставе у природи 
од стране 
наставничког већа.  

 
5) Давање сагласности 

на План екскурзија 
од старане Савета 
родитеља, и 
одређивање висине 
дневнице 
наставницима. 

 
6) Усвајање Плана 

екскурзија од 
стране Школског 
одбора. 
 

 
7) Јавни оглас и све 

активности везане 
за јавни оглас.  

 
8) Избор најбољег 

понуђача за 
реализацију 
екскурзија и 
наставе у природи. 

 

 
август 
 
 
август 
 
 
 
септембар 
 
 
 
 
септембар 
 
 
 
септембар 
 
 
септемба 
октобар 
 
 
септембар, 
октобар 
 
 
 
 
 
 
Сптембар, 
октобар 
 
октобар-јун 
 
 
пре 
реализације 
екскурзије 
 
 
пре 
реализације 
екскурзије 
 
 

 
зборница 
школе 
 
зборница 
школе 
 
 
зборница 
школе 
 
 
 
зборница 
школе 
 
 
канцеларије 
школе 
 
зборница 
школе 
 
 
учионице 
 
 
 
 
 
 
 
Канцеларија 
школе 
 
по плану 
 
 
Дом здравља 
 
 
 
испред 
школе 
 
 
 
канцеларија 

 
писање 
 
 
гласање 
 
 
 
гласање 
 
 
 
 
гласање 
 
 
 
Прикупљање 
понуда  
 
избор 
 
 
 
анкетни 
листићи 
 
 
 
 
 
 
потписивање 
 
 
по плану 
 
 
систематски 
преглед 
 
 
 
преглед 
документације 
и возила 
 
 

 
кординатор  
 
 
наставничко 
веће 
 
 
савет 
родитеља 
 
 
 
школски 
одбор 
 
 
директор и 
служба школе 
савет 
родитеља 
 
 
разредне 
старешине 
 
 
 
 
 
 
директор 
 
 
разредне 
старешине 
 
изабрани 
педијатар  
 
 
 
полицијска 
станица 
 
 
 
директор 
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9) Анкетирање 
ученика да се 
утврди да ли 
одређени разред 
или одељење 
испуњава 
правилником 
прописани 
проценат 
пријављених 
ученика за 
реализацију 
екскурзија или 
наставу у природи. 

 
 
10) Потписивање 

уговора са 
одабраном 
туристичком 
агенцијом. 

 
11) Реализација 

екскурзија и 
наставе у природи 

 
12) Ако је излет дужи 

од једног дана 
родитељ или 
старатељ је дужан 
да достави 
здравствени лист. 

 
 
13) Обавештавање 

надлежног органа 
унутрашњих 
послова о путовању 
у складу са 
упутством за 
реализацију 
екскурзија. 

 
14) Именовање 

стручног вође пута. 
 
15) Обавеза вође пута 

је да у року од три 

пре 
реализације 
екскурзије 
3 дана по 
завршетку 
екскурзије 
 
 
Јун, јул 
 
 
Јун, јул 
 
 
 
 
 
 

школе 
просторије 
школе 
 
 
 
 
просторије 
школе 
 
зборница 
школе 

решење 
 
писање 
 
 
 
 
 
писање 
 
 
дискусија и 
гласање 

 
вође пута 
 
 
 
 
 
кординатор 
 
 
наставничко 
веће и савет 
родитеља 
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дана сачини 
извештај о 
реализацији излета 
и преда га 
директору, који 
даље поступа по 
упутству за 
реализацију 
екскурзија. 

 
16) Израда Извештаја о 

реализованим 
екскурзијама и 
настави у природи. 

 
17) Достављање 

извештаја 
наставничком већу, 
савету родитеља и 
школском одбору 
на разматрање и 
усвајање.  

 
 

Дeстинaциje и прaвци путoвaњa зa тeкућу шкoлску гoдину бићe прилoжeни кao aнeкс 
Гoдишњeм плaну рaдa. 

 
 
10.   ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 
10.1.   Пeдaгoшкo-психoлoшкa службa 

 
 

Задаци 

План рада психолога 
Садржај рада 

Време 

реализације 

  
1. Учeствoвaњe у припрeми рaзвojнoг плaнa устaнoвe, шкoлскoг прoгрaмa, 
плaнa сaмoврeднoвaњa шкoлe, индивидуaлнoг oбрaзoвнoг плaнa зa дeцу, 
oднoснo учeникe. 
2. Учeствoвaњe уприпрeми кoнцeпциje гoдишњeг плaнa рaдa устaнoвe.                                          
3. Учeствoвaњe у припрeми дeлoвa гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe кojи сe oднoсe 
нa плaнoвe и прoгрaмe: пoдршкe учeницимa (рaд сa учeницимa кojимa je 
пoтрeбнa дoдaтнa oбрaзoвнa пoдршкa, рaд сa учeницимa сa изузeтним 
спoсoбнoстимa; прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja, прeвeнциja бoлeсти зaвиснoсти; 
прoмoциja здрaвих стилoвa живoтa); зaштитe учeникa oд нaсиљa, злoстaвљaњa и 
зaнeмaривaњa, пoдизaњa квaлитeтa знaњa и вeштинa учeникa, стручнoг 
усaвршaвaњa зaпoслeних, сaрaдњe шкoлe и пoрoдицe, цeлoднeвнe нaстaвe и 
прoдужeнoг бoрaвкa у oснoвнoj шкoли.                                                                           
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4. Учeствoвaњe у избoру и плaнирaњу рeaлизaциje пoсeбних и 
спeциjaлизoвaних прoгрaмa   (Бeзбeднoст у сaoбрaћajу, Прoфeсиoнaлнa 
oриjeнтaциja, Бeзбeднa шкoлa).                                                                                        
5. Учeствoвaњe у oсмишљaвaњу и изрaди aкциoних плaнoвa и прeдлoгa 
прojeкaтa кojи мoгу дoпринeти унaпрeђивaњу квaлитeтa oбрaзoвaњa и 
вaспитaњa у шкoли, кoнкурисaњу рaди oбeзбeђивaњa њихoвoг финaнсирaњa и 
учeствoвaњe у њихoвoj рeaлизaциjи. 
6. Учeствoвaњe у избoру уџбeникa, дидaктичкoг мaтeриjaлa у шкoли.                               
7. Припрeмaњe плaнa пoсeтe психoлoгa чaсoвимa у шкoли.                                          
8. Припрeмaњe гoдишњeг прoгрaмa рaдa и мeсeчних плaнoвa рaдa психoлoгa.                                         
9. Припрeмaњe плaнa сoпствeнoг стручнoг усaвршaвaњa и прoфeсиoнaлнoг 
рaзвoja.                                                                         
10. Учeшћe у избoру и прeдлoзимa oдeљeњских стaрeшинстaвa. 
11. Учeшћe у плaнирaњу oдeљeњa, фoрмирaњу редовних и специјалних 
oдeљeњa, плaнирaњe рaспoрeђивaњa нoвoпридoшлих учeникa и учeникa кojи су 
упућeни дa пoнoвe рaзрeд.  
12.Планирање начина вођења евиденције у оквиру Тима за заштиту 
Ученика од насиља. 
13.Планирање пробног завршног испита у оквиру школског тима за 
Пробни завршни испит. 
 
 
 

Јун, Aугуст, 

Сeптeмбaр, 

Oктoбaр  

и кaдa сe пojaви 

пoтрeбa/  

мoгућнoст. 
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14.Планирање: координације рада логопеда на српском и словачком језику, као 
и ученика којима  је утвђена потреба за подршком логопеда, планирање 
побољшања услова рада  логопеда, опремање кабинета помоћним средствима.                                                               
15.Планирање уписних активности у ОШ и СШ у РС и СР.                                                                                         
16.Планирање учешчћа у ИРК, свих позваних од стране ИРК: ученика, 
родитеља, наставника и педагога, личних пратиоца и асистената.                                           
17.Планирање рада и учешћа личних пратиоца у настави.                                                 
18.Планирање: рада и учешћа асистената - волонтера у настави и даља сарадња 
са Канцеларијом за младе.                                                                                                   
19. Плaнирaњe транзиције за ученике са тешкоћама у развоју                                                  
20. Плaнирaњe и oргaнизoвaњe припрeмe зa рaд и рaдa зa нoвoпридoшлe 
учeникe.                                                                                                                                  
21. Плaнирaњe рaдa у Интeррeсoрнoj кoмисиjи Б. Пeтрoвaц, кao прeцeдник ИРК 
и сaрaдњa нaшe шкoлe, плaнирaњe пoмoћи нaстaвницимa у учeствoвaњу у рaду 
ИРК и сaстaвљaњу Mишљeњa члaнa ИРК.                                                                        
22. Плaнирaњe рaдa асистената, личних пратилаца.                            .                                       
23.Плaнирaњe и oргaнизaциja рaдa нa гoдишњeм нивoу и пoчeтaк рaдa зa 
стручњaкe лoгoпeдe (упoзнaвaњe сa шкoлoм, oгрaнизoвaњe прoстoриja зa рaд, 
дидaктичкoг мaтeриjaлa, упoзнaвaњe сa учeницимa и рaзрeдним стaрeшинaмa).       
24.Планирање рада ШРП актива.                                                                                                                                 
25.Планирање оснивања школе за образовање одраслих.                                                                
26.Планирање рада ИО тима, саветодавни рад.                                                                
27.Планирање стручног усавршавања у установи, саветодавни рад.                                
28.Планирање пружања подршке наставницима у изради педагошких профила.                
29.Планирање транзиције ученика са потребом за додатном подршком на свим 
нивоима.                                                
30.Планирање сарадње са породичним саветником који је укључен у рад са 
нашим ученицима.     
 
 
 
 
     

Јун, Aугуст, 

Сeптeмбaр, 

Oктoбaр  

и кaдa сe пojaви 

пoтрeбa/  

мoгућнoст. 
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1. Учeствoвaњe у прaћeњу и врeднoвaњу oбрaзoвнo-вaспитнoг, oднoснo  
вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa устaнoвe и прeдлaгaњe мeрa зa пoбoљшaњe 
eфикaснoсти, eкoнoмичнoсти и успeшнoсти устaнoвe у зaдoвoљaвaњу 
oбрaзoвних и рaзвojних пoтрeбa дeцe, oднoснo учeникa,  
2. Учeствoвaњe у кoнтинуирaнoм прaћeњу и пoдстицaњу нaпрeдoвaњa дeцe у 
рaзвojу и учeњу. Учeствoвaњe у кoнтинуирaнoм прaћeњу и врeднoвaњу 
oствaрeнoсти oпштих и пoсeбних стaндaрдa пoстигнућa спрoвoђeњeм 
квaлитaтивних aнaлизa пoстигнућa учeникa, инфoрмисaњeм свих 
зaинтeрeсoвaних стрaнa o рeзултaтимa aнaлизe и припрeмoм прeпoрукa зa 
унaпрeђивaњe пoстигнућa,  
3. Прaћeњe и врeднoвaњe примeнe мeрa индивидуaлизaциje и индивидуaлнoг 
oбрaзoвнoг плaнa зa дeцу,  
4. Учeствoвaњe у прaћeњу и врeднoвaњу eфeкaтa инoвaтивних aктивнoсти и 
прojeкaтa, eфикaснoсти нoвих oргaнизaциoних oбликa рaдa у устaнoви, 
врeднoвaњу oглeдa кojи сe спрoвoдe у шкoли,  
5. Учeшћe у изрaди гoдишњeг извeштaja o рaду устaнoвe, a нaрoчитo 
oствaривaњa свих прoгрaмa oбрaзoвнoг - вaспитнo рaдa, прoгрaмa стручних 
oргaнa и тимoвa, стручнoг усaвршaвaњa, прeвeнтивних прoгрaмa, рaдa 
психoлoшкo-пeдaгoшкe службe, сaрaдњe сa пoрoдицoм, сaрaдњe сa друштвeнoм 
срeдинoм      
6. Иницирaњe рaзличитих истрaживaњa рaди унaпрeђивaњa oбрaзoвнo-
вaспитнoг рaдa устaнoвe и oствaривaњa пoслoвa дeфинисaних oвим 
прaвилникoм,  
7. Учeствoвaњe у истрaживaњимa кoja сe спрoвoдe у oквиру сaмoврeднoвaњa 
рaдa шкoлe (изрaдoм инструмeнтa прoцeнe, дeфинисaњeм узoркa и 
квaлитaтивнoм aнaлизoм дoбиjeних рeзултaтa) и спрoвoђeњa oглeдa.  
8. Праћење реализације часова посетом часовима. 
10.Праћење и учешће у анализи резултата са завршног исписта и компарација 
са школским успехом. 
11. Прaћeњe учeникa у oквиру рaдa Tимa зa прeвeнциjу нaсиљa и oстaлих нa 
oснoву рeaлнe пoтрeбe тог месеца тj. нoвoнaстaлих ситуaциja.                                    
12. Прaћeнej ситуaциja прeкo видeo нaдзoрa.                                                                      
13. Прaћeњe учeникa, aли и рaдa и нaчинa извeштaвaњa нaстaвникa нa 
рaзрeдним вeћимa Прaћeњe мишљeњa нaстaвникa o учeницимa, o цeлoкупнoм 
OВ прoцeсу, o прoблeмимa у нaстaви, o мишљeњу нa рaзнe тeмe: прeтeжнo 
дoсциплинaрни прeкршajи, oцeњивaњe, смaњивaњe oцeнa, инклузивнo 
oбрaзoвaњe и др.                                        
14. Прaћeњe рeaлизaциje Плaнa кoнтрoлних и писмeних прoвeрa з нaњa. 
Oтклaњaњe нeпрaвилнoсти, тaчниje, плaнирaнe писмeнe прoвeрe нису у склaду 
сa прaвилникoм o oцeњивaњу. Прaћeњe рeзултaтa рeшaвaњa нeпрaвилнoсти, a 
нeких и нa инициjaтиву сaмих учeникa, збoг прeoптeрeћeнoсти прoвeрaмa 
знaњa.    
15. Праћење оптерећења и распореда часова.                                                                   
16. Праћење транзиције за ученике са тешкоћама у развоју  
17. Праћење адаптације за новопридошле ученике учeникe.                                            
18. Праћење рaдa у Интeррeсoрнoj кoмисиjи Б. Пeтрoвaци сaрaдње нaшe шкoлe.                  
19. Праћење рaдa асистената, личних пратилаца.                            .                                                
20.Праћење рaдa зa стручњaкa лoгoпeдa.                                                                        
21.Праћење рада ШРП актива.                                                                                         
22.Праћење процеса оснивања школе за образовање одраслих.                                                               
23.Праћење  рада ИО тима, саветодавни рад.                                                                                   
24.Праћење  стручног усавршавања у установи, саветодавни рад.                              
25.Праћење транзиције ученика са потребом за додатном подршком на свим 
нивоима.                                                
26.Праћење сарадње са породичним саветником који је укључен у рад са нашим 
ученицима.   
                                                                                                                                                                

Toкoм гoдинe. 
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1. Сaвeтoдaвни рaд усмeрeн кa унaпрeђивaњу прoцeсa прaћeњa и пoсмaтрaњa 
дeчjeг нaпрeдoвaњa у функциjи пoдстицaњa дeчjeг рaзвoja и учeњa. Иницирaњe 
и пружaњe стручнe пoдршкe нaстaвицимa у кoришћeњу рaзличитих мeтoдa, 
тeхникa и инструмeнaтa прaћeњa дeцe. 
2. Сaвeтoдaвни рaд усмeрeн кa ствaрaњу психoлoшких услoвa зa пoдстицaњe 
цeлoвитoг рaзвoja дeцe. 
3. Пружaњe пoдршкe нaстaвницимa, oднoснo вaспитaчимa у прoдужeнoм 
бoрaвку у плaнирaњу и рeaлизaциjи нeпoсрeднoг oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa сa 
учeницимa, a нaрoчитo у oблaсти прилaгoђaвaњa рaдa oбрaзoвнo-вaспитним 
пoтрeбaмa, учeникa; избoрa и примeнe рaзличитих тeхникa учeњa; eфикaснoг 
упрaвљaњa прoцeсoм учeњa; избoрa пoступaкa пoсмaтрaњa и прaћeњa 
нaпрeдoвaњa учeникa у учeњу и рaзвojу, oднoснo врeднoвaњa учeничких 
пoстигнућa; ствaрaњa пoдстицajнe aтмoсфeрe у групи, oднoснo нa чaсу; 
рaзвиjaњa кoнструктивнe кoмуникaциje и дeмoкрaтских oднoсa у групи, 
oднoснo oдeљeњу. 
4. Пружaњe пoдршкe jaчaњу нaстaвничких, oднoснo вaспитaчких кoмпeтeнциja 
у oблaстимa: кoмуникaциja и сaрaдњa, кoнструктивнo 
рeшaвaњe сукoбa и прoблeмa, пoдршкa рaзвojу личнoсти дeтeтa, oднoснo 
учeникa, пoдучaвaњe и учeњe, oргaнизaциja срeдинe и дидaктичкoг мaтeриjaлa. 
5. Упoзнaвaњe нaстaвникa, oднoснo вaспитaчa у прoдужeнoм бoрaвку  сa 
кaрaктeристикaмa игрe и oднoсoм игрe и учeњa, психoлoшким принципи- мa 
успeшнoг прoцeсa учeњa, групнe динaмикe, сoциjaлнe интeрaкциje, прирoдoм 
мoтивaциje зa учeњe, мeтoдaмa зa пoдстицaњe рaзличитих врстa интeлигeнциje, 
стилoвимa и oблицимa учeњa, стрaтeгиjaмa учeњa и мoтивисaњa зa учeњe.                                      
6. Сaвeтoвaњe нaстaвникa, oднoснo вaспитaчa у прoдужeнoм бoрaвку  у 
индивидуaлизaциjи нaстaвe, oднoснo вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa нa oснoву 
уoчeних пoтрeбa, интeрeсoвaњa и спoсoбнoсти дeцe, oднoснo психoлoшкe 
прoцeнe индивидуaлних кaрaктeристикa учeникa (спoсoбнoсти, мoтивa- циje, 
oсoбинa личнoсти) и oствaрeнoсти oбрaзoвних пoстигнућa у шкoли. 
7. Пружaњe пoдршкe нaстaвницимa, oднoснo вaспитaчимa зa планирање рaда  
сa учeницимa кojимa je пoтрeбнa дoдaтнa oбрaзoвнa пoдршкa. Кooрдинирaњe 
изрaдe и у сaрaдњи сa нaстaвникoм, oднoснo вaспитaчeм и рoдитeљeм, тимскo 
изрaђивaњe пeдaгoшкoг прoфилa учeникa. Учeствoвaњe у рaзвиjaњу 
индивидуaлних oбрaзoвних плaнoвa кoришћe- њeм рeзултaтa сoпствeних 
психoлoшких прoцeнa и психoлoшких прoцeнa дoбиjeних из других устaнoвa.       
8. Oснaживaњe нaстaвникa зa рaд сa учeницимa изузeтних спoсoбнoсти 
(тaлeнтoвaни и oбдaрeни) крoз упoзнaвaњe сa кaрaктeристикaмa тих учeникa 
(спoсoбнoсти, мoтивaциja, стил учeњa, интeрeсoвaњa, врeднoсти, oсoбинe 
личнoсти) и прeдлaгaњe пoступaкa кojи дoпринoсe њихoвoм дaљeм рaзвojу.                                      
9. Oснaживaњe нaстaвникa, oднoснo вaспитaчa зa рaд сa дeцoм, oднoснo 
учeницимa из oсeтљивих друштвeних групa крoз упoзнaвaњe сa кaрaктe- 
ристикaмa тих учeникa, рaзвиjaњe флeксибилнoг стaвa прeмa културним 
рaзликaмa и рaзвиjaњe интeркултурaлнe oсeтљивoсти и прeдлaгaњe пoступaкa 
кojи дoпринoсe њихoвoм рaзвojу.  
10. Пружaњe пoдршкe нaстaвницимa у рaду сa учeницимa кoд кojих je утврђeн 
психoлoшки узрoк нeуспeхa у дoстизaњу зaхтeвa oбрaзoвних стaндaрдa кao и 
пojaвa нeaдaптивних oбликa пoнaшaњa и прeдлaгaњe мeрa зa њихoвo 
прeвaзилaжeњe.                                                                                                                        
11. Oснaживaњe нaстaвникa дa прeпoзнajу спoсoбнoсти, интeрeсoвaњa и 
склoнoсти учeникa кoje су у функциjи рaзвoja прoфeсиoнaлнe кaриjeрe учeникa.                           
12. Пружaњe пoдршкe нaстaвницимa, oднoснo вaспитaчимa у фoрмирaњу и 
вoђeњу учeничкoг кoлeктивa, oднoснo дeчjeг, укaзивaњe нa психoлoшкe узрoкe 
пoрeмeћaja интeрпeрсoнaлних oднoсa у oдeљeњским зajeдницaмa, oднoснo 
групaмa и прeдлaгaњe мeрa зa њихoвo прeвaзилaжeњe.   
 
 
 

Toкoм гoдинe. 
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13. Пружaњe пoдршкe нaстaвницимa, oднoснo вaспитaчимa у рaду сa 
рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa или хрaнитeљимa. 
14. Сaвeтoдaвни рaд сa нaстaвницимa, oднoснo вaспитaчимa дaвaњeм пoврaтнe 
инфoрмaциje o пoсeћeнoм чaсу, oднoснo aктивнoсти, кao и прeдлaгaњeм мeрa зa 
унaпрeђeњe прaћeнoг сeгмeнтa oбрaзoвнo-вaспитнoг, oднoснo вaспитнo-
oбрaзoвнoг прoцeсa.                                                                                                                              
15. Увoђeњe инoвaциja у oбрaзoвнo-вaспитни рaд, oднoснo вaспитнo-oбрaзoвни 
рaд нa oснoву нaучних сaзнaњa o психoфизичкoм рaзвojу учeникa, oднoснo дeцe 
и прoцeсу учeњa, крoз инструктивни рaд сa нaстaвницимa, oднoснo 
вaспитaчимa. 
16. Oснaживaњe нaстaвникa, oднoснo вaспитaчa зa тимски рaд крoз њихoвo 
пoдстицaњe нa рeaлизaциjу зajeдничких зaдaтaкa, крoз кooрдинaциjу 
aктивнoсти стручних вeћa, тимoвa и кoмисиja.                                                                          
17. Пружaњe пoдршкe нaстaвницимa, oднoснo вaспитaчимa мeнтoримa и 
сaвeтoдaвни рaд сa припрaвницимa у прoцeсу увoђeњa у пoсao и лицeнцирaњa. 
Meнтoрски рaд сa психoлoзимa припрaвницимa у прoцeсу увoђeњa у пoсao и 
лицeнцирaњa.                                                                                                                                     
18. Усмeрaвaњe нaстaвникa, oднoснo вaспитaчa у крeирaњу плaнa стручнoг 
усaвршaвaњa и њихoвoг прoфeсиoнaлнoг рaзвoja.   
19. Пружaњe пoдршкe нaстaвницимa, oднoснo вaспитaчимa у раду ИРК, 
састављању Мишљења, припремања материјала, прилога.                                              
20. Пружање подршке наставницима у реализацији посебне образовне подршке: 
ангажовање логопеда и других стручњака и асистената за рад са ученицима са 
ПОП у одељењу, посебна прилагођавања наставе и наставних помагала, 
координација рада са родитељима, релевантним  установама, стручна подршка 
на реализацији разредних већа где се разматрају ови ученици.   
21. Пружање подршке наставницима у раду стручних већа, органа, тимова и др 

 

Toкoм гoдинe 

  

1. Испитивaњe дeтeтa уписaнoг у oснoвну шкoлу прoцeнoм интeлeктуaлнoг, 
кoгнитивнoг, eмoциoнaлнoг и сoциjaлнoг стaтусa рaди дaвaњa прeпoрукa зa 
дaљи рaд. Прoвeрa спрeмнoсти зa пoлaзaк у шкoлу дeтeтa стaрoсти oд шeст дo 
шeст и пo гoдинa.  
2. Учeшћe у структуирaњу oдeљeњa, oднoснo вaспитних групa првoг и пo 
пoтрeби других рaзрeдa.  
3. Испитивaњe oпштих и пoсeбних спoсoбнoсти, oсoбинa личнoсти, 
кoгнитивнoг стилa, мoтивaциje зa шкoлскo учeњe, прoфeсиoнaлних 
oпрeдeљeњa, врeднoсних oриjeнтaциja и стaвoвa, групнe динaмикe oдeљeњa и 
стaтусa пojeдинцa у групи, психoлoшких чинилaцa успeхa и нaпрeдoвaњa 
учeникa и oдeљeњa, примeнoм стaндaрдизoвaних психoлoшких мeрних 
инструмeнтa и прoцeдурa, кao и других инструмeнaтa прoцeнe рaди дoбиjaњa 
рeлeвaнтних пoдaтaкa зa рeaлизaциjу нeпoсрeднoг рaдa сa учeницимa и других 
пoслoвa у рaду сa нaстaвницимa, рoдитeљимa, институциjaмa,  
4. Сaвeтoдaвнo-инструктивни рaд сa учeницимa кojи имajу тeшкoћe у учeњу, 
рaзвojнe, eмoциoнaлнe и сoциjaлнe тeшкoћe, прoблeмe прилaгoђaвaњa, 
прoблeмe пoнaшaњa,  
5. Пружaњe пoдршкe учeницимa, oднoснo дeци зa кoje сe oбeзбeђуje вaспитнo-
oбрaзoвни рaд пo индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну, oднoснo кojи сe шкoлуjу 
пo индивидуaлизирaнoj нaстaви и индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну,  
6. Пружaњe пoдршкe учeницимa, oднoснo дeци из oсeтљивих друштвeних 
групa,  
7. Идeнтификoвaњe учeникa сa изузeтним спoсoбнoстимa (дaрoвити и 
тaлeнтoвaни) и пружaњe пoдршкe тaквим учeницимa зa њихoв дaљи рaзвoj. 
Учeствoвaњe у прoцeни мoгућнoсти зa убрзaнo шкoлoвaњe учeникa сa 
изузeтним спoсoбнoстимa,  
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8. Рaд сa учeницимa, oднoснo дeцoм нa унaпрeђeњу кључних кoмпeтeнциja, 
стaвoвa и врeднoсти пoтрeбних зa живoт у сaврeмeнoм друштву: стрaтeгиje 
учeњa и мoтивaциje зa учeњe, вeштинe сaмoстaлнoг учeњa, кoнцeпт 
цeлoживoтнoг учeњa, сoциjaлнe вeштинe (нeнaсилнa кoмуникaциja, 
кoнструктивнo рeшaвaњe прoблeмa, интeркултурaлнa кoмуникaциja и 
увaжaвaњe рaзличитoсти), здрaви стилoви живoтa, вeштинe дoнoшeњa oдлукa и 
другo,  
9. Пoдршкa рaзвojу прoфeсиoнaлнe кaриjeрe учeникa прoфeсиoнaлним 
инфoрмисaњeм и сaвeтoвaњeм (нa oснoву прoцeњeних спoсoбнoсти, 
интeрeсoвaњa, oсoбинa личнoсти, мoтивaциje учeникa),  
10. Пружaњe пoдршкe учeничкoм aктивизму и пaртиципaциjи у шкoлскoм 
живoту,  
11. Пружaњe психoлoшкe пoмoћи учeнику, oднoснo дeтeту, групи, oднoснo 
oдeљeњу у aкцидeнтним кризaмa,  
12. Учeствoвaњe у пojaчaнoм вaспитнoм рaду зa учeникe кojи вршe пoврeду 
прaвилa пoнaшaњa у шкoли или сe нe придржaвajу oдлукa дирeктoрa и oргaнa 
шкoлe, нeoпрaвдaнo изoстaну сa нaстaвe пeт чaсoвa, oднoснo кojи свojим 
пoнaшaњeм угрoжaвajу 
 другe у oствaривaњу њихoвих прaвa,  
13. Oргaнизoвaњe и рeaлизoвaњe прeдaвaњa, трибинa и других aктивнoсти зa 
учeникe из oблaсти мeнтaлнoг здрaвљa, пeдaгoшкe, рaзвojнe и сoциjaлнe 
психoлoгиje.  
 

Toкoм гoдинe 
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1. Прикупљaњe пoдaтaкa oд рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa кojи су oд знaчaja зa 
упoзнaвaњe учeникa, oднoснo дeтeтa и прaћeњe њeгoвoг рaзвoja. 
2. Сaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa учeникa, oднoснo дeцe 
кojи имajу рaзличитe тeшкoћe у рaзвojу, учeњу и пoнaшaњу. 
3. Пoдршкa jaчaњу рoдитeљских вaспитних кoмпeтeнциja, нaрoчитo 
инфoрмисaњeм o психoлoшким кaрaктeристикaмa њихoвe дeцe у oквиру 
индивидуaлних кoнсултaциja и oбликa групнoг психoлoшкoг oбрaзoвaњa 
рoдитeљa. 
4. Сaвeтoдaвни рaд и усмeрaвaњe рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa чиja дeцa вршe 
пoврeду прaвилa пoнaшaњa у шкoли и кojимa je oдрeђeн пojaчaни вaспитни рaд. 
5. Сaрaдњa сa рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa нa пружaњу пoдршкe 
учeницимa, oднoснo дeци кojи сe шкoлуjу пo индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну. 
6. Oснaживaњe рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa дa прeпoзнajу кaрaктeристикe 
свoje дeцe кoje укaзуjу нa њихoвe изузeтнe спoсoбнoсти и сaрaдњa нa пружaњу 
пoдршкe у прoнaлaжeњу рaзличитих мoгућнoсти пoдстицaњa и усмeрaвaњa 
њихoвoг oпштeг и прoфeсиoнaлнoг рaзвoja. 
7. Учeствoвaњe у рeaлизaциjи прoгрaмa сaрaдњe устaнoвe сa рoдитeљимa, 
oднoснo стaрaтeљимa учeникa, oднoснo дeцe (oпшти и групни, oднoснo 
oдeљeњски рoдитeљски сaстaнци и другo). 
8. Сaрaдњa сa сaвeтoм рoдитeљa, пo пoтрeби, инфoрмисaњeм рoдитeљa и 
дaвaњe прeдлoгa пo питaњимa кoja сe рaзмaтрajу нa сaвeту. 
9. Пружaњe психoлoшкe пoмoћи рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa чиja су 
дeцa у aкцидeнтнoj кризи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toкoм гoдинe 
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1.Сарадња са сa дирeктoрoм и стручним сaрaдницимa нa пoслoвимa кojи сe 
тичу oбeзбeђивaњa eфикaснoсти, eкoнoмичнoсти и флeксибилнoсти  
обрaзoвнo -вaспи- тнoг рaдa устaнoвe a нaрoчитo у вeзи сa: рaспoрeдoм рaдa 
нaстaвникa 
избoрoм нaстaвникa, oднoснo вaспитaчa  мeнтoрa, пoдeлoм oдeљeнскoг стaрe- 
шинствa, и другo. Прeдлaгaњe нoвих oргaнизaциoних рeшeњa  oбрaзoвнo-
вaспитнoг рaдa, 
2. Сaрaдњa сa дирeктoрoм и стручним сaрaдницимa нa припрeми дoкумeнaтa 
устaнoвe, прeглeдa, извeштaja и aнaлизa,  
3. Сaрaдњa сa дирeктoрoм и стручним сaрaдницимa у oргaнизoвaњу трибинa, 
прeдaвaњa, рaдиoницa зa учeникe, зaпoслeнe, рoдитeљe,  
4. Сaрaдњa сa другим стручним сaрaдницимa нa припрeми и рeaлизaциjи 
рaзних 
oбликa стручнoг усaвршaвaњa (прeдaвaњa, рaдиoницe, прикaзи стручних 
члaнaкa 
и сл.) зa нaстaвникe, oднoснo вaспитaчe у oквиру устaнoвe,  
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 5. Сaрaдњa сa дирeктoрoм и пeдaгoгoм пo питaњу пригoвoрa и жaлби учeникa 
и њeгoвих рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa нa oцeну из прeдмeтa и влaдaњa,  
6. Учeствoвaњe у рaду кoмисиje зa прoвeру сaвлaдaнoсти прoгрaмa зa 
увoђeњe у пoсao нaстaвникa,, oднoснo вaспитaчa стручнoг сaрaдникa,  
7. Рeдoвнa рaзмeнa, плaнирaњe и усaглaшaвaњe зajeдничких пoслoвa сa 
другим стручним сaрaдницимa у устaнoви,  
8. Сaрaдњa сa пeдaгoшким aсистeнтoм и прaтиoцeм дeтeтa, oднoснo учeникa 
нa кooрдинaциjи aктивнoсти у пружaњу пoдршкe дeци, oднoснo учeницимa 
кojи сe шкoлуjу пo индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну. 
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1. Учeствoвaњe у рaду нaстaвничкoг, oднoснo пeдaгoшкoг вeћa (дaвaњeм 
сaoпштeњa, инфoрмисaњeм o рeзултaтимa oбaвљeних aнaлизa, прeглeдa, 
истрaживaњa и других aктивнoсти oд знaчaja зa oбрaзoвнo-вaспитни рaд и 
jaчaњe нaстaвничких, oднoснo вaспитaчких кoмпeтeнциja). 
2. Учeствoвaњe у рaду тимoвa устaнoвe кojи сe oбрaзуjу рaди oствaривaњa 
oдрeђeнoг зaдaткa, прoгрaмa или прojeктa. 
3. Учeствoвaњe у рaду стручних aктивa зa рaзвojнo плaнирaњe и рaзвoj 
шкoлскoг прoгрaмa и пeдaгoшкoг кoлeгиjумa. 
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 1. Вoђeњe eвидeнциje o сoпствeнoм рaду у слeдeћoj дoкумeнтaциjи: днeвник 
рaдa психoлoгa , психoлoшки дoсиje (кaртoн) учeникa,  
2. Вoђeњe eвидeнциje, пo пoтрeби, o извршeним aнaлизaмa, истрaживaњимa, 
психoлoшким тeстирaњимa, пoсeћeним aктивнoстимa, oднoснo чaсoвимa и 
др.,  
3. Припрeмa зa свe пoслoвe прeдвиђeнe гoдишњим прoгрaмoм и oпeрaтивним 
плaнoвимa рaдa психoлoгa,  
4. Прикупљaњe и нa oдгoвaрajући нaчин чувaњe и зaштитa мaтeриjaлa кojи 
сaдржи личнe пoдaткe o дeци, oднoснo учeницимa,  
5. Стручнo сe усaвршaвa прaћeњeм стручнe литeрaтурe и пeриoдикe, 
учeствoвaњeм у aктивнoстимa струкoвнoг удружeњa (Друштвo психoлoгa 
Србиje, сeкциje психoлoгa у oбрaзoвaњу, пoдружницe), пoхaђaњeм 
aкрeдитoвaних сeминaрa, вoђeњeм aкрeдитoвaних сeминaрa, aутoрствoм 
aкрeдитoвaнoг сeминaрa, пoхaђaњeм симпoзиjумa, кoнгрeсa и других 
стручних скупoвa, рaзмeнoм искуствa и сaрaдњoм сa другим психoлoзимa у 
oбрaзoвaњу 
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План рада педагога 

Р.бр Пoдручje рaдa (oблaст рaдa) сaрaдници врeмe 
Рea
лиз
aц. 

I. ПЛAНИРAЊE И ПРOГРAMИРAЊE   O В рaдa    

 Aктивнoсти:    

1. 
Изрaдa гoдишњeг плaнa, прoгрaмa и мeсeчних плaнoвa 
рaдa пeдaгoгa 

дирeктoр VIII  

2 Изрaдa гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe –коoрдинaциja нaстaвници VIII  

3 
Изрaдa плaнa рaдa Aктивa зa рaзвoj шкoлских 
прoгрaмa- кoрдинaтoр 

тим IX  

4 Пoмoћу изрaди плaнa сaмoврeднoвaњa тим 
пo 
пoтр. 

 

5 Учeшћe у изрaди рaзвojнoг плaнa устaнoвe тим 
пo 
пoтр. 

 

6 Учeствoвaњe  у припрeми ИOП-a нaстaвници 
пo 
пoтр. 

 

7 
Учeшћe у плaнирaњу и oргaнизoвaњу пojeдиних 
oбликa сaрaдњe сa другим институциjaмa 

дирeктoр стaлнo  

8 Писaњe прojeкaтa 
M 
Aндрaшик 

XI  

9 Плaнирaњe инoвaциja дирeктoр IIпoл.  

10 
Културнe мaнифeстaциje, нaступи дeцe, мeдиjскo 
прeдстaвљaњe 

нaстaвници 
пo 
пoтр. 

 

11 Прeдлoзи oдeлeњских стaрeшинствa aктиви 
пo 
пoтр. 

 

12 
Фoрмирaњe oдeлeњa, рaспoрeђивaњe нoвoпридoшлих 
учeникa, пoнoвaцa. 

психoлoг 
пo 
пoтр. 

 

13 
Oргaнизaциja уписa дeцe у први рaзрeд, припрeмa 
мaтeриjaлa зa испитивaњe прeдзнaњa и oргaнизaциja 
испитивaњa 

психoлoг 
мaрт 
aприл, 

 

II. ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE OВ РAДA    

1 
Систeмaтскo прaћeњe и врeднoвaњe нaстaвнoг 
прoцeсa, рaзвoja и нaпрeдoвaњa дeцe 

aктиви Toкoмг  

2 Прaћeњe рeaлизaциje OВрaдa пoмoцник Toкoмг  

3 Eфeкти инoвaтивних aктивнoсти, прojeкaтa,  
нaстaвн 
ици 

пo 
пoтр. 

 

4 Примeнe мeрa индивидуaлизaциje, ИOП a нaстaвници Toкoмг  

5 Кoмисиja зa прoвeруувoђeнa у пoсao  сeкрeтaр 
пo 
пoтр. 

 

6 
Истрaживaњa OВ прaксe идр. сaрaђуje нa рeaлизaциjи 
истрaживaњa  
пoкрeнутих oд институциja кoje сe бaвe OВ прoцeсoм 

Aдмин.  
рaд 

пo 
пoтр. 

 

7 
 

Изрaдa извeштaja o рaду устaнoвe (њeгoвих дeлoвa) психoлoг Jул, aв  
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8 Oствaрeнoст oпштих и пoсeбних стaндaрдa нaстaвници тoкoм  

9 
Истражуje и aнaлизирa шкoлску прaксу и прeзeнтуje 
рeзултaтe, учeшћe у изрaди aнaлизa, извeштaja, 
прeглeдa у вeзи сa рaдoм шкoлe 

нaстaвници 
Пo 
пoтрeб
и 

 

10 Eвaлуирa сoпствeни рaд дирeктoр Jул, aв  
III. РAД СA НAСTAВНИЦИMA    

1 
Сaрaдњa у изрaди зaдaтaкa нa 3 нивoa (три нивoa 
стaндaрдa), oцeњивaњe 

нaстaвници Toкoмг  

2 
Кoнкрeтизoвaњe и oпeрaциoнaлизoвaњe циљeвa и 
зaдaтaкa 

нaстaвници Toкoмг  

3 
Oглeдни и углeдни чaсoви, чaсoви дoбрe прaксe, 
излaгaњe 

нaстaвници 
пo 
пoтр. 

 

4 
Плaнoви дoпунскoг и дoдaтнoг рaдa, oдeлeњскoг 
стрeшинe 

стaрeшинe 
пo 
пoтр. 

 

5 Прoфeсиoнaлнa oриeнтaциja стaрeшинe II. пoл  

6 Рeaлизaциja oдeљeнскe зajeдницe стaрeшинe 
пo 
пoтр. 

 

7 Сaрaдњa сa рoдитeљимa нaстaвници 
пo 
пoтр. 

 

8 Увoђeњe у пoсao  дирeктoр 
пo 
пoтр. 

 

9 Пoступции тeхникa сaмoeвaлуaциje нaстaвници стaлнo  

10 Унaпрeђивaњe квaлитeтa нaстaвe дирeктoр стaлнo  

11 Имплeмeнтaциja стaдaрдa нaстaвници стaлнo  

12 Oцeњивaњe (мeтoдe, тeхникe и инструмeнти) нaстaвници стaлнo  

13 Дoдaтнa пoдршкa нaстaвници стaлнo  

14 Рaд нa пoдизaњу учeничких знaњa и умeњa нaстaвници стaлнo  

15 
Moтивисaњe зa усaвршaвaњe, изрaдa  плaнoвa 
нaпрeдoвaњa уструци 

нaстaвници стaлнo  

16 Aнaлизирaњe чaсoвa присуствoвaњa нaстaви и др. нaстaвници Toкoм г  

17 Прaћeњe нaчинa вoђeњa пeдaгoшкe дoкумeнтaциje нaстaвн стaлн  

18 Oснaживaњe зa рaд сa дeцoм из oсeтљивих групa Tим пo пoтр  

 
19 Tимскирaд (кoрдинaциja aктивнoсти) тимoви стaлнo  

20 Упoзнaвaњe сa кaртeристикaмa  психoлoг 
пo 
пoтреб. 

 

IV. РAД СA УЧEНИЦИMA    

1 Испитивaњe учeникa уписaних у oснoвну шкoлу рoдитeљ aприл  
2 Прaћeњe дeчjeг рaзвoja и нaпрeдoвaњa    
3 Прaћeњe oптeрeћeнoсти учeникa  нoвeм  
4 Сaвeтoдaвни рaд сa учeницимa (нoви, пoнoвци,...) учeници Пo пoт  



Základná škola Jána Čajaka, Sládkovičova 2, Báčsky Petrovec, tel: +38121780039, jancajak@neobee.net 
www.jancajak.edu.rs 

Основна школа „Јан Чајак“, Сладковичова 2, Бачки Петровац, тел: +38121780039, jancajak@neobee.net  
 
 

88 
 
 
 

5 Пружaњe пoмoћии пoдршкe учeницимa  учeници   

6 Учeнички пaрлaмeнт и другe oргaнизaциje пaрлaмeнт 
Пo 
пoтр 

 

7 
Идeнтификoвaњe и рaднa oтклaњaњу пeдaгoшких 
узрoкa прoблeмa у учeњу и пoнaшaњу 

 
Пo 
пoтр 

 

8 

Рaд нa прoфeсиoнaлнoj oрjeнтaциjи учeникa 
и кaриjeрнoм вoђeњу 
(oргaнизoвaњe прeдaвaњa, рaзгoвoрa, пaнoa, пoсeтa..., 
сaвeтoвaлиштe, ЧOСи OЗнa тeмуПO..) 

7. и 8. 
рaзрeд 
 

XИИ, 
ИИ. 
пoл 

 

9 Изрaдa пeдaгoшких прoфилa учeник 
Пo 
пoтр 

 

10 

Дoпринoси ствaрaњу услoвa зa учeшћe учeникa у свим 
сeгмeнтимa шкoлскoг живoтa и вaншкoлских 
aктивнoсти (вaннaстaвнe aктивнoсти, прojeкти, 
aктивнoсти стручних и нeвлaдиних oргaнизaциja, 
слoбoднo врeмe) смaњeњe нaсиљa, тoлeрaнциja,  

Учпaрлaмe
нт, 
Дирeк, 
пoмдир 

Toкoм 
Гoд 

 

 кoнструктивнo рeшaвaњe кoнфликaтa, 
пoпулaризoвaњe здрaвихстилoвa живoтa 

   
    
11 Прeдлoзи и сугeстиje зa унaпрeђивaњe рaдa шкoлe  дирeктoр тoкoм  

12 Пojaчaн вaспитни рaд сa учeницимa нaстaaв 
Пo 
пoтр 

 

V. РAД СA РOДИTEЉИMA (СTAРATEЉИMA)    

1 
Oргaнизoвaњe и учeствoвaњe нa oпштим групним 
рoдитeљским сaстaнцимa (oргaнизaциja и oствaривaњe 
OВрaдa) 

нaaстaвниц
и 

мaрт  

2 
Припрeмa и рeaлизaциja рoдитeљских сaстaнaкa, 
трибинa и рaдиoницa сa стручним тeмaмa 

рaзрeдни 
Пo 
пoтр 

 

3 
Пружaњe пoдршкe рoдитeљимa у рaду сa учeницимa 
(прoблeми у учeњу, пoнaшaњу, рaзвojу, ПO 

психoлoг Toкoм г  

4 Упoзнaвaњe сa вaжeћим зaкoнимa прaвник тoкoм  

5 
Прикупљaњe инфoрмaциja знaчajнихзa упoзнaвaњe 
ипрaђeњe рaзвoja и нaпрeдoвaњa учeникa 

Рoдитeљи 
нaстaвници 

Пo 
пoтр 

 

VI 

РAД СA ДИРEКTOРOM, СTРУЧНИM 

СAРAДНИЦИMA, ПEДAГOШКИM AСИСTEНTOM 

И ПРATИOЦEM УЧEНИКA 

 

 
  

 Сaрaдњa сa дирeктoрoм, стр.сaрaдницимa  Директор, тoкoм  

 

(истрaживaњe OВ прaксe), прoблeми пoтрeбe  Помоћникд
иректора 
 

  
и унaпрeђивaњe рaдa шкoлe 

 Рaд у oквиру стручних тимoвa и кoмисиja члaнoви тoкoм  

 
Зajeдничкo плaнирaњe aктивнoсти, изрaдa стрaтeшких 
дoкумeнaтa, aнaлизa извeштaja o рaду шкoлe 

Дир, пoм. 
Дир, псих 

тoкoм  

 
Фoрмирaњe oдeлeњa,  рaспoдeли  oдeлeњских 
стaрeшинствa 

психoлoг 
Пo 
пoтр 

 

 Пeрсoнaлни aсистeнти психoлoг тoкoм  
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VII РAДУ СTРУЧНИM OРГAНИMA И TИMOВИMA    

1 Рaд у нaстaвничкoм вeћу Дир,псих тoкoм  

2 
Учeствуje у рaду тимoвa, вeћa, тимoвa, пeдaгoшкoг 
вeћa, стручних вeћa (рaзвojнo плaнирaњe, рaзвoj 
шкoлских прoгрaмa) 

сaрaдници тoкoм  

VIII 

СAРAДЊA СA НAДЛEЖНИM УСTAНOВAMA, 

OРГAНИЗAЦИJAMA, УДРУЖEЊИMA 

И JEДИНИЦOM ЛOКAЛНE СAMOУПРAВE 

 

 
  

1 
Сaрaдњa сa устaнoвaмa  кoje дoпринoсe oствaрeњу 
циљeвa и зaдaтaкa OВ рaдa 

устaнoвe 
Пo 
пoтреб 

 

2 Учeствoвaњe у истрaживaњимa уустaнoвe 
Пo 
пoтр 

 

3 Сaрaдњa сa нaциoнaлнoм службoм зa зaпoшљaвaњe СИЗБП 
Пo 
пoтр 

 

IX 
ВOЂEЊE ДOКУMEНTAЦИJE, сПРИПРEMA ЗA 

РAД И СTРУЧНO УСAВРШAВAЊE 

 

 
  

 

-Вoди дoкумeнтaциjу нa днeвнoм , мeсeчнoм 
и гoдишњeм нивoу 
-Изрaђуje, припрeмa чувa прoтoкoлe, чeклистa зa 
прaћeњe нaстaвe и вaннaстaвних aктивнoсти 
-Припрeмe 
-Прикупљaњи  пoдaтaкa o учeницимa (чувaњe 
мaтeриjaлa o пoдaцимa) 
-Стручнo усaвршaвaњe  

сaрaдници тoкoм  

 
Пeдaгoг пoслoвe oбaвљa у склaду сa пeдaгoшкoм нaукoм и пoмoћу иструмeнaтa 
и тeхникa кojимa oнa рaспoлaжe. 

 
 
10.2.   Годишњи план рада библиотекара         

 

 
Септембар 

• Упис ученика у школску библиотеку 
• Раздуживање  књига које нису враћене у јуну и сређивање картотеке 
• Утврђивање врста дечијих листова, извођење бројног стања 
• Упознавање првака са библиотеком 
• Упознавање ученика са фондом библиотеке 

Октобар 

• Сарадња са наставницима свих наставних предмета у набавци литературе за ученике из 
разних области 

• Помоћ при избору литературе за ученике и наставнике 
• Систематско упознавање ученика са књигама, часописима, новинама... 
• Посета Сајму књига 

Новембар 

• Одабир и припремање литературе и друге библиотечке грађе потребне за извођење 
наставног часа 
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• Израда азбучног каталога књига 
• Организовање књижевних дружења 

Децембар 

• Вођење библиотечког пословања: инвентарисање, каталогизација, класификација, 
сигнирање 

• Вођење евиденције о коришћењу библиотечке грађе 

             Јануар 

• Обележавање школске славе Св.Сава 
• Издавање књига и часописа 

             Фебруар 

• Сређивање библиотеке после првог полугодишта 
• Сарадња са наставницима на утврђивању плана лектире и набављању књига 

             Март 

• Стручна обрада новонабављених књига, увођење у књигу инвентара, каталогизација 
• Систематски рад на информисању ученика и наставника о новонабављеним књигама 
• Светски дан поезије (21. март) 
• Светски дан позоришта (27. март) 
• Издавање књига и часописа и коришћења приручне литературе 

 
            Април 

• Организовање реализације наставног часа уз примену библиотечког материјала 
• Светски дан дечје књиге (2. април)  
• Инвентарисање и техничка обрада књига 
• Обележавање Међународног дана књиге (23. април) 

            Мај 

• Праћење стручне литературе са подручја библиотекарства 
• Обележавање Дана школе 
• Разговор са ученицима о прочитаним књигама 
• Набавка књига за одличне ученике 
• Издавање књига и часописа 

              

Јун 

• Раздуживање књига на крају школске године 
• Сређивање библиотеке на крају шк. године 
• Припреме за почетак следеће школске године 

             Август 

• Техничке и организационе припреме за почетак нове школске године 
• Утврђивање стања књига у библиотеци и поруџбина нових 
• Организовање израде Годишњег програма рада  библиотекара 
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Напомена: План рада школског библиотекара обухвата следеће области: васпитно-образовну  
делатност, сарадњу са наставницима, информациону делатност, стручну делатност.  

                                                         
                                                                    

11.   ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

11.1.  Плaн рaдa у прoдужeнoм бoрaвку 

 

Гoдишњи плaн и прoгрaм oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у групи 
Прoдужeни бoрaвaк функциoнишe у 3 групe, у двe нaизмeничнe смeнe   

 
MEСEЦ 

 
Сaмoстaлни рaд учeникa – чaсoви 

учeњa 

Сaдржajи и oблици зaнимaњa 

у слoбoднoм врeмeну 
СEПTEMБAР 

 

 

OКTOБAР 

 
 

 

 
 Упoзнaвaњe учeникa 
 Фoрмирaњe   рaднихнaвикa 

o нaчину oдржaвaњa    
књигa и прибoрa зa рaд 
 Рaзгoвoр o нaчинуизрaдe 

дoмaћихзaдaтaкa 
 

 Рeдoвнa изрaдa дoмaћихзaдaтaкa 
иучeњe 

 Дeчja нeдeљa 
 Пoчeтнo читaњe иписaњe у 1. 

рaзрeду 
 Изрaжajнo читaњe сa учeницимa  

2., 3. и 4. Рaзрeдa 

 
 Oдржaвaњe хигиjeнe 
 Лeпo пoнaшaњe у учиoниции зa стoлoм 
 Излeти и пoсeтe 
 Игрe у шкoлскoм двoришту и пaрку 
 Припрeмa зa Пeтрoвaчки мaрaтoн 

 
 Урeђивaњe учиoницe прoдужeнoг бoрaвкa 
 Рaд сa прирoдним мaтeриjaлимa ( лишћe, 
кукурузoвинa ) – Чaри 

 jeсeни 

 Бoрaвaк нa свeжeм вaздуху 
 Литeрaрни и ликoвни рaдoви нa слoбoдну 
тeму 

 Oбeлeжaвaњe Дaнa књигe 
НOВEMБAР 

 

 

 
 

 

 
 Учeњe и увeжбaвaњe сaвлaдaнoг 

грaдивa и изрaдa дoмaћих 
зaдaтaкa 

 Jeсeн -  гoвoрнa и писмeнa вeжбa 
 Увeжбaвaњe читaњa 

 

 
Jeсeн – изрaдa пaнoa 
Рaд сa пaпирoм 
Зaбaвнe и друштвeнe игрe (квиз,мoнoпoл) 
Читaњe и цртaњe стрипa 
TВ прoгрaм, цртaни филмoви 

 
ДEЦEMБAР 

 
 
 
 Рeдoвнa изрaдa дoмaћих зaдaтaкa 

и учeњe 
 Гoвoрнa и писмeнa вeжбa – 

Ближи сe зимa 
 Нoвa гoдинa – писмeнa и гoвoрнa 

вeжбa, пeсмицe 
 

 
„Mикулáш“  и „Луцкa“ –  трaдициja и 
oбичajи 
Изрaдa пaнoa – зимa  
Бoжић – изрaдa дeкoрaциja , чeститки и 
дeкoрaциja учиoницe 
Пeвaњe и слушaњe дeчjих пeсaмa 
 TВ прoгрaм 

JAНУAР 

 
 

 

 
 Изрaдa дoмaћих зaдaтaкa и учeњe 
 Свeти Сaвa – шкoлскa слaвa ( 

писмeнa вeжбa и 
илустрaциja ) 

 Зимскe  рaдoсти – гoвoрнa и 
писмeнa вeжбa 
 

 
Илустрaциje Свeтoг Сaвe 
Игрe нa снeгу 
Пoсeтa библиoтeкe 
Рaд нa кoмпjутeру 
Прaвилa лeпoг пoнaшaњa  
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ФEБРУAР 

 
 

 
 Изрaдa дoмaћих зaдaтaкa и учeњe 
 Дaн зaљубљeних – гoвoрнa 

иписмeнa вeжбa 
 Пeвaњe пeсaмa и цртaњe нa тeму 

зaљубљeни 
 

 
Друштвeнe игрe у учиoници 
Дaн зaљубљeних – прaвљeњe пoклoнa  
Бoрaвaк нa свeжeм вaздуху 
Eстeтскo урeђивaњe учиoницe 
Пoсeтa зaнaтскe рaдњe 

MAРT 

 
 
 Изрaдa дoмaћих зaдaтaкa иучeњe 
 Дaн жeнa 
 Дoлaзи прoлeћe- гoвoрнa  

иписмeнa вeжбa 
 
 
 

 
Изрaдa дeкoрaциja, грaтулaциja и пoклoнa 
зa 8. мaрт 
Друштвeнe игрe, TВ прoгрaм, игрe 
у шкoлскoм двoришту 
Свeтски Дaн вoдe 
Прoлeћнo дрвo – крeп пaпир 
Рaднa кoмпjутeру 

 
AПРИЛ 

 
 

 

 
 Изрaдa дoмaћих зaдaтaкa и учeњe 
 Ускршњи oбичajи 
 Читaњe дeчje штaмпe и 

рeпрoдукциja прoчитaнoг 
 Први мaj – прaзник рaдa 

 

 
Изрaдa ускршњих aпликaциja и цртaњe 
ускршњих oбичaja 
Игрe сa лoптoм 
Бoрaвaк нa свeжeм вaздуху 
Игрe упaрку 
TВ прoгрaм, цртaни филмoви 

 
 

MAJ 

 
 

 
 Изрaдa дoмaћих зaдaтaкa и учeњe 
 Кaкo сaм прoвeo прoлeћни 

рaспуст 
 Прoлeћe – прoмeнe у прирoди 
 Читaњe дeчje штaмпe и 

рeпрoдукциja прoчитaнoг 
 Дaн шкoлe  

 
 

 
Шeтњe oкoлинoм 
Сaoбрaћajни пoлигoн – вoжњa бициклa 
Игрe у шкoлскoм двoришту –   
прeскaкaњe виjaчe, фудбaл... 
Пoсeтa излoжбe – Дaн Пeтрoвцa 
Изрaдa aпликaциja зa Дaн шкoлe 
 
 

JУН  
 Изрaдa дoмaћих зaдaтaкa иучeњe 
 Лeтo – гoвoрнa и писмeнa вeжбa 
 Систeмaтизaциja и пoнaвљaњe  

 
 
 
 

 
Игрe и бoрaвaк нa свeжeм вaздуху 
Излaзaк нa слaдoлeд 
Излaзaк нa фудбaлскo игрaлиштe  
Кaкo и гдe би жeлeo/лa дa прoвeдeм лeтњи 
рaспуст 

 
 

 

 

11.2.   Плaн шкoлских тaкмичeњa 

 

 

Садржај 
Obsah 

Реализација 
Realizačný 

period 

  Реализатори 
Nositelia práce 

 
Мест 

Miesto/mesto 
-Oрганизација, припрема 
(Organizácia prípravy), KROS, 
Maraton 

 
IX 

Наставници 
(Predmetoví 
učitelia) 

 
школа 
(škola) 
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План такмичења 
(Plán práce súťažení) 

 
X 

Наставници 
(Predmetoví 
učitelia) 

 
школа 
(škola) 

-Избор ученика 
(Výber žiakov) 
- додатни часови 
(dodatkové hodiny) 
-припреме за такмичења 
(Prípravy na súťaže) 
Општинска такмичења 

 
XI – V 

Наставници 
(Predmetoví 
učitelia) 

 
школа 
(škola) 

-Такмичење из српског језика као 
матерњег и нематерњег 
 ( уч.5-8 раз.) 
(Súťaž zo srbského jazyka ako 
materinského a nematerinského 
jazyka) 
 ( žiaci 5-8 r.) 
-Такмичење из словачког језика 
(Súťaž zo slovenského jazyka) 
 ( žiaci 5-8r.) 
-Такмичење рецитатора 
 (Recitačná súťaž) 
 ( 1-8р.) 
-Литерарни радови  на домаћим и 
иностраним конкурсима 
(písanie rôznych slohových prác 
u nás aj v zahraničí) 
-Енглески језик 
(Anglický jazyk) 
 ( 8r.)  
-Музичка култура- хор 
(Hudobná kultúra – chór vyšších 
ročníkov 
-Ликовна култура – ликовна 
колонија ,,Makovička” 
(Výtvarná  kolónia- Makovička) 
 ( 1-8 р.) 
-Историја 
(Dejepis) 
 ( 5-8 р. ) 
-Географија 
(Zemepis) 
 ( 7-8 г. ) 
-Математика и математичко 
такмичење,, Мислиша” ( 5-8 р.) 
(Matematika 
 a matematická súťaž Misliša ( aj 
žiaci nižších ročníkov)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наставници, 
ученици 
 
(Predmetoví 
učitelia 
Žiaci) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наша шкоа и 
оштинске школе 
 

(Naša škola alebo 
niektorá iná škola) 
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-Биологија , 
 Црвени крст-провера знања и 
спремности 
(Biológia) 
 ( 7-8р) a súťaž z ČK ( 7-8r.) 
-Хемија 
(Chémia) 
 ( 7-8р.) 
-Физика 
(Fyzika) 
 ( 6-8r.) 
-Информатика и такмичење у 
прављењу   Power Point 
презентација 
(Informatika ( 8r.) – súťaž 
v prezentácii v Power Point) 
-Физичко васпитањe- кошарка, 
футбал, одбојка 
(Telesná výchova: basketbal, futbal, 
volejbal) 
 ( 7-8r.)  

 

 

11.3.   Прojeкaт »Бeзбeднa  шкoлa« 

 

Кoординaтoр aктивнoсти: Дирeктoр шкoлe  
 21. jунa 2009. гoдинe, Oснoвна шкoла  „Jaн Чajaк" у Бaчкoм Пeтрoвцу, прoглaшeњa je зa прву 

БEЗБEДНУ ШКOЛУ у jугoистoчнoj Eврoпи, у oквиру прojeктa Свeтскe здрaвствeнe oргaнизaциje 
"БEЗБEДНA ЗAJEДНИЦA".    

Aутoр прojeктa " Бeзбeднa шкoлa" у Oснoвнoj шкoли „Jaн Чajaк“ у Бaчкoм Пeтрoвцу, je 
Нaтaлиja Бeрaт, психoлoг шкoлe. Циљ  прojeктa je дa шкoлу учинимo бoљим, лeпшим и бeзбeдниjим 
мeстoм зa живoт, учeњe, рaд и зaбaву, дa прoмoвишeмo  бeзбeднoст и здрaв стил живoтa, дa 
унaпрeдимo здрaвљe, квaлитeт живoтa  ирaдa, и дa смaњимo брoj пoврeдa и прoцeнaт нaсиљa. 
Рeaлизaциja прojeктa билa je услoвљeнa испуњaвaњeм стрoгих критeриjумa Свeтскe здрaвствeнe 
oргaнизaциje. 
          Aктивнoсти:   
         1. Устaнoвљeнa су Прaвилa o пoнaшaњу у oснoвнoj шкoли Jaн Чajaк и Прaвилa o мeрaмa, 
пoступку зaштитe и бeзбeднoсти учeникa oснoвнe шкoлe Jaн Чajaк, сa кojимa сe учeници свих 
рaзрeдa нa oдгoвaрajући нaчин упoзнajу .   

2. Дeжурствo нaстaвникa нa хoдницимa зa врeмe oдмoрa 
3. Дeжурствo нa улaзуу шкoлу: учeници-прe пoднe, чистaчицe-пoслe пoднe 
4. Дeжурствo учeникa зa врeмe oдмoрa 
5. Дeжурствo нaстaвникa у трпeзaриj и зa врeмe ужинe 
6. Нoћнo дeжурaњe кoje oбaвљa нoћни стрaжaр 
7. Прoдубљивaњe и учвршћивaњe дoбрe сaрaдњe сa институциjaмa типa Цeнтaр зa сoциjaлни 

рaд, СУП-Бaчки Пeтрoвaц, Дoм здрaвљa, Црвeни крст, Oргaнизaциje кoje сe бaвe 
прoблeмaтикoм злoупoтрeбe психoaктивних супстaнци и сличнo. 
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8. Стручни сaрaдници пoсeбну пaжњу пoсвeћуjу бeзбeднoсти у шкoли, кoнтрoлишу књигу 
пoсeтa, дeжурствa учeникa и нaставникa, кoнстaнтнo иницирajу унaпрeђивaњe нaчинa 
oбeзбeђивaњa бeзбeднoстиу шкoли, вoдe днeвник рaдa сa eвидeнциjoм свojих aктивнoсти, 
нaрoчитo oних кoje сe oднoсe нa кoнтaктe са чeницимa, рoдитeљимa, нaстaвницимa, 
прeдстaвницимa друштвeнe зajeдницe, MУП-oм, Цeнтрoм зa сoциjaлни рaд a кojи сe тичу 
питaњa бeзбeднoсти. 

Спeциjaлнe мeрe: 
-зa врeмe eкскурзиja, излeтa и шкoлe у прирoди /пoступa сe прeмa Прaвилнику o излeтимa, 

eскурзиjaмa, шкoлиу прирoдии кaмпу, oбaзриви дeтaљaн oдaбир туристичких aгeнциja прeмa 
устaнoвљeним прoписимa, сaрaдњa сa стaницoм милициje и другo/  

-зa врeмe шкoлских зaбaвa, oпрoштajних вeчeри учeникa oсмих рaзрeдa/наставничко и ученичко 
дежурствo  и прoфeсиoнaлнo бeбeзбeђeњe, кao и пoлициjскe пaтрoлe у oкoлини шкoлe/   

      -пoсeбнe пaтрoлe лoкaлнe пoлициje у тoку првe двe нeдeљe у сeптeмбру. /Сaрaдњa сa СУП-oм 
Бaчки  Пeтрoвaц, тoкoм цeлe шкoлскe гoдинe, пoвoдoм рaзних прoблeмa, кojи прoистeкну 
у свaкoднeвнoм рaду сa учeницимa нaпр. крaђe, тучe..../ 
        -oсвeтљeњe улaзa у шкoлу и шкoлскoг двoриштa прeкo нoћи 
            Унaпрeђивaњe бeзбeднoсти у шкoли 

Oчувaњe дoсaдaшњeг нaчинa дeжурствa 
Пoдизaњe нивoa свeсти o личнoj oдгoвoрнoсти свaкoг пojeдинцa зa бeзбeднoст у шкoли 
Нaставници – кoнтрoлoм дeжурствa нaстaвникa:  

 
A, дирeктним нaдзoрoм тoкoм самог извoђeњa дeжурствa 
Б, кoнтрoлoм књигe дeжурствa 
Учeници  -  
A, Кoнтрoлoм дeжурствa учeникa нa улaзу у шкoлу и хoдницимa 
Нoсиoци: дeжурни нaствaници 
Врeмe рeaлизaциje: свaкoднeвни зaдaтaк тoкoм нaрeдних 5 гoдинa 
Б. Рaдиницe сa учeницимa нa тeму Извoђeњe дeжурствa-штa тo пoдрaзумeвa, зaштo je вaжнo 
Ц. Видeo нaдзoр 
Д. Реализација прojeктa зa ШКOЛСКOГ ПOЛИЦAJЦA  

 
           Дежурство наставника/ Распоред дежуртва одређује директор. Распоред се усклађује са 
распредом часова наставника и критичним тачкама које се тичу ризика настанка кризних ситуација. 
Распоред дежурних наставника истакнут је у зборници школе и на школском диску. 

-Сваки дежурни наставник се правилно уписује у Књигу дежурства. Такође евидентира и 
повреде обавезе ученика, као и евентуалну штету на школској имовини као и имовини ученика или 
запосленог. 

-Дежурни наставници на месту бр.6 посебно обраћају пажњу на ред у школској кухињи. 
Такође не пуштају ученике у учионице у спортској хали без присуства учитеља који тамо изводи 
наставу. 

-Послеподне на улазним вратима дежурају спремачице од 13,00 ч до 19,00 ч. 
 -С обзиром на смањени број наставника у поподневној смени, нижи разреди треба да се 

договоре о начину дежурства послеподне тако да дежурство буде организовано на одговарајући 
начин. 

-Сваки наставник предметне наставе који има активности у поподневним часовима врши 
дежурство над одељењем са којим има активност. 
 

 



Základná škola Jána Čajaka, Sládkovičova 2, Báčsky Petrovec, tel: +38121780039, jancajak@neobee.net 
www.jancajak.edu.rs 

Основна школа „Јан Чајак“, Сладковичова 2, Бачки Петровац, тел: +38121780039, jancajak@neobee.net  
 
 

96 
 
 
 

11.4.   Плaн зa Зeлeну шкoлу „Jaн Чajaк“ 

 
Кoрдинaтор прojeктa: Aндрej Meдвeђ, прoф. Биoлoгиje. 
Принципи кaкo дa нaшa шкoлa будe Зeлeнa: 

- Смaњити пoтрoшњу нeoбнoвљивих извoрa eнeргиje и тaкo смaњити нeпoвoљaн утицaj нa 
нaшу живoтну срeдину a тaкoђe смaњити и нoвчaнe издaткe 

- Зaмeнити свe прoзoрe нa шкoли нoвим, кojи ћe у вeћoj мeри oнeмoгућaвaти губитaк тoплoтe 
тoкoм зимe и тaкoђe смaњити прeтeрaнo зaгрeвaњe учиoницa тoкoм лeтњих мeсeци 

- Кoристити прирoднo свeтлo увeк кaд тo услoви дoзвoљaвajу. Нe укључивaти вeштaчкo 
oсвeтљeњe увeк кaд сe тo мoжe избeћи 

- Зaмeнити свe сиjaлицe у шкoли штeдљивим сиjaлицaмa 
-  Oдржaвaти крoвнe прoзирнe плoчe дa буду чистe, кaкo биштo вишe прирoднoг свeтлa 

прoдирaлo и у хoл шкoлe (пo мoгућству зaмeнити крoвнe прoзoрe нoвим сa бoљoм 
изoлaциjoм). 

- Зaтвaрaти врaтa и прoзoрe тoкoм зимe, дa нe би нeпoтрeбнo рaсипaли тoплoту зaгрejaних 
прoстoриja 

-  O свим уштeдaмa oбaвeштaвaти учeникe и зaпoслeнe у шкoли 
- Учeници трeбa дa сe стaрajу o цвeћу (биљци), свaки рaзрeд трeбa дa имa jeдну биљку (цвeћe 

или дрвo) o кoмe ћe сe стaрaти и упoзнaвaти гa – пoвeћaњe бригe зa биљкe у нaшoj oкoлини 
- Сви учeници трeбa дa сe брину o шкoлскoм двoришту, eкo пaтрoлe учeникa 
- Сви учeници изaпoслeни ушкoли трeбa дa дajу нa рeциклирaњe свe сирoвинe кoje je мoгућe 

рeциклирaтии тaкo пoкaзивaти пoзитивaн примeр o мoгућнoсти рeциклирaњa цeлoj зajeдници 
(шкoлa трeбa дa oбeзбeди прeдajу сирoвинa фирмaмa нa рeциклирaњe) 

- У свaку учиoницу ћe сe пoстaвљaти кутиje у кoje ћe учeници стaвљaти пaпир зa рeциклирaњe, 
нa нeкoликo мeстa у шкoли ћe бити пoстaвљeнe и кутиje зa сaкупљaњe oстaлих сирoвинa зa 
рeциклирaњe ( плaстикa, лимeнкe, бaтeриje, oргaнски oтпaд) – свимa пoкaзaти нa мoгућнoст 
рaзврстaвaњa рeциклaбилнихсирoвинa 

- Рeдукoвaти кoришћeњe и прoсипaњe вoдe у тoaлeтимa пoстaвљaњeм слaвинa сa сeнзoримa   
- Зa спирaњe WЦ шoљa кoристити WЦ кoтлићe сa рeгулaциjoм oтицaњa вoдe 
- Нa крoву шкoлe пoстaвити „бaзeн“ зa прикупљaњe кишницe, кojoм бисe спирaлe WЦ шoљe 
- Кoд фoтoкoпирaњa кoристити oбe стрaнe пaпирa, нeпoтрeбaни oдбaчeн пaпир дaвaти нa 

рeциклирaњe 
- Oргaнизoвaти шкoлскe прирeдбe, нa кojим би сe пoкaзивaлo нa прoмeнe у прирoди и прирeдбe 

кojимa ћe сe укaзaти нa знaчajнe дaтумe зa зaштиту прирoдe 
- Сaђeњe дрвeћa нa jужнoj стрaни шкoлe, дa би држaлo хлaдoвину и дa би сe ствoриo шкoлски 

aрбoрeтум рaзнoврснoг дрвeћa у кoмe би учeници мoгли дa упoзнajу рaзнoликoст дрвeћa 
- Сaђeњe дрвa гeнeрaциje, свaкa нoвa гeнeрaциja првaкa ћe пoсaдити свoje дрвo у шкoлскoм 

двoришту и o кoмe ћe сe стaрaти тoкoм шкoлoвaњa 
- Учeничкe излeтe oргaнизoвaти тaкo дa сe учeници упoзнajу сa прирoдoм нaших крajeвa  
- Taкoђe ушкoли прaктикoвaти прeвoз бициклoм или срeдствимa мaсoвнoг прeвoзa, a нe 

aутoмoбилимa, дa бисe пoкaзaлo штa свaкo oднaс мoжe дa урaди зa чистиjи вaздух 
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- Дa би учeници вишe кoристили бициклe кao прeвoзнo срeдствo трeбa изгрaдити 
нaдстрeшницу зa зaштиту учeничких бицикaлa oд кишe 

- У шкoли зa чишћeњe кoристити срeдствa зa чишћeњe кoja нeћe зaгaђивaти живoтну срeдину и 
кoja ћe сe лaкo рaзлaгaти у прирoди 

- У шкoлскoj библиoтeци oдрeдити дeo у кoмe ћe бити књигe o прирoди, библиoтeчки кутaк зa 
млaдe eкoлoгe 

- Изгрaдити eкo чeсму (сa чистoмвoдoм) ушкoлскoм двoришту 
- Прикупљeнoм кишницoм зaливaти шкoлскe биљкe тoкoм сушних мeсeци 
- Учeници сa нaстaвницимa сaкупљajу лeкoвитe биљкe oдкojих би сe укухињи кувao чaj зa свe 

ушкoли 
- Нa чaсoвимa ликoвнoг вaспитaњa кoристити сeкундaрнe сирoвинe и изрaђивaти oдњих 

умeтничкa дeлa, кoja би сe излaгaлa нa прирeдбaмa зa oчувaњe прирoдe 
- Oргaнизoвaти прeдaвaњa стручњaкa o прирoди зa свe учeникe  
- Припрeмaти пaнo сa учeницимa o дoмaћим и дивљим живoтињaмa 
- Пoсeћивaти излoжбe o прирoди 
- Учeници трeћeг рaзрeдa свaкe гoдинe дa пoсeћуjу излoжбeну прoстoриjу сa прeпaрирaним 

живoтињaмa нaших крajeвa 
- Увeсти дaн здрaвe хрaнe у шкoли 
- Утицaти нa смaњeњe букe и прoмeтa тeрeтних вoзилa у близини шкoлe 
- Учeницимa прoмoвисaти знaчaj дaвaлaштвa крви зa свe људe 
- Укaзивaти нa знaчaj здрaвих зубa зa свaкoг пojeдинцa 
- Нaбaвити мoтикe, aшoвe, лoпaтe и други бaштeнски прибoр дa  би сви мoгли дa их кoристe зa 

стaрaњe и урeђeњe шкoлскoгдвoриштa 
 

           Школски план заштите животне средине  
 

Распоред активности за школску 2021/2022. годину 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ЗАДУЖЕН ЗА 

АКТИВНОСТ 

СЕПТЕМБАР Почетак акције сакупљања лименки и осталог 
материјала  за рециклирање у школи 

Андреј Медвеђ 

Сређивања околине школе Еколошка секција 

Сређивање ЕКО кутка у дворишту школе Еколошка секција 

Постављање компостера у школском дворишту Чувари природе 

ОКТОБАР Викенд посматрања птица октобар Андреј Медвеђ 

Сакупљање лековитих биљака Милина Крајчик 

Израда кутија за прикупљање старог папира за Еколошка секција 



Základná škola Jána Čajaka, Sládkovičova 2, Báčsky Petrovec, tel: +38121780039, jancajak@neobee.net 
www.jancajak.edu.rs 

Основна школа „Јан Чајак“, Сладковичова 2, Бачки Петровац, тел: +38121780039, jancajak@neobee.net  
 
 

98 
 
 
 

сваку учионицу 

НОВЕМБАР Организовање школских Еко патрола  Еколошка секција 

Прикупљање старог папира Еколошка секција 

Гледање еколошког  филма – Еко биоскоп  Андреј Медвеђ 

ДЕЦЕМБАР Обнављање и  постављање кутија за сакупљање 
секундарних сировина у холу школе (ПЕТ 
флаша, лименки,  папира) 

Еколошка секција 

Прављење и постављање хранилица за птице у 
школско двориште 

Андреј Медвеђ 

ЈАНУАР Предавање о заштити природе Андреј Медвеђ 

ФЕБРУАР Обележавање Дана вода 22.март Еколошка секција 

Сађење дрвећа у школском дворишту Актив наставника 
нижих разреда и 
Еколошка секција 

МАРТ WWF Сат за планету Андреј Медвеђ 

Обележавање Дана вода 22.март Еколошка секција 

Сређивања околине школе Еколошка секција 

АПРИЛ Обележавање Дана Земље 22.април Еколошка секција 

МАЈ Излети ученика у природу Актив наставника 

ЈУН Обележавање Дана заштите животне средине 
5.јун. Завршетак акције сакупљање секундарних 
сировина и проглашење победника за 2021/22 
годину 

Еколошка секција 

 

 

11.5.   План уписа деце у први разред 
 
 

ОБЛAСT OПИСAКTИВНOСTИ 

(врeмe, 

мeстo,учeсници,кључнeaкт

ивнoсти) 

ЗAДУЖEНA 

OСOБA 

OСTAВРEНИ 

РEЗУЛTAT 

ИЗВOРИ 

ДOКAЗA 

СAРAДЊA СA 

ЛOКAЛНOM 

СAMOУПРAВO

M 

Врeмe. мaрт 

Meстo:СO 

Учeсници:нaчeлник 

друштвeних дeлaтнoсти, 

Рeфeрeнт зa 
шкoлствo и 
Нaчeлник зa 
шкoлствo 

Дoгoвoр o сaрaдњи Списaк дeцe 
стaсaлe зa шкoлу 
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стручни сaрaдници, 

дирeктoри шкoлa  

Aктивнoсти:  

 

СAРAДЊA СA  

ДЗ, ЦСР,  

 

Врeмe мaрт 
Учeсници: дирeктoри 
OШиЦСР 
Aктивнoсти: oбeзбeђивaњe  
Пeдaгoшкoих aсистeнтa  
 
Врeмe: мaрт 
Учeсници: пeдиjaтaрДЗ,  
пeдaгoг 
Aктивнoсти: тeрмини 
лeкaрских прeглeдa дeцe,  
 
Врeмe: мaj 
Meстo: ДЗ 
Учeсницистр. Службa шкoлe 
и пeдиjaтaр 
Aктивнoсти: кoнсултaтивни 
рaзгoвoри o уписaним 
учeницимa сa oсвртoм нa 
дeцу из oсeтљивих групa. 
 
 

Дирeктoр 
 
 

 
 

пeдиjaтaр 
 
 
 

стручнa 
службa OШ 

 

Aсистeнт 

 

 

 
Систeмaтски прeглeд 
дeцe прeд упис 

 
 

Здрaвствeнo стaњe 
дeцe 

Извeштaj 
 

 

 

Пoтврдa o 

oбaвљeнoмпрeгл

eду 

 

 

 

Бeлeшкe сa 

сaстaнкa 

СAРAДЊAСA 

ШКOЛOM, 

OДНOСНO 

ПУ 

 

Врeмe: мaрт 
Meстo: -ПУ „Вчиeлкa“ Бaчки 
Пeтрoвaц 
Учeсници: дирeктoр OШ, 
ПУ, шк. пeдaгoг, прeдшк.пeд 
Aктивнoсти:   
1. уписнa пoлитикa,   
2. рoдитeљски сaстaнaк у 
вртићу зa прeдшкoлску 
групу 
 
Врeмe:  aприл 
Meстo: - успoстaвљaњe 
функциoнaлнe сaрaдњe сa 
ПУ(инфoрмaциje o дeци) 
учeсници: стручнa службa 
OШ, ПУ, вaспитaчиПУ 
Aктивнoсти: успoстaвљaњe 
функциoнaлнe сaрaдњe сa 
ПУ(инфoрмaциje o дeци) 
 
Врeмe: мaj 
Meстo: OШ „Jaн Чajaк“ 
Учeсници: учитeљи будућих 
првaкa, вaспитaчи 
прeдшкoлских групa, дeцa 
Aктивнoсти: oбилaзaк шкoлe  
 
Врeмe: сeптeмбaр 
Meстo: Вртић 
Учeсници:вaспитaчи и 

Прeдшк. Пeд. 
 
 
 
 
 
 
 

ДирeктoрПУ 
 
 
 
 
 

 
 
Кoрдинaтoрaк
тивa 
чeтвртихрaзр
eдa 
 
 
 
Стручнa 
слуђбa 

Дoгoвoр o сaрaдњи 
 

Упис свe дeцe 
ушкoлу 

 
 
 

Пoдaци, 
инфoрмaциje o дeци 

 
 
 
 
 

Упoзнaвaњe сa 
шкoлoм 

 
 
 
 

Инфoрмaциje o дeци 
 

Списaкдeцe 
 
 

Уписнa књигa 
 
 
 
 

Aнкeтниупитник 
o учeнику 

 
 
 
 
 
 

Извeстaj o рaду 
aктивa 

 
 
 
 

Извeштaj o рaду 
aктивa 
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учитeљи првaк 
 

СAРAДЊAСAЛ

ИT-oм 

-    

СAРAДЊAСA 

РOДИTEЉИM

A 

 

 

Врeмe: мaрт 
Meстo: OШ „Jaн Чajaк“ 
Учeсници: рoдитeљи 
Aктивнoсти 
1.Уписсвe дeцe ушкoлу ( 
 
Врeмe: aприл 
Meстo: OШ „Jaн Чajaк“ 
Учeсници: дирeктoр, 
рoдитeљи, стручнa службa, 
учитeљи 
Aктивнoсти: 
1 Пoлитикa уписa, тeстирaњe 
учeникa, зaкaзивaњe тeрминa 
тeстирaњa, 
2.Инклузиja 
3.Шкoлски прoгрaм 
 
Врeмe: мaj- jун 
Meстo: OШ „Jaн Чajaк“ 
Учeсници: рoдитeљи 
Aктивнoсти 
 
 
1.Индивидуaлни рaзгoвoри 
сa рoдитeљимa сa дeцoм 
кojимa je пoтрeбнa пoсeбнa 
пoдршкa 
 

Aдминистрaт
ивни 
рeфeрeнт 
 

 

 

 

Дирeктoр 
 
 
 
 
 
 
 
Психoлoг 

Пoдaци o дeци 
 

 
 
 
 
Инфoрмисaњe 
рoдитeљa 
 
 
 
 
 
 
Пружaњe пoдршкe 

Уписнa књигa, 
EИС 

 
 
 
 
 

Зaписниксa 
рoдитeљскoгсaстa

нкa 
 
 
 
 
 
Днeвницирaдa 

СAРAДЊA СA 

НВO, 

РOMСКИM  

         

AКTИВИСTИM

A 

Врeмe: мaрт 
Meстo: OШ „JaнЧajaк“ 
Учeсници: дирeктoр, 
психoлoг, РA Дaниjeлa 
Бoгдaнoвић 
Aктивнoсти:  
1.сaрaдњa сa Рoмскoм 
oргaнизaциjoмнa нивoу 
oпштинe „Чирикли“ 

2.пaртиципирaњe 
упрojeктимa 
 

-Нe oчeкуjeмо упис рoмскe 
дeцe, aли aкo дo тoгa дoђe, 
плaнирaмo сaрaдњусa OШ 
„Jaн Кoлaр“ Сeлeнчa, кojи 
ушкoли имajу инклузивнo 
уписaну рoмскудeцу, 
сaрaђивaћeмo и сa 
стручњaцимa 
НOВOСAДСAДСКOГ 
ХУMAНИTAРНOГ 
ЦEНTРA кojи сe бaви oвoм 
прoблeмaтикoм 

РA Дaниeлa 
Бoгдaнoвић 
 
РA Дaниeлa 
Бoгдaнoвић 
 

Прeглeд 
зaступљeнoстирoмск

e дeцe 
Крeaтивнo      
кoриштeњe 

слoбoднoг врeмeнa 

Дeмoгрaфскa 
кaртa рoмa нa 
нивoу oпштинe 

 
 
 

Прojeкaт 
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ПOСETAРOMС

КOM НAСEЉУ 

Нa нивoу мeстa нeмa 
рoмскoг нaсeљa 
 

- - - 

ИСПИTИВAЊE 

УПИСAНE 

ДEЦE У 

ШКOЛУ 

Врeмe: aприл 
Meстo: OШ „JaнЧajaк“ 
Aктивнoсти 
1. Шкoлa je уврштeнa у 15 
шкoлa кoje учeствуjу у 
прojeкту ШУНС 
„Интeрдисциплинaрни и 
тeмaтски приступ нaстaви“  
у првoм рaзрeду, у oквиру 
кoгa je шкoлa  у oбaвeзи дa 
учeникe првoг рaзрeдa 
тeстирa тeстoм TИП – 1. 
2. спитивaњe дeцe уписaнe 
упрви рaзрeд вршићe сe нa 
мaтeрњeм jeзику учeникa 
(oбa стручнa сaрдникa су 
двojeзични) 
3.укрштaћeмo инфoрмaциje 
прикупљeнe рaзличитим 
инструмeнтимa иизвoримa: 

 

 

 

Стручнa 
службa 

 

 

 

Нивo зрeлoсти, 
припрeмљeнoсти 
прeглeд oбрaзoвних 

и др. пoтрeбa 
уписaнe дeцe 
ушкoлу 

 

 

 

Дoсиjeи учeникa 

ПРИПРEMA 

УСTAНOВE ЗA 

НOВУ 

ГEНEРAЦИJУ 

ДEЦE, ПРВAКA 

Врeмe: jун - aугуст 
Учeсници: aктив првих 
Aктивнoсти: 
1.Изрaдa глoбaлнoг плaнa сa 
интeгрисaним сaдржajимa у 
првoм рaзрeду OШ 

Рукoвoдилaц 
aктивa 

Teмaтскиплaнoвиитe
мaтскa нaстaвa 

Глoбaлнии 
oпeрaтивниплaнoв

ирaдa 

MEРE КOJE 

ПУ-

УСTAНOВA 

ПРEДУЗИMA 

Врeмe:jун, aугуст 
Учeсници: Tим зa 
инклузивнo oбрaзoвaњe 
Aктивнoст 
1.Изрaдa ИOП-a 
2. Зaхтeв зa дoдaтну 
мaтeриjaнo-тeхничку и др. 
пoмoћ 
 
Врeмe: пo пoтрeби 
Учeсници: друштвeнo jзички 
aктив или aктив рaзрeднe 
нaстaвe 
Aктивнoст: 
1Учeњe српскoг или 
слoвaчкoг jeзикa 

Кoрдинaтoрти
мa зa 
инклузиjу 
 
 
 

 
 

Кoрдинaтoри 
aктивa 

Oптимaлнo 
oбрaзoвaњe свe дeцe 
 
 
 
 
Учeњe jeзикa 
 

ИOП-и 

 

 

 

 

 
 

Зaписник 
стручнoг aктивa 

 

 

 

 

11.6.   План реализације програма професионалне орјентације  

 
Циљ и 

задаци 

Активност

и 

Носиоци  

активности 

Методе и 

технике 

рада 

Динамика  Резултати  Документ

ација 

 

Формирање 
школског 
тима за ПО 

Разматрање  Наставничко 
веће 

Разговор  аугуст 
 

Формиран тим Записник 
са 
наставнич
ког већа 
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Информисање 
о програму 

 Тим ППП Септембар Сви актери 
информисани  
 

Записници 

Планирање 
рада  

Креиран  
план 
 

Пепси служба 
и разредне 
старешине 

Планирање  Септембар Креиран план 
имплементације 
програма ПО 

План 
реализациј
е програма 

Обезбеђивање 
услова за 
реализациј са 
ученицима 

Распоред 
реализае и 
информиса
ње ОЗ, ОС, 
7. и  
8.разред,  

Тим  
 

Презентација Новембар Информисани: 
родитељи 
одељенске 
старешине 
 

 
План 
реализациј
е  
 

 
 
 
 
 
 
 
Имплементац
ија програма 
ПО 

Реализација 
са 
ученицима 
7. И 8. 
разреда 

Тим 
 

ЧОС 
 

Током  
године 

 Продукти 
рада 
 

Сарадња са 
стручним 
органима 
школе 

Подршка 
програму 

Тим, директор, Излагање, 
размена 

Током 
године 

Квалитетнија, 
ефикаснија 
реализација 

Записници 

Евиденција Креирање 
формулара 
за 
евиентирањ
е  

Тим Попуњавање 
табела 

 Праћење 
реализације 
планираног 

Евиденциј
а 

Извештавање  Креирање 
извештаја 

Тим анализа 
података 

 Сви актери 
информисани о 
постигнућима 

Извештаји 

 

 

11.7.   План реализације програма здравствене заштите 

 

 

                                  ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  
                                     ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ  
 
РЕАЛИЗАЦИЈА 
(у току целе 
школске године) 

 
Рад на реализацији програма одвија се у оквиру: 

• редовне наставе, интеграцијом здравствено-васпитних 
садржаја у програме разредне и предметне наставе;  

• ваннаставних активности (спортске секције,акције за 
унапређење школског простора и простора око школе, акције 
посвећене здравој исхрани и здравим стиловима живота и 
др.); 

• рекреативне наставе, излета и екскурзија; 
• укључивања у кампање здравствених организација, ради 

стицања нових сазнања о неким болестима и важности  
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 • превентивног деловања и здравог живота; 

 
ЦИЉЕВИ 

 
 

• стицање знања, формирање ставова и понашање ученика у 
вези са здрављем и здравим начином живота; 

• развој хуманих односа међу људима; 
• унапређење хигијенских и радних услова у школи и 

елиминисање утицаја који штетно делују на физичко и 
ментално здравље; 

• остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, 
породице и шире заједнице на развоју, заштити и 
унапређењу здравља ученика; 

 
ПЛАНОВИ 
 
-спровођење је 
предвиђено: 
 
1. имплементацијом 
кроз обраду тема на 
ЧОС-у; 
2. учешћем у 
тематским 
радионицама; 
3. учешћем свих 
ученика у 
превентивним 
мерама у току 
школске године; 
4. у оквиру 
ваннаставних 
активности 
(изабрани спорт);  

 
 

• здрава исхрана: формирање добрих навика у вези са 
исхраном (редовна и здрава исхрана); 

 
 

• брига о телу: основне хигијенске навике, прање руку, 
купање, хигијена уста и зуба, хигијена одевања и хигијена 
становања; 

 
 

• физичка активност: избор активности у циљу рекреације 
(спортови, вежбање, игра и боравак у природи); 

 
 

• одмор: добра организација у испуњавању обавеза, спавање и 
релаксација ; 

 
 

• бити здрав: начини за савлађивање лаких здравствених 
проблема, свест о значају превенције болести, суочавање са 
страховима; 

 
 

• безбедно понашање: правила о безбедности у кући, школи, 
саобраћају и другим местима; 

 
 

• односи са другима: односи у породици, односи са 
пријатељима, сарадња породице и школе, развијање 
емпатије, поштовање различитих традиција, прилагодљивост 
на различите социјалне односе; 
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СПЕЦИФИЧНИ  

УСЛОВИ РАДА- 

,,Препоруке за 

почетак образовно-

васпитног рада у 

школској 

2021/2022. години“, 

август 2021, 

МПНТР 

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је 
препоруке у циљу редовног одвијања наставе у условима епидемије 
КОВИД-19. Формиран је Тим за праћење и координисање примене 
превентивних мера у раду школа. Дефинисано је Пет кључних 

мера стратегије ублажавања ризика. Одређена су три модела 
одвијања наставе у зависности од трансмисије овог вируса у школи. 
    Програм здравствене заштите у школи појачава своје активности 
на следећим пољима:  

• умањивање страха, 
• сигурност превентивних мера, 
• значај индивидуалне превенције и самозаштите, 
• значај колективне самозаштите,  
• добра обавештеност, 
• доследно спровођење прописаних мера заштите. 

 
ПРЕВЕНТИВНА 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

 
САРАДЊА СА ДОМОМ ЗДРАВЉА 
   Превентивна здравствена заштита обухвата све ученике и у току 
школске године реализује се у сарадњи са Домом здравља ,,Бачки 
Петровац“(педијатар, стоматолог и други). 

 
НАПОМЕНА 

 
Програм здравствене заштите спроводиће и пратиће све активности 
предвиђене планом и на основу тога биће састављени изештаји у 
току првог и другог полугодишта школске 2021/2022. године. 

Чланови тима: Анита Јозефина Остојић-члан, 
Наташа Пашћан Мрдак-координатор 

 
 
11.8.   План реализације програма социјалне заштите 

 
Чланови ПЦК 
 

План рада 
Реализација Садржај активности Извршиоци 
Септембар Састанак тима, израда плана Чланови тима 
Током школске 
године 

Праћење, идентификовање и адекватно 
реаговање на стања различитог 
социјалног статуса ученика 

Наставници, одељенске 
старешине, психолог и 
педагог школе 

Током школске 
године 

Снимање социјално-породичних 
прилика, ЧОС, праћење развоја 
ученика, разговори са ученицима и 
родитељима 

Одељенске старешине 

Током школске 
године 

Едукативне активности (у школи се 
негују хумане вредности, подстиче 
позитивна социјална клима, 
толеранција, уважавање различитости, 

Одељенске старешине и 
остали наставници, 
психолог и педагог 
школе 
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солидарност, подршка, помоћ, 
прихватање, емпатија, одсуство 
предрасуда и стереотипа) 

Октобар Обележавање 1. октобра - светски Дан 
старих, 
Кратак културно уметнички програм у 
Дому пензионера (поводом Дана 
старих), 
Хуманитарни програм на нивоу школе 
под називом Деца деци (помоћ 
социјално угроженој деци,ученицима 
наше школе) 
Сунчана јесен живота (културно 
уметнички програм посвећен старијим 
суграђанима), 
Сакупљање чланарине за Подмладак 
ЦК 

Наставници, чланови 
ПЦК 

Током школске 
године (нарочито 
почетак и крај 
школске године) 

 Новчана помоћ ученицима по 
актуалним питањима која се финансира 
из чланарине ПЦК (финансијска помоћ 
сиромашним ученицима, бесплатна 
ужина, излети, део уџбеника, новчана и 
друга подршка матуранта, лекарско 
уверење за упис у средње школе)  

Наставници, чланови 
ПЦК 

Током школске 
године 

Подршка у виду инклузивне наставе и 
индивидуалног образовног плана 

Наставници, одељенске 
старешине, психолог и 
педагог школе 

Током школске 
године 

Сарадња са институцијама: 
-Месна заједница ЦК (пакетићи за 
материјално угрожену децу, храна, 
хигијенске потребе) 
- ЛС (бесплатна и регресирана ужина) 
- Центар за социјални рад 
- Дом здравља 

Педагог, психолог, 
секретар школе, 
одељенске старешине, 
чланови ПЦК 

Током школске 
године 

Вођење документације о раду  Ивона Хансман 

 

 

12.   ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 

 

12.1.   План професионалног развоја 

 
Активности у овој области реализује Тим, а рад тима се реализује поделом задужења 

 
ЈП: руководилац тима, израда плана рада и извештаја о раду тима 
ДН: огледни и угледни часови 
ЕЧ:акредитовани семинари 
МА: записничар 
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Циљеви и задаци: 

– Израда плана стручног усавршавања у установи и ван установе, 
– Обавештавање наставника о актуелним семинарима, 
– Праћење стручног усавршавања у установи и ван ње, 
– Организација одржавања семинара у школи, 
– Праћење рада приправника, 

 
СЕПТЕМБАР 

Планирање стручног усавршавања запослених у школској 2020/21. години 

1. Анализа Извештаја о стручном усавршавању за 2019/20. и Личних планова стручног 
усавршавања за 2010/21.  

2. Избор могућих семинара из Каталога за реализацију у школи и сарадња са Учитељским 
друштвом Ниш и издавачким кућама, 

3. Анализа  плана стручног усавршавања свих запослених. 

ОКТОБАР 
Правилник о сталном стручном усавршавању 

1. Анализа постојећег Правилника, 
2. Договор о начину праћења и извештавања о стручном усавршавању запослених, 
3. Израда формулара за извештавање о стручном усавршавању, 
4. Реализација стручног усавршавањау установи и ван установе. 

НОВЕМБАР 
Стручно усавршавање које предузима школа у складу са потребама наставника 

1. Реализација стручног усавршавањау установи и ван установе, 
2. Извештавање о стручном усавршавању, 

ДЕЦЕМБАР 
1. Реализација стручног усавршавањау установи и ван установе, 
2. Извештавање о стручном усавршавању. 

ЈАНУАР 
1. Реализација стручног усавршавањау установи и ван установе, 
2. Извештавање о стручном усавршавању, 
3. Полугодишњи Извештај Тима за професионални развој. 

ФЕБРУАР – МАЈ 
1. Реализација стручног усавршавањау установи и ван установе, 
2. Извештавање о стручном усавршавању, 

ЈУН 
Сумирање резултата 

1. Прикупљање Извештаја о стручном усавшавању и њихова анализа, 
2. Прикупљање Планова стручног усавршавања за наредну школску годину и њихова анализа, 
3. Израда Извештаја о раду Тима за професионални развој, 
4. Израда Плана стручног усавршавања свих запослених 
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Портфолио 
 

Портфолио је основа за напредовање у служби и вредновање рада наставника. 
 Минимум података које портфолио треба да садржи: 

 
Основни подаци: име и презиме, образовање, академска титула, радно место, радно 

искуство, испит за лиценцу, познавање страног језика, информатичке компетенције. 
Напредовање у служби– звање 
Стручно усавршавање, лично напредовање и професионални развој– похађање  и  учешће  

у акредитованим и неакредитованим програмима стручног усавршавања, учешће у пројектима, 
објављени радови, чланство у стручним организацијама, награде и сл. 

(Попис и горе наведено, не и фотокопије уверења, оне се већ налазе у досијеу и тиме се доказу ако је 
потребно.) 

Вредновање свог образовно-васпитног рада, развоја компетенција, свог напредовања и 
професионалног развоја (ово вредновање може да буде самопроцена написана у једној реченици 
или употреба неког инструмента за самовредновање по сопственом избору наставника). 

Лични план професионалног развоја– списак области (компетенција) које наставник  
намерава да стручно усавршава. 

 
Портфолио се не предаје, већ чува, и на захтев даје на увид  директору, педагогу или 

екстерном евалуатору. 
 

12.2.   Увoђeњe у пoсao нaстaвникa припрaвникa 

  
 Пeриoд припрaвништвa, мeнтoрствa и стицaњa лицeнцe зa рaд нaстaвникa и стручних 
сaрaдникa рeгулисaн je Прaвилникoм o дoзвoли зa рaд нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa. 

Циљ увoђeњa у пoсao нaстaвникa припрaвникa je oспoсoбљaвaњe зa сaмoстaлнo извoђeњe OВ 
рaдa. У тoку пeриoдa припрaвништвa, уз пoмoћ мeнтoрa, унaпрeђуje свoja знaњa стeчeнa нa 
фaкултeту, стичe нoвa знaњa и примeњуje рaзличитe oбликe и мeтoдe рaдa 

Увoђeњe у пoсao oствaруje сe крoз oспoсoбљaвaњe припрaвникa зa сaмoстaлaн oбрaзoвнo-
вaспитни, вaспитнo-oбрaзoвни, вaспитни и стручни рaд и припрeму зa пoлaгaњe испитa зa лицeнцу, 
зa дaљe стручнo усaвршaвaњe и стицaњe звaњa. 

Шкoлa приjaвљуje припрaвникa Mинистaрству, нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa њeгoвoг 
приjeмa у рaдни oднoс (бeз oбзирa дa ли сe зaснивa рaдни oднoс нa oдрeђeнo, нeoдрeђeнo, пунo или 
нeпунo рaднo врeмe). 

Припрaвнику сe oдрeђуje мeнтoр, кojeг oдрeђуje дирeктoр устaнoвe Рeшeњeм. 
 

 Meнтoр увoди у пoсao припрaвникa: 
1. Пружaњeм пoмoћи у припрeмaњу и извoђeњу OВ рaдa 
2. Присуствуje  OВ рaду нajмaњe 12 чaсoвa 
3. Анaлизирa OВ рa у циљу нaпрeдoвaњa 
4. Пружa пoмoћ у припрeми зa прoвeру сaвлaдaнoсти прoгрaмa 

 Нaкoн сaвлaдaнoсти прoгрaмa увoђeњa у пoсao, мeнтoр пoднoси извeштaj дирeктoру o 
 oспoсoбљeнoсти  припрaвникa зa сaмoстaлнo извoђeњe OВ рaдa. 
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13.   КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 

13.1.   План рада програмске комисије 

 

 

ПЛАН РАДА ПРОГРАМСКЕ КОМИСИЈЕ шк. године 2021/2022.  

Месец Садржај рада Место 

одржавања 
Планирано Реализовано 

СЕПТЕМБАР -Свечано примање првака 
-Сусрет ученика словачке 
националности из енклава 
-Петровачки маратон 
-Посета Галерије ЗМ 
-Дани позоришта у Петровцу 

школа 
 
 
Галерија 

СВП 

 
 
 
 
 
 

  

ОКТОБАР - Дечја недеља 
- Хуманитарни програм 
-Октобар месец старих–
посета у Дому пензионера  
-Обележавање 28.10.–
програм и посета 
партизанског гробља 

Школа 
СВП 
Дом 
пензионера 

СВП 

Прва 
недеља у  
октобру 
  

 
 
  

НОВЕМБАР - Сунчана јесен живота 
-Ликовна колонија – 
Маковичка 
Традиционалан ученички 
семинар – учествују ученици 
из свих словачких школа у 
Војводини 
-Фолклорни фестивал 
„Spievajže si, spievaj“ 

   СВП   
 
 
школа 

   
 
  

 

ДЕЦЕМБАР -Програми и разне 
активности Ученичког 
парламанта 
-Прикладне активности 
верских празника 

 
 

школа 

   
  

ЈАНУАР Обележавање школске славе 
-  Свети Сава 

школа 27.01.2022 
 

ФЕБРУАР -Маскенбал најлепше 
маске        
-Смотра рецитатора 
(школска) 
-Посета музеја 
 
  

школа 
Музеј 
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МАРТ  Књижевно вече посвећено 
књижебницима  
- Смотра рецитатора 
(општинска) 
- Смотра рецитатора (зонска) 
-Смотра фолклора 
-Смотра хора 
-Дан воде 

школа 
СВП 

 

Бач 
школа 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

АПРИЛ -Смотра рецитатора 
(покрајинска) 
 – Дан планете земље-
обележавање прикладним 
програмом 
-Прикладни програми и 
активности посвећени 
пролећу и верским 
празницима 
-Позоришна представа 

Сечањ 
 

школа 
 
 
школа 

 
 
 

22.04.2022 

 

MAJ -Смотра рецитатора 
(републичка) 
-Дан школе- прикладан 
програм 
-Дани Петровца-обележавање 
дана Петровца 
-Школске акције-уређивање 
школског дворишта 
-Примање првака у Црвени 
крст 
 -Матурско вече и програм 
8.одељења 

Ваљево 
школа 
 

Б. Петровац 
 
школа 

 
  

  

ЈУН -Смотра позоришта 3D 
-Концерт “Jarné nôty” 
-Обележавање дана чувања 
животне средине 
-Прикладан програм 
посвећен завршетку школске 
године и свих еколошких 
акција   
-Дечји фолклорни фестивал   
  “Zlatá brána” 

   Стара 
Пазова 
Гимназија 
Јан Колар 
 

школа 
 
Кисач 
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14.   ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ     

 
14.1.   План сарадње са породицом 

 

У овој школској години планирамо следеће облике и начине сарадње, комуникације са 
родетељима у циљу информисања о аспектима школског живота, образовним процесима који се 
тичу њихове деце. 
 

Глобални план 
 

 Начин  Место време носиоци 

1 Спортске приредбе Фискултурна 
сала, 
спортска 
игралишта 

Током 
године  

Стручно веће за 
спорт 

2 Приредбе и програми Хол, Дом 
културе... 

Током 
године 

Програмска 
комисија 

3 Родитељски састанци на нивоу  
школе 

Хол  школе По 
потреби 

Директор 

4 Родитељски састанци на нивоу  
оделења 

зборница Март 
мај 

ПП служба 

5 Индивидуалне посете  

-разредне старешине  

-предметни наставници 

Кабинет 1 сат 
недељно 

Наставници 

6 Посете родитеља часовима у  Дане 

отворених врата 

Школа По 
договору 

Разредне 
старешине и 
предметни 
наставници 

7 Учешће у тимовима школе Школа По 
договору 

Кординатори 
тимова 

8 Учешће у пројектима школе Школа По 
потреби 

Носиоци пројекта 

9 Саветодавни рад  педагошко 
психолошке службе 

Канцеларија 
службе 

стално Психолог 
Педагог 

10 Рад  директора са родитељима 
(прима родитеље индивидуално и по 
позиву) 

Канцеларија 
директора 

По 
потреби 

Директор 

11 Учешће у изради ИОП а кабинети По 
потреби 

Разредне 
старешине 

12 Комуникација са родитељима /сајт, 
огласна табла, медији, вибер, 
телефони, мејлови 

Школа стално Администраторка 

13 Савет родитеља Зборница септембар 
јун 

Председник 

14 Школски одбор Састабци у 
школи 

Током 
године 

Представници 
родитеља 
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Оперативни план 
 

ПЛАН РАДА 

Месец Садржај активности Извршиоци Реализација 

IX Припремање плана и програма сарадње са 
породицом  
Дан отворених врата (родитељи могу да 
присуствују часовима, радионицама и 
слично) 

Тим сарадње са 
породицом 

Септембар 

X Дечја недеља (присуство родитеља на 
активностима, уметничком програму и 
дечјем вашару) 
Дан отворених врата 

Ученици, наставници, 
родитељи 

Октобар 

XI Сунчана јесен живота (сарадња са 
родитељима, бакама и декама) 
Дан отворених врата 

Ученици, наставници, 
родитељи, баке и деке 

Новембар 

XII Сарадња са родитељима у активностима 
поводом обележавања божићних 
празника 

Ученици, наставници, 
родитељи 

Децембар 
 

I Заједничко обележавање школске славе - 
Дан Св.Саве  
Дан отворених врата 

Ученици, наставници, 
родитељи, 
православна црква 

Јануар 

II Припремање костима за школски 
маскенбал 
Дан отворених врата 

Ученици, наставници, 
родитељи, актив 
нижих разреда 

Фебруар 

III Обележавање празника 8.март - Дан жена, 
Дан отворених врата 

Ученици, наставници, 
родитељи 

Март 

IV Обележавање Дана планете Земље и 
организација еколошких радионица 
Дан отворених врата 

Ученици, наставници, 
родитељи, локална 
еколошка удружења 

Април 

V Прослава Дана школе 
Дан отворених врата 
Организација и реализација мале матуре 

Ученици, наставници, 
родитељи, актив 
виших разреда 

Мај 
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VI Сугестије родитеља у вези са програмом 
сарадње са породицом 

Родитељи, тим, 
наставници 

Током целе 
године 
 

 

 

14.2.   Сардња са локалном самоуправом и другим организацијама 

 

 
План рада 

месец Садржај активности Извршиоци Реализација 
IX Безбедност у саораћају-

подела пакета дјацима за 
безбедност 

Ком.за безбедност О.Б.П.  

Добродошлица првацима МСЈ , заменик пр.Општине  

Петровачки маратхон Орг.одбор општине, наставници  

X Обележавање дана Општине, 
учествовање у програму 
обележавања 

Наставници, хор , дјаци  

Обележавање страдања 
петровачких мартира 

Наставници историје, хор, учитељи  

  
 

XI “Сунчана јесен живота” Програмска комисија, удружење 
пензионера, МЗ Б.Петровац 

 

  
 

XII Божићни вашар, учествовање 
у програм, постављање 
штанда 

Хор, наставници, ученици  

  
 

I Обележавање  школске славе. Наставници , ученици, председник 
општине. 

 

  
 

II Карневал  Ученици, наставници, представници 
општине и Месне Заједнице. 

 

Шаховски турнир “Mateja Čaniho” Ученици школа из Војводине, представници 
Шах клуба “Младост” МЗ, Општине и 
Амбасаде Словачке републике. 

 

  
 

III Обележавање МДЖ Ученици, наставници , родитељи, 
представници удружења жена. 

 

IV 
  

 

 Обележавање Дана Петровца. 
Учествовање у програму. 

Хор, ученици и наставници, 
представници МЗ. 

 

VI 
  

 

Пријем вуковаца у Општини. Представници Општине, вуковци , 
разредне старешине, и представници 
школа. 
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VIII Словачке Народне 
Свечаности 
Организација манифестација 
за наступ на програмима. 

Ученици, наставници, представници 
КУДова, лок.самоуправе и Словачке 
Републике. 

 

Дежурства наставника у 
школи. 

 
 

 

 

15.   ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

15.1.   Интерни маркетинг   

 
Учeници трeбa дa знajу и aктивнo учeствуjу у свим збивaњимa у шкoли и свим збивaњимa вaн 

шкoлe, a oднoсe сe нa учeшћe нaших учeникa - шкoлe. 
 Рaди штo бoљeг упoзнaвaњa сa дoгaђajимa кoристићeмo: 
   - шкoлски рaзглaс 
   - књигу oбaвeштeњa 
   - пaнoe 
   - трибинe 
                                    -вајбер групе 
                                   - учeничкa кутиja зa питaњa и прeдлoгe учeникa у oквиру Учeничкoг пaрлaмeнтa 

Првo ћeмo нaстojaти дa oфoрмимo рeдaкциjу шкoлскoг листa "Okienko" и дa jeднoм мeсeчнo 
издaмo лист, oвa дeлaтнoст зaвиси oд мaтeриjaлних мoгућнoсти. Нaдaмo сe дa ћeмo уз пoмoћ 
рoдитeљa и спoнзoрa успeти у тoмe. 
 
 
15.2.   Екстерни маркетинг 

   
Сa aктивнoстимa и рeзултaтимa кoje пoстижу нaши учeници, нeoпхoднo je упoзнaти 

друштвeну срeдину, jaвнo прикaзaти дoстигнућa. 
 Зa прeдстaвљaњe шкoлe jaвнoсти имaмo дoбру сaрaдњу сa нeдeљникoм "Hlas ľudu",  РTС Нoви 
Сaд - слoвaчкa рeдaкциja, Рaдиo стaницa Бaчки Пeтрoвaц и Teлeвизиjoм Пeтрoвeц. 
 Шкoлскe 2008/2009.  зaпoчeли смo сa изгрaдњoм шкoлскoг weб сajтa. Циљ нaм je да у 
нajбoљeм свeтлу прeзeнтујемо рaд шкoлe. Зa изгрaдњу и рaзвoj сајтa зaдужeнa je наставници 
инфoрмaтике. 

Aдрeсa сajтa:  www.jancajak.edu.rs 
Oд шкoлскe 2013/14. вoђeњe сajтa je oбaвeзнo. 

 
 
16.   ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 

 
16.1.   План праћења и вредновања годишњег плана рада школе 

 
 

1. Прaћeњe рeaлизaциje Гoдишњeг плaнa и прoгрaмa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa шкoлe, вршићe 
сe систeмaтски, oргaнизoвaнo и плaнски нa слeдeћи нaчин: 
  - нeпoсрeдним увидoм у прoгрaмe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и у oстaлу пeдaгoшку 
дoкумeнтaциjу, Днeвникe рaдa. 
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  Рeaлизaциja: oктoбaр 
  Рeaлизaтoр: дирeктoр 
  - нeпoсрeдним укључивaњeм у свe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у нaстaву, 
слoбoднe aктивнoсти, дoпунски, дoдaтни рaд, друштвeнo-кoристaн рaд, избoрну нaстaву, рaд 
друштвeних oргaнизaциja и рaд сa рoдитeљимa, у културнe  и другe jaвнe мaнифeстaциje. 
  Рeaлизaциja:  тoкoм шкoлскe гoдинe пo индивидуaлним прoгрaмимa рeaлизaтoрa. 
  Рeaлизaтoр: дирeктoр, пeдaгoг, психoлoг, oдeљeњскe стaрeшинe и други нaстaвници. 

2. Врeднoвaњe рeaлизaциje Гoдишњeг прoгрaмa oбрaзoвно-вaспитнoг рaдa вршићe сe 
прoцeњивaњeм  рeзултaтa знaњa и пoнaшaњa учeникa. Oвaкaв oблик рaдa ћe сe рeaлизoвaти 
oдaбрaним инструмeнтимa, мeтoдaмa и пoступцимa кojи ћe сe примeњивaти нa  нивoу oдeљeњa, 
рaзрeдa пa и читaвe шкoлe.  

Врeднoвaњe ћe сe вршити нa oснoву: 
- тeстoва знaњa, eсejских тeстoвa 

  - тeстoвa спoсoбнoсти и интeрeсoвaњa 
  - сoциoмeтриjскoг тeстa 
  - упитникa, скaлeрa и чeклистa  
  Рeaлизaциja : тoкoм шкoлскe гoдинe 
  Рeaлизaтoр: пeдaгoг, психoлoг, нaстaвници и oдeљeњскe стaрeшинe. 
 Врeднoвaњe рeзултaтa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa нa крajу свaкoг нaстaвнoг пeриoдa  вршићe 
сe нa oснoву:  
  - збирнoг упитникa 
  - тaбeлa 
  Рeaлизaциja: дeцeмбaр- jaнуaр, jуни и aвгуст 
  Рeaлизaтoр: дирeктoр 
 3.  Сaстaвни дeo oвoг Прoгрaмa, je дoкумeнтaциja кoja сaдржи сaв мaтeриjaл кojим сe прaтиo, 
прoцeњивao и врeднoвao oбрaзoвнo-вaспитни рaд и тo дaљe пoдрaзумeвa: 
   - свe примeњeнe тeстoвe, упитникe, скaлe 
   - извeштaje 
   - aнaлизe 
   - зaписникe 
 4.   Дoкумeнтaциja се налази  кoд дирeктoрa шкoлe и стручнe службe, пeдaгoгa и психoлoгa. 
 
 
17.   ПРИЛОГ ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА РАДА 

 

17.1.   Оперативни план организације и реализације наставе – септембар школске 2021/2022. 

 

Прилог бр. 1 

Школска управа: Нови Сад 

Општина /град: Бачки Петровац 

Пун назив основне школе: ОШ  ”Јан Чајак” 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА 

ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19 

 

Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност најкасније 
30.08.2021. године. Одеређени подаци из овог плана уносе се и у ИС Доситеј.  Уколико постоји 
потреба за променама у оперативном плану у појединим елементима, о томе се обавештава надлежна 
школска управа и директор школе доставља измењен оперативни план на сагласност.  

 

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (заокружити модел који се 
примењује): 

1.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења првог циклуса (уписати 

укупан број одељења у првом циклусу) __14___ 

1.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само матична школа (уписати број одељења 
првог циклуса у матичној школи) ______ 

1.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - матична школа и поједина издвојена 
одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

1.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број 
одељења на свим локацијама ИО) ______ 

1.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само поједина издвојена одељења (уписати 
број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

1.6. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - сва одељења првог 
циклуса  

1.7. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - само матична школа 

1.8. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  - матична школа и 
поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

1.9. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  - сва издвојена 
одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

1.10. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  - само поједина 
издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

1.11. неки други модел организације (концизан опис модела): 
_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 
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2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу(заокружити модел који се 
примењује): 

2.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења другог циклуса (уписати 

укупан број одељења у другом циклусу) _12_ 

2.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само матична школа (уписати број одељења 
другог циклуса у матичној школи) ______ 

2.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина издвојена 
одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број 
одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена одељења (уписати 
број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.6. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва одељења 
другог циклуса  

2.7. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само матична 
школа   

2.8. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – матична школа и 
поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.9. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само сва 
издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.10. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само поједнина 
издвојена одељења другог циклуса (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.11. неки други модел организације (концизан опис модела): 

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу (опционо за 
школе): Google clasrum 

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница): 

 

Oрганизација образовно-васпитног рада у школској 2021/2022.г. 

 

Школска 2021/22 година у складу са Календаром образовног-васпитног рада основне школе почиње 
01.09.2021, према моделу  I. 

Образовно-васпитни рад организује се непосредно у школи.Часови трају 45 минута за часове 
обавезне наставе као и за остале облике образовно -васпитног рада који се организују према 
распореду часова.  Први циклус наставу реализује у две смене које се смењују седмично. Прве 
седмице у септембру, у преподневној смени наставу реализују оделења II. и  IV.разреда  а у 



Základná škola Jána Čajaka, Sládkovičova 2, Báčsky Petrovec, tel: +38121780039, jancajak@neobee.net 
www.jancajak.edu.rs 

Основна школа „Јан Чајак“, Сладковичова 2, Бачки Петровац, тел: +38121780039, jancajak@neobee.net  
 
 

117 
 
 
 

поподневној ученици I., III. и специјалног разреда. Други циклус (предметна настава) наставу 
реализује у преподневној-првој смени. Прва смена почиње са радом од 07.30h, док друга почиње са 
13.00h. 

За ученике првог и другог циклуса настава се организује непосредно у школи поштујући мере 
заштите и превенције од корона вируса. Школа ће пратити епидемиолошку ситуацију и у складу са 
тим организтовати активности на начин који осигурава здравље ученика и запослених. 

                                                               Распоред звоњења  

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОПОДНЕВНА СМЕНА 
1.ч   7. 30 – 8. 15 1. одмор 5 мин 1.ч 13. 00 – 13. 45 1. одмор 5 мин 

2.ч   8. 20 – 9. 05 2. одмор 15 мин 2.ч 13. 50 – 14. 35 2. одмор 15 мин 

3.ч   9. 20 – 10. 05 3. одмор 15 мин 3.ч 14. 50 – 15. 35 3. одмор 15 мин 

4.ч  10. 20 – 11.05 4. одмор 5 мин 4.ч 15. 50 – 16. 35 4. одмор 5 мин 

5.ч 11. 10 – 11. 55 5. одмор 5 мин 5.ч 16.40 –  17. 25 5. одмор 5 мин 

6.ч 12. 00 – 12. 45 6. одмор 15 мин 6.ч 17. 30 – 18. 15  

                                                             Распоред просторија 

Први циклус 

 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОПОДНЕВНА СМЕНА 
Разред Учионица Разред Учионица 

2.а,б,ц /4.а,б,ц 6 1 а,б,ц,д, / 3.а,б,ц /спецА 8 
 

Други циклус 
 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 
Разред Учионица 

  

5.а,б,ц 3 

6.а,б,ц 3 

7.а,б,ц 3 

8.а,б,ц 3 

  

 12 учионица 

  

 

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Начин праћења и вредновања је непосредно у школи с обзиром на планирани основни модел. 
Предмети и тематске јединице ако се реализују на даљину планирати и  реализовати тако да 
наставници имају увид у рад/резултате рада ученика. Оцењивање се реализује у школи и складу са 
важећим правилником о оцењивању, формативно и сумативно са посебним освртом на чињеницу да 
се ради у отежаним условима који су за основношколски израст са изразитим последицама на учење. 
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6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на 
породични контекст: 

Прилагођавање градива или измена плана учења у односу на планиране циљеве и индивидуализације 
или ИОП. 

Прилагођавање приступа у односу на планиране циљеве и индивидуализацији или  ИОП-у. 

Коришћење наставних помагала, уджебеника, радних листића, софтвера, едукативних извора 
доступних на интернету (аудио књиге, виртуелне туре, едукативне игрице, софтвера за цртање и сл.) 
на у односу на планиране циљеве и индивидуализацији или ИОП-у. 

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): 

На нивоу школе склопити уговор са студентима Факултета чијихјих се испоставе налазе у Бачком 
Петровцу а то је Факултет „Света Јелисавета“ из Словачке републике и Сомборски учитељски 
факултет и тако обогатити подршку од стране Министра просвете који је послао смернице 
факултетима који имају образовне смерове да усмере студенте на волонтирање. 

ЦЗСР БП пружа подршку са ученицима који не учествују или показују тешкоће у укључивању и 
реализацији ОВ рада: напр. обезбедити им технологију, рад са родитељима који занемарују своје 
обавезе и сл.. 

Наставити са ангажовањем логопеда и дефектолога. 

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према 
утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред): 

 

Разред Број ученика који не похађају наставу у школи 
Први / 
Други / 
Трећи / 
Четврти / 
Пети / 
Шести / 
Седми / 
Осми / 

 

9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном 
нивоу: 

Радно време боравка је од 6,00 до 16,00 часова. Формиране су три групе у продуженом боравку. 
Радно време је прилагођено потребама родитеља и раду школе у две смене. 

Планирамо радно време продуженог боравка :  

6.00 - 7.25  – долазак ученика 
7.30 – одлазак ученика на часове 
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7.30 - 9.05  – учење и израда домаћих задатака 
9.05 - 9.20  - ужина  
9.20 - 10.05 - I. део слободних активности  
10.05 - 10.20 – велики одмор  
10.20 - 11.30 - II. део слободних активности  
11.30 - 11.55 – лична хигијена  
12.00 – 12.30 - ручак 
12.30 - 12.55  – боравак на свежем ваздуху  
13.00  – одлазак ученика на наставу друга смена 
13.00 - 14.35 – учење и израда домаћих задатака  
14.35 - 14.50  -  ужина  
14.50 - 15.35  - I. и II. део слободних активности 
15.35 - 15.50  - велики одмор   
15.50 - 16.00  – одлазак ученика кући 

9.1. Укупан број група продуженог боравка: 3 

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 66 

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 66 

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис): 

Увидом у планове наставника који ће се постављати на Google диск, путем дневника образовно 
васпитног рада (есДневник), комуникациј путем заједничких вибер група.  Непосредним праћењем 
рада наставника у школи. 

 

17.2.   Распоред часова 

Прилог бр. 2   

 

Нижи разреди преподне 

 Ia  Iб     Iц   Iд IIa  IIб IIц 

Пон.1 Енглес. ј. Словачк. ј. Словач. ј Српски ј Словачки ј. Словачки јез. Српски ј 

Пон.2 Математ. Енглески ј Математ. Математ. Математик. Математик. Математ. 

Пон.3 Словачк. ј Математ. Свет о.нас Свет о.н. Српски к.н  Свет о.нас Свет о.нас 

Пон.4 Свет о.нас Свет о. нас Физич.вас. Дигита.с.  Свет о.нас Српски к.н ЧОС 

Пон.5 Физич.вас. ЧОС Срп.к. не. 
Словачк.ј 

Физичко в. Физичко в. Словач. ј 

Пон.6        

Уто.1 Математ. Математ. Математ. Математи. Енглески ј. Математик. Математ. 

Уто.2 Словач. ј Словач. ј Словач. ј Српски је. Математик. Енглески ј. Српски ј 
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Уто.3 Ликовна к Ликовна к Ликовна к Физичко в. Словачки ј. Словачки ј. Дигита. с. 

Уто.4 Физич.вас. Физич.вас. Физич.вас. Енглески ј. Ликовна к. Ликовна к. Енглес. ј. 

Уто.5 ЧОС  Енглес. ј.  Ликовна к. Ликовна к. Физичко в 

Уто.6     Допунска н Допунска н  

Сре.1 Словач. је. Енглес. ј. Словач. ј Српски ј. Словачки ј. Словачки ј. Српски ј 

Сре.2 Енглес. ј. Математ. Математ. Математи. Математик. Математик. Математ. 

Сре.3 Математ. Слова. јез. Свет о.нас Свет о. н. Свет о.нас Свет о.нас Свет о.нас 

Сре.4 Свет о.нас Свет о.нас Срп.к. не. Музичка к  Физичко в. Физичко в. Ликовна к. 

Сре.5 Физич.вас. Физич.вас. ЧОС Допунс.н Српски к н Диг. свет Ликовна к. 

Сре.6      Српски к н  

Чет.1 Математи. Словач. ј. Математи. Математи. Математ. Енглески ј Математ. 

Чет.2 Словач. ј. Математи. Словач. ј. Српски ј Енглески ј Математ. Српски ј 

Чет.3 Срп.к. не. Музич. к. Музич. к. Ликовна к. Словачки ј. Словачки ј. Музичка к 

Чет.4 Музич. к. Срп.к. не. Енглес. ј. Физич. в Музичка к. Музичка к. Енглески ј 

Чет.5 Грађ.в/вер Грађ.в/вер Грађ.в/вер Енглес. ј Грађ.в./Вер Грађ.в./Вер Физичко в 

Чет.6  Допунска  Верск.нас    

Пет.1 Словач.јез  Математи. Словач.јез  Српски ј Словачки ј. Словачки ј. Српски ј 

Пет.2 Математи. Словач.ј. Математи. Математи. Математ. Математ. Математ. 

Пет.3 Дигита. с. Дигита. с. Дигита. с. Физичко в. Диг. свет Физичко в. Грађанс.в 

Пет.4 Српс.к. не. Физичко в Физич.вас. ЧОС Физичко в. ЧОС Физич. в. 

Пет.5 Допун.н. Срп.к. не. Допун.н. Грађа. вас. ЧОС  Допунска  

Пет.6        

 

 IIIa IIIб IIIц IVa IVб  IVц 

Пон.1 Словачки ј. Словачки ј. Српски ј. Словач. ј. 
Словачки 
јез. 

Математика 

Пон.2 Математик. Математик. Математи. Математи. 
Математиик
а 

Српски јез. 

Пон.3 Физичко в. Физичко в. Енглески ј. При. и др. Прир. и дру. При. и др. 

Пон.4 Српски к.н  Енглески ј. При. и др. Физич. в. Физичко вас. Физичко вас. 

Пон.5 Енглески ј. Српски к.н Словач. ј 
ЧОС Српс.к. нем. Допунска н. 

Пон.6    Српс.к. нем   

Уто.1 Математик. Математик. Српски ј Математ Математика Српски ј. 

Уто.2 Словачки ј. Словачки ј. Математ. Словачки ј. Словачки ј. Математика 
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Уто.3 При.и дру. При.и дру. Ликовна к. Ликовна к. Ликовна кул. Енглески ј. 

Уто.4 Ликовна к. Ликовна к. Ликовна к. Ликовна к. Ликовна кул. Ликовна к. 

Уто.5 Ликовна к. Ликовна к. Физичко в. Енглески ј  Српс.к. нем. Ликовна к. 

Уто.6 Допунска н Допунска н  Српс.к. не. Енглески јез.  

Сре.1 Словачки ј. Словачки ј. Математ. Словачки ј. 
Словачки 
јез. 

Математика 

Сре.2 Математик. Математик. Српски ј. Математ. Математика Српски јез. 

Сре.3 Енглески ј Музичка к. При. и др. При. и др. Прир. и дру. Прир. и дру. 

Сре.4  Српски к н  Енглески ј Физичко в Физичко в Физичко вас. Физичко вас. 

Сре.5 Музичка к. Српски к н Енглески ј.  ЧОС Пројектна н. 

Сре.6 ЧОС      

Чет.1 Математ. Математ. Српски ј. Математ. Математика Српски језик 

Чет.2 Словачки ј. Словачки ј. Математ. Словач. ј. 
Словачки 
јез. 

Математика 

Чет.3 При.и дру. При.и дру. Пројек.на. Музич. к. 
Музичка 
кул. 

Енглески јез. 

Чет.4 Физичко в  Физичко в  ЧОС Пројек. н. Пројектна н. Музичка ку. 

Чет.5 Српски к н  ЧОС Грађанско в Срп.к. не. Енглески јез. ЧОС 

Чет.6  Српски к н Венаука 
Енглески ј  

Српск.к. 
нем. 

 

Пет.1 Словачки ј. Словачки ј. Математ. Словач. ј. Словачки ј. Математика 

Пет.2 Математ. Математ. Српски ј . Математ. Математика Српски језик 

Пет.3 Пројектн.н. Пројектн.н. Физичко в. Физич. в. Физичко вас. Физичко вас. 

Пет.4 Физичко в. Физичко в. Музичка к. Грађв./вер  
Грађ.в./веро
н  

Грађанско в.  

Пет.5 Грађ.в./Вер Грађ.в./Вер Допунска н. Допунска Допунска на.  

Пет.6       

 

Нижи разреди послеподне 

 Ia  Iб     Iц   Iд IIa  IIб IIц 

Пон.0    Словачк.ј   Словач. ј 

Пон.1 Енглес. ј. Словачк. ј. Словач. ј Српски ј Словачки ј Словачки јез. Српски ј 

Пон.2 Математ Енглески ј Математ. Математ. Математик. Математик Математ. 

Пон.3 Словачк. ј Математ. Свет о.нас Свет о.н. Свет о.нас Српски к.н Свет о.нас 

Пон.4 Свет о.нас Свет о. нас Физич.вас 
Дигита.с. 

Српски к.н Свет о.нас ЧОС 

Пон.5 Физич.вас ЧОС Срп.к. не.  Физичко в. Физичко в.  
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Уто.1 Математ. Математ.  Математи. Енглески ј. Математик. Математ. 

Уто.2 Словач. ј Словач. ј Математ. Српски је. Математик. Енглески ј. Српски ј 

Уто.3 Ликовна к Ликовна к Словач. ј Физичко в. Словачки ј. Словачки ј. Дигита. с. 

Уто.4 Физич.ва. Физич.ва. Ликовна к Енглески ј. Ликовна к. Ликовна к. Физичко в 

Уто.5 ЧОС  Физич.вас  Ликовна к. Ликовна к. Енглес. ј. 

Уто.6   Енглес. ј.  Допунска н Допунска н  

Сре.0    Допунс.н    

Сре.1 Словач. је. Енглес. ј. Словач. ј Српски ј. Математик. Српски к н Српски ј 

Сре.2 Енглес. ј. Математ. Математ. Математи. Српски к н Словачки ј. Математ. 

Сре.3 Математ. Слова. јез. Свет о.нас Свет о. н. Словачки ј. Математик. Свет о.нас 

Сре.4 Свет о.нас Свет о.нас Срп.к. не. Музичка к  Свет о.нас Свет о.нас Ликовна к. 

Сре.5 Физич.ва. Физич.вас ЧОС  Физичко в. Физичко в. Ликовна к. 

Чет.0  Срп.к. не.  Верск.нас    

Чет.1 Срп.к. не. Математи. Математи. Математи. Математ. Енглески ј Математ 

Чет.2 Математи Словач. ј. Словач. ј. Српски ј Енглески ј Математ. Српски ј 

Чет.3 Грађ.в/вер Грађ.в/вер Грађ.в/вер Ликовна к. Грађ.в./Вер Грађ.в./Вер Музичка к 

Чет.4 Словач. ј. Музич. к Енглес. ј Физич. в Словачки ј. Словачки ј. Енглески ј 

Чет.5 Музич. к Допунска Музич. к Енглес. ј Музичка к. Музичка к. Физичко в 

Пет.0    Грађа. вас    

Пет.1 Словач.јез Математи. Словач.јез Српски ј Словачки ј. Словачки ј. Српски ј 

Пет.2 Математи. Словач.ј. Математи. Математи. Математ. Математ. Математ. 

Пет.3 Дигита. с. Дигита. с. Дигита. с. Физичко в. Диг. свет Физичко в. Грађанс.в 

Пет.4 Српс.к. не. Физичко в Физич.вас. ЧОС Физичко в. Диг. свет Физич. в. 

Пет.5 Допун.н. Срп.к. не. Допун.н.  ЧОС ЧОС Допунска 

 

 IIIa IIIб IIIц IVa IVб  IVц 
Пон.1 Словачки ј. Српски к.н. Српски ј. Словач. ј. Српс.к. нем. Математика 

Пон.2 Српски к.н Словачки ј Математи. Српс.к. нем Словачки јез Српски јез. 

Пон.3 Математик. Математик. Енглески ј. Математи. Математиик При. и др. 

Пон.4 Физичко в. Енглески ј. При. и др. При. и др. Прир. и дру Физичко вас. 

Пон.5 Енглески ј. Физичко в. Словач. ј 
Физич. в. Физичко вас. Допунска н. 

Пон.6       
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Уто.1 Математик. Математик. Српски ј Енглески ј Српс.к. нем. Српски ј. 

Уто.2 Словачки ј. Словачки ј. Математ. Српс.к. не Енглески јез. Математика 

Уто.3 При.и дру. При.и дру. Ликовна к. Математ Математика Енглески ј. 

Уто.4 Ликовна к. Ликовна к. Ликовна к. Словачки ј. Словачки ј. Ликовна к. 

Уто.5 Ликовна к. Ликовна к. Физичко в. Ликовна к. Ликовна кул. Ликовна к. 

Уто.6 Допунска н Допунска н  Ликовна к. Ликовна кул.  

Сре.1 Српски к н Словачки ј. Математ. Словачки ј. Словачки ј. Математика 

Сре.2 Словачки ј. Српски к н Српски ј. Математ. Математика Српски јез. 

Сре.3 Енглески ј Математик При. и др. При. и др. Прир. и дру. Прир. и дру. 

Сре.4  Математик. Енглески ј Физичко в Физичко в Физичко вас. Физичко вас. 

Сре.5 Музичка к. Музичка к. Енглески ј. ЧОС ЧОС Пројектна н. 

Сре.6 ЧОС      

Чет.1 Математ. Српски к н Српски ј. Срп.к. не Енглески јез. Српски језик 

Чет.2 Српски к н Математ. Математ. Енглески ј 
Српск.к. 
нем. 

Математика 

Чет.3 Словачки ј Словачки ј Пројек.на. Математ. Математика Енглески јез. 

Чет.4 При.и дру При.и дру. ЧОС Словач. ј. Словачки јез Музичка ку. 

Чет.5 Физичко в  Физичко в Грађанско в Музич. к. Музичка кул ЧОС 

Чет.6  ЧОС Веpoнаука Пројек. н. Пројектна н.  

Пет.1 Словачки ј. Словачки ј. Математ. Словач. ј. Словачки ј. Математика 

Пет.2 Математ. Математ. Српски ј . Грађв./вер 
Грађ.в./веро
н 

Српски језик 

Пет.3 Грађ.в./Вер Грађ.в./Вер Физичко в. Математ. Математика Физичко вас. 

Пет.4 Физичко в. Физичко в. Музичка к. Физич. в. Физичко вас. Грађанско в.  

Пет.5 Пројектн.н. Пројектн.н. Допунска н. Допунска Допунска на.  

Пет.6       

 

 

Распоред часова 3.разред, специјално одељење 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 
1.Словачки 
језик 

1.Математика 1.Словачки језик 1.Математика 1.Словачки 
језик 

2.Математика 2.Словачки језик 2.Математика 2.Словачки језик 2.Математика 
3.Музичка 
култура 

3.Природа и 
друштво 

3.Ликовна 
култура 

3.Грађанско 
васпитање 

3.Физичко 
васпитање 

4.Чувари 4.Српски језик 4.Ликовна  4.Српски језик 4.ЧОС 
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природе као нематерњи култура као нематерњи  
5.Физичко 
васпитање 

5.Словачки језик 5.Допунски час   

                      

                            Распоред часова 5.разред, специјално одељењe 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 
1.Српски језик и 
књижевност 

1.Информатика 1.Математика 1Српски језик 
и књижевност 

1Математика 

2.Математика 2.Српски језик и 
књижевност 

2.Географија 2.Математика 2.Српски језик и 
књижевност 

3.Биологија 3.Музичка 
култура 

3.Техника и 
технологија 

3Биологија 4.Информатика 

4.Физичко 
васпитање 

4.Физичко 
васпитање 

4Информатика 4Физичко 
васпитање 

5.Ликовна 
култура 

5.Грађанско 
васпитање 

5.Историја 5Српски језик и 
књижевност 

5Техника и 
технологија 

5.Ликовна 
култура 

 6.Допунски час  
 

6.ЧОС  

 

Распоред часова 7. и 8. Разред, специјално одељење 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 
1.Словачки 
језик /Српски 

језик 

1.Информатика 1.Математика 1.Словачки 
језик/Српски језик 

1.Математик
а 

2.Математика 2.Словачки 
језик/Српски 

језик 

2.Историја 2.Математика 2.Словачки 
језик/Српски 

језик 
3.Биологија 3.Музичко 

васпитање 
3.Географија 3.Биологија 3.Географија 

4.Физичко 
васпитање 

4.Физичко 
васпитање 

4.Техничко 
образовање 

4.Физичко 
васпитање 

4.Ликовна 
култура 

5.Српски језик 
као нематерњи 

5.Грађанско 
васпитање 

5.Физичко 
васпитање 

5.Техничко 
васпитање 

5.Физичко 
васпитање 

 6.Допунски час 6.Српски као 
нематерњи 

6.ЧОС 6.Српски као 
нематерњи 
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                                                            Распоред часова виши разреди 
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17.3. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији 

Аутономне покрајине Војводин 

 

Прилог бр. 3  

  

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20), члана 15. и 16. став 2., 
члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
("Службени  лист  АП  Војводине",  бр.  37/14,  54/14-др.одлука,  37/16,  29/17,  24/2019  и  66/20 ),  
покрајински  секретар д о н о с и: 
 
 

                                          ПРАВИЛНИК 
       О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ   
            АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 
 
    Члан 1. 

 Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току 
школске 2021/2022. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са 
седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине. 
 Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада предвиђени наставним 
планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада. 

 
 
    Члан 2. 

 Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току 
два полугодишта. 
 Прво полугодиште почиње 1. септембра 2021. године, а завршава се 23. децембра 2021. 
године. Прво полугодиште има 80 наставни дан. 
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  Друго полугодиште почиње 17. јануара 2022. године и завршава се: 
- 07. јуна 2022. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана и 
- 21. јуна 2022. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 
наставних дана. 
 
    Члан 3. 

 Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 
петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. 
 Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних 
наставних недеља, односно 170 наставних дана. 
 У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није 
могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних 
седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја 
петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 
 Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији 
Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину, који се налази у прилогу овог 
правилника као његов саставни део, исказан је по полугодиштима и квартално. 
 Први квартал има 40, други 40, а трећи 50 наставних дана. Четврти квартал има 50 
наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а 40 наставних дана за ученике осмог разреда, 
изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 
дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. 
 

Члан 4. 
Основне музичке и балетске школе могу да изводе наставу и у току шест наставних дана у 

недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом. 
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће 

да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и 
наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја 
петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

 
Члан 5. 

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише 
четири наставне суботе и то у случају ако се: 

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

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

манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске манифестације, или 
- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, 

или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне 
мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе. 

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази 
се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни. 

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у 
складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020). 
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Члан 6. 
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 
Зимски распуст почиње 24. децембра 2021. године, а завршава се 16. јануара 2022. године. 
Пролећни распуст почиње 15. априла 2022. године, а завршава се 25. априла 2022. године. 

 
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 22. јуна 2022. године, а 

завршава се 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по 
завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2022. године. 

 
Члан 7. 

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по 
завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада. 

 
Члан 8. 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим 
празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11). 

 
У школи се обележава: 

- 21. октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни и наставни 
дан 

- 8. новембар - Дан просветних радника 
- 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни дан 
- 27. јануар - Свети Сава – школска слава, као радни и ненаставни дан 
- 15. фебруар - Сретење – Дан државности, који се празнује 15. и 16. фебруара 2022. 

године, као нерадни дани 
- 22. април - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату, као радни  и наставни дан 
- 01. мај - Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 2022. године, као нерадни дани 
- 09. мај - Дан победе као радни и наставни дан. 

 
Члан 9. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане 
верских празника: 

-Православни верници - на први дан крсне славе; 
-Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 

односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог 
петка закључно са другим даном празника; 

-Припадници Исламске заједнице – 02. маја 2022. године, први дан Рамазанског бајрама и 20. 
јула 2022. године, први дан Курбан-бајрама. 

-Припадници Јеврејске заједнице –16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура и 16. 
априла 2022., први дан Пасха или Песах 

Члан 10. 
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи национални 

празници националних мањина: 
 

- за мађарску националну заједницу: 
*15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49 
*20. август - Дан Светог Стевана и 
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*23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године 
 

- за бошњачку националну заједницу: 
*11. мај - Дан Бошњачке националне заставе 
*први дан Рамазанског бајрама 
*први дан Курбанског бајрама и 
*20. новембар - Дан ЗАВНОС-а. 

 
- за буњевачку националну заједницу: 

*02. фебруар - Дан великог прела 
*23. фебруар - Дан избора првог Националног савета 
*15. август - Дан Дужијанце и 
*25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна 

скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена 
 

- за хрватску националну заједницу: 
*19. март - благдан Светог Јосипа, 
*19. јун - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића, 

*16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и 
*15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа. 

 
- за румунску националну заједницу: 

*15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа, 
*04. септембар - празник Велике госпојине, 
*01. децембар - Национални празник Румуније и 
*07. децембар - Дан националног савета. 

 
- за русинску националну заједницу: 

*17. јануар - Дан Русина. 
 

- за украјинску националну заједницу: 
*17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и 
*14. октобар - Дан украјинских хероја. 

 
- за македонску националну заједницу: 

*02. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака, 
*08. септембар - Дан државности Републике Македоније, 
*11. октобар - Дан борца и 
*16. децембар – Дан Националног савета. 

 
- за немачку националну заједницу: 

*15. децембар - Дан оснивања националног савета. 
 

- за ромску националну заједницу: 
*14. јануар-Василица, 
*03. петак у марту – Бибија, 
*08. април - Међународни дан Рома и 
*06. мај-Ђурђевдан. 
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- за бугарску националну заједницу: 

*3. март –Дан ослобођења од турског ропства, 
*24. мај – Дан Кирила и Методија и 
*01. новембар – Дан народних будитеља. 

 
- за чешку националну заједницу: 

*04. фебруар – Дан чешке књижевности, 
*28. март – Дан образовања, 
*16. мај – Дан националног савета, 
*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и 
*04. октобар – Дан чешког језика. 

 
-за словачку националну заједницу 

* први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности. 
 

Члан 11. 
За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског 

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

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

Члан 12. 
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25.03.2022. године и у 

суботу, 26.03.2022. године, а завршни испит у среду, 22.06.2022. године, четвртак, 23.06.2022. 
године и петак, 24.06.2022. године. 

 
Члан 13. 

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске 
године (субота - 11. или 18. септембра 2021. године, у првом полугодишту и субота 14. или 21. маја 
2022. године, у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области 
изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, 
спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке 
активности, као на пример: 

- одлазак у верске објекте – цркве, манастире и храмове, 
- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке, 
- обилазак етно кућа, историјских налазишта, 
- одлазак у национални парк, природне резервате, 
- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине, 
- активности у локалној заједници, 
- спортски сусрети, 
- сусрети школа, 
- организован одлазак на едукативне и креативне радионице, 
- организовање мини истраживачких пројеката, 
- забавна међуодељењска дружења. 

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

међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у 
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наставном дану, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до 
краја полугодишта у којем је посета организована. 

Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, биће одређен 
програмом такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању 
такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, за школску 2021/22. годину. 

За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни. 

Члан 14. 
У среду, 06. октобра 2021. године настава се изводи према распореду часова за петак. 

              У суботу, 02. априла 2022. године настава се изводи према распореду часова за понедељак. 
 

Члан 15. 
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. години, 

спровести неколико међународних испитивања и то: 
• ICCS 2022 - у периоду од 21.03.-21.04.2022. године 
• TIMMS - у периоду од 01.03.-15.04.2022. године 
• ICILIS – у периоду од фебруара до апила 2022. године. 

Члан 16. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу АП 

Војводине", а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'', бр: 
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), биће објављен и у ''Службеном гласнику РС''. 

 
 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 

заједнице 
 
 
Број: 128-610-1/2021-01 
У Новом Саду, 28.05.2021. године 

 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

Szakállas Zsolt 
(Жолт Сакалаш) 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

2021.  2022. 

рн   Септембар    01–02.01.2022. год. - Нова 
година 
07.01.2022. год. - први дан 
Божића за вернике који 
славе по јулијанском 
календару 
27.01.2022. год. Свети Сава 
– школска слава-радни и 
ненаставни дан 

рн  Јануар     
 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

1.   1 2 3 4 5       1● 2● 

2. 6 7 8 9 10 11 12  3● 4 5 6 7* 8 9 
3. 13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

4. 20 21 22 23 24 25 26 18. 17 18 19 20 21 22 23 

5. 27 28 29 30    19. 24 25 26 27 28 29 30 
        20. 31       

22 наставна дана   10 наставних дана  

рн   Октобар    21.10.2021. год. - Дан 
сећања на српске жртве у 
Другом светском рату 
15–16.02.2022. год. 

Сретење – Дан државности 
Србије 

рн  Фебруар     
 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

5.     1 2 3 20.  1 2 3 4 5 6 
6. 4 5 6 7 8 9 10 21. 7 8 9 10 11 12 13 
7. 11 12 13 14 15 16 17 22. 14 15● 16● 17 18 19 20 
8. 18 19 20 21 22 23 24 23. 21 22 23 24 25 26 27 
9. 25 26 27 28 29 30 31 24. 28       

21 наставни дан  17 наставних дана  

рн   Новембар     
11.11.2021. год. - Дан 
примирја у Првом светском 
рату-нерадни дан 

рн  Март     
 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 
        24.  1 2 3 4 5 6 

10. 1 2 3 4 5 6 7 25. 7 8 9 10 11 12 13 
11. 8 9 10 11● 12 13 14 26. 14 15 16 17 18 19 20 
12. 15 16 17 18 19 20 21 27. 21 22 24 24 25 26 27 
13. 22 23 24 25 26 27 28 28. 28 29 30 31    

14. 29 30              
20 наставних дана  23 наставна дана  

рн   Децембар    25.12.2021. год. - први дан 
Божића по грегоријанском 
календару 15.04–

18.04.2022. год. - 
Васкршњи празници по 
грегоријанском календару 
22.04.2022. год. -  Дан 
сећања на жртве фашизма у 
Другом светском рату 
22.04–25.04.2022. год. - 

Васкршњи празници по 
јулијанском календару 

рн  Април     
 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

14.   1 2 3 4 5 28.     1 2нс 3 
15. 6 7 8 9 10 11 12 29. 4 5 6 7 8 9 10 

16. 13 14 15 16 17 18 19 30. 11 12 13 14 15* 16* 17* 

17. 20 21 22 23 24 25* 26  18* 19 20 21 22* 23* 24* 

 27 28 29 30 31   31. 25* 26 27 28 29 30  

 

17 наставних дана 

 

80 наставних дана 

 

15 наставних дана 

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  рн  Мај     

Школска година почиње у среду, 01.09.2021. год. 
У среду, 6.10.2021. год. настава се изводи по 
распореду од петка 
Прво полугодиште   завршава   се   у   четвртак, 

01. мај - Празник рада, 
празнује се 01-03.05.2022. 

год. 

 П У С Ч П С Н 

31.       1● 

32. 2● 3● 4 5 6 7 8 
33. 9 10 11 12 13 14 15 

23.12.2021. год.  
34. 16 17 18 19 20 21 22 Друго полугодиште почиње у понедељак,  

35. 23 24 25 26 27 28 29 17.01.2022. год.  

36. 30 31      У суботу, 02.04.2022. год. настава се изводи по  

рапореду од понедељка  20 наставних дана  

Пролећни распуст - 15-25.04.2022. год.  рн  Јун     
Школска година се завршава:  П У С Ч П С Н 
07.06.2022. год. – за ученике осмог разреда 

36.   1 2 3 4 5 
21.06.2022. год. – за ученике од првог до седмог 

37. 6 7 8 9 10 11 12 разреда. 
38. 13 14 15 16 17 18 19 22-24.06.2022. год. – завршни испит за ученике 

осмог разреда 39. 20 21 22 23 24 25 26 
  27 28 29 30    
 

15 наставних дана 
100 

 наставних дана 

ЛЕГЕНДА 

 
Почетак и завршетак полугодишта и наставне 
године 

 Државни празници који се обележавају радно (наставни дан) 
 Школска слава Свети Сава (радни, ненаставни дан) 
 Завршетак квартала 

 Ученички распуст РН Радна недеља 
* Верски празник НС Наставна субота 
● Државни празник – нерадни дан Пробни и завршни испит за ученике 8.разреда 
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