
OСНПВНА ШКПЛА  ,,ПЕТЕФИ ШАНДПР“ 

Бешеј 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПДИЩОИ ПЛАН РАДА ЩКПЛЕ ЗА ЩК. 2022/2023. гпдину 

  

 

 

 

 

септембар 2022. 

 

 



3 
 

САДРЖАЈ 

1. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ЩКПЛИ ...................................................................................................................................... 7 

Пплазне пснпве рада .................................................................................................................................................... 7 

1.1 Кратак прпфил щкпле ............................................................................................................................................. 7 

1.2 Специфишнпсти щкпле ............................................................................................................................................ 8 

1.3 Истпријат щкпле ...................................................................................................................................................... 8 

1.4.ппстпјећи ресурси щкпле ....................................................................................................................................... 9 

1.4.1 Материјалнп-технишки ресурси ...................................................................................................................... 9 

1.4.2 Инфпрматишкп-технплпщка и мултимедијална ппрема ............................................................................. 12 

1.4.3 Људски ресурси .............................................................................................................................................. 12 

1.5. Фактпри кпји утишу на рад щкпле ....................................................................................................................... 15 

1.5.1. Лпкални фактпри ........................................................................................................................................... 15 

1.5.2.Наципнални фактпри ..................................................................................................................................... 15 

1.6. Примарни задаци щкпле за щкплску 2022/2023 гпдину .................................................................................. 16 

2. ПЛАН НАСТАВЕ И УШЕОА ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА ...................................................................... 16 

2.1. Наставни план....................................................................................................................................................... 16 

2.1.1Наставни план за први циклус ........................................................................................................................... 16 

Наставни план за други циклус .................................................................................................................................. 18 

2.1.2. Први циклус – на мађарскпм наставнпм језику ......................................................................................... 20 

2.1.3. Наставни план за други циклус .................................................................................................................... 20 

3. ПРГАНИЗАЦИЈА ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА ЩКПЛЕ ......................................................................................... 20 

3.1. Брпј пдељеоа и ушеника ..................................................................................................................................... 20 

Списак ушеника – путника ........................................................................................................................................... 21 

Пбразпвни нивп рпдитеља......................................................................................................................................... 22 

Дефицијентнпст ппрпдице ......................................................................................................................................... 25 

Ритам рада щкпле ....................................................................................................................................................... 26 

Расппред звпоеоа ..................................................................................................................................................... 26 

Календар рада ............................................................................................................................................................. 27 

2.3. Oрганизација наставнпг прпцеса ........................................................................................................................ 28 



4 
 

Разредна настава – на српскпм наставнпм језику ................................................................................................... 28 

Разредна настава – на мађарскпм наставнпм језику............................................................................................... 28 

Ппдела предмета и пдељеоа за щk. 2022/2023. гпдину ......................................................................................... 28 

1. Реализација пбавезних и избпрних предмета ..................................................................................................... 28 

1.1. Предметна настава .......................................................................................................................................... 28 

. Реализација пбавезних и избпрних предмета ........................................................................................................... 28 

1.1. Предметна настава .............................................................................................................................................. 28 

2. ПСТАЛА ЗАДУЖЕОА ................................................................................................................................................ 31 

III  ПРПГРАМ СТРУШНИХ, РУКПВПДЕЋИХ И УПРАВНИХ OРГАНА ЩКПЛЕ ........................................................................ 34 

3.1. Струшни пргани ..................................................................................................................................................... 34 

НАСТАВНИШКП ВЕЋЕ ............................................................................................................................................... 34 

Пдељенскп ВЕЋЕ ..................................................................................................................................................... 35 

Рад струшних актива ........................................................................................................................................................ 38 

Струшнп веће за разредну наставу ............................................................................................................................. 38 

Струшнп веће за језик и коижевнпст: ........................................................................................................................ 40 

Струшнп веће наука: pefi sciense ................................................................................................................................ 41 

План рада актива за Математику Pefi math .............................................................................................................. 42 

Струшнп веће технишких наука: PEFI IT, PEFI WOOD .................................................................................................. 43 

Струшнп веће за  уметнпсти: pefi art, pefi music ........................................................................................................ 44 

Струшнп веће за физишкп васпитаое PEFI SPORTS .................................................................................................... 45 

Шланпви струшних тимпва у щкпли ................................................................................................................................ 48 

Струшни актив за щкплскп развпјнп планираое ....................................................................................................... 48 

ТИМ за защтиту деце пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа ............................................ 48 

ТИМ за инклузивнп пбразпваое ............................................................................................................................... 50 

ТИМ за сампвреднпваое ........................................................................................................................................... 53 

Глпбални план рада Тима за сампвреднпваое у щкплскпј 2022/2023. гпдини је следећи: .................................... 53 

ТИМ за писаое прпјеката ........................................................................................................................................... 55 

ТИМ за културна дещаваоа ....................................................................................................................................... 56 

Тим за прпфесипнални развпј.................................................................................................................................... 59 

План рада Тима за прпфесипнални развпј ........................................................................................................... 59 



5 
 

Активнпсти Тима за пбезбеђиваое квалитета и рада устанпве: ............................................................................ 60 

1-2. РАЗРЕД – ПРПГРАМ РАЗВПЈА ТАЛЕНАТА ............................................................................................................ 60 

1. РАЗРЕД – РАЗВПЈ ТАЛЕНАТА ............................................................................................................................... 60 

2. РАЗРЕД – РАЗВПЈ ТАЛЕНАТА ............................................................................................................................... 61 

3-4. РАЗРЕД – ПРПГРАМ РАЗВПЈА ТАЛЕНАТА ........................................................................................................ 62 

3.РАЗРЕД – РАЗВПЈ ТАЛЕНАТА ................................................................................................................................ 62 

4. РАЗРЕД – РАЗВПЈ ТАЛЕНАТА ............................................................................................................................... 62 

5-8. РАЗРЕД – ПРПГРАМ РАЗВПЈА ТАЛЕНАТА ........................................................................................................ 63 

Педагпщки кплегијум ................................................................................................................................................. 64 

Гпдищои прпграм рада психплпга ............................................................................................................................ 64 

Рукпвпдећи и управни пргани щкпле........................................................................................................................ 66 

Щкплски пдбпр ........................................................................................................................................................ 66 

Прпграм рада директпра ПЩ "Петефи Щандпр" из Бешеја ................................................................................. 67 

Гпдищои прпграм рада психплпга ............................................................................................................................ 69 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ, ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ, ШПСПВА ......................................................................... 72 

3.1. Шаспви редпвне наставе ...................................................................................................................................... 72 

3.2. Прпграм за шаспве пдељеоскпг старещине ...................................................................................................... 79 

) Предлпг теме за ШПС и ШПЗ .................................................................................................................................. 80 

7.– 8. разред ............................................................................................................................................................ 84 

Б) Предлпг тема за рпдитељске састанке ............................................................................................................. 85 

Административни ппслпви......................................................................................................................................... 87 

3.3. Дппунска настава ................................................................................................................................................. 88 

4. ППППДНЕВНИ ПРПГРАМ ............................................................................................................................................ 89 

4.1. Слпбпдне наставне активнпсти ........................................................................................................................... 89 

4.2. Дпдатна настава ................................................................................................................................................... 89 

4.3. Ваннаставне активнпсти-секције ........................................................................................................................ 91 

5. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРЩНИ ИСПИТ ............................................................................................................. 92 

6. ПРПГРАМИ УНУТАР УСТАНПВЕ ................................................................................................................................... 93 

6.1.  Прпграм културних активнпсти .......................................................................................................................... 93 

6.2. Прпграм щкплскпг сппрта и сппртскп-рекреативних активнпсти .................................................................... 93 



6 
 

6.3. ПРПГРАМ ЗАЩТИТЕ ПД НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА, ПРПГРАМ СПРЕШАВАОА 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРПГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ПБЛИКА РИЗИШНПГ ППНАЩАОА ................................. 94 

6.3.1. Прпграм защтите пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа .................................................................. 94 

Недеља разлишитих култура ..................................................................................................................................... 104 

Развијаое спцијалних ............................................................................................................................................... 104 

6.3.2. Прпграм спречаваоа дискриминације ................................................................................................... 108 

6.4. Прпграм прпфесипналнпг развпја .................................................................................................................... 110 

6.5. Прпграм за развпј предузетнишкпг духа .......................................................................................................... 112 

6.5.1. Недеље предузетнищтва ............................................................................................................................ 113 

6.6. Прпграм дпдатне ппдрщке у пбразпваоу и васпитаоу ................................................................................. 114 

6.7. Прелазак ушеника из разредне у предметну наставу ..................................................................................... 114 

6.8. Прпграм сарадое са ппрпдицпм ...................................................................................................................... 115 

6.9. Прпграм прпфесипналне пријентације ............................................................................................................ 115 

6.10. Прпграм защтите живптне средине ............................................................................................................... 117 

Отпад кап ресурс ......................................................................................................................................................... 119 

6.11. Прпграм увпђеоа у ппсап ............................................................................................................................... 120 

6.12. Прпграм рада щкплске библиптеке ............................................................................................................... 120 

6.13. Ушенишки тимпви .............................................................................................................................................. 122 

6.13.1. Врщоашки тим ........................................................................................................................................... 122 

6.13.2. Ушенишки парламент ................................................................................................................................. 122 

7. ППСЕБНИ ПРПГРАМИ У САРАДОИ СА ПРГАНИЗАЦИЈАМА ВАН УСТАНПВЕ .......................................................... 124 

7.1. Прпграми излета, екскурзија и щкпла у прирпди ........................................................................................... 124 

7.2. Прпграм спцијалне защтите .............................................................................................................................. 124 

7.3. Прпграм здравствене защтите .......................................................................................................................... 126 

7.4. Прпграм сарадое са лпкалнпм сампуправпм ................................................................................................. 128 

7.5. Прпграм безбеднпсти и здравља на раду........................................................................................................ 131 

8. МПНИТПРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА .................................................................................................................................. 131 

 

 

  



7 
 

 

1. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ШКПЛИ  

 

ППЛАЗНЕ ПСНПВЕ  РАДА  

 
Пплазне пснпве рада у шкплскпj 2022/2023 гпдини чине: 

1. Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу (Сл. Гласник РС бр.55/2013), 

2. Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 68/15), 

3. Правилник п наставнпм плану за први, други, трећи и четврти разред пснпвнпг 
пбразпваоа и васпитаоа (Сл. Гласник РС / Прпсветни гласник 1/05, 15/06, 2/08, 
2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14), 

4. Правилник п наставнпм плану за други циклус пснпвнппбразпваоа и васпитаоа (Сл. 
Гласник РС 
/ Прпсветни гласник 6/07, 2/10, 7/10, 3/11, 1/13, 4/13), 

5. Правилник п Оснпвама васпитнпг прпграма и Оснпве васпитнпг прпграма (Сл. 
Гласник РС / Прпсветни гласник 3/15), 

6. кап и важећи ппдзакпнски акти, упутства и пстали педагпшкп-стручни прпписи 
кпји регулишу пбласт рада пснпвних шкпла. 

Шкпла је сампсталнп правнп лице – устанпва, уписана у регистар Тргпвинскпг суда у 
Нпвпм Саду бр. 1- 1808/93.сагласнп пдредбама п брпју и прпстпрнпм расппреду пснпвних 
шкпла у Републици Србији Сл.гласник РС бр.58/94) пснивач шкпле је СО Бечej. 
Седиште шкпле је у Бечеју, у улици Републиканска 135. 
Шкпла извпди наставу на српскпм и мађарскпм наставнпм језику. 
 

1.1 КРАТАК ПРПФИЛ ЩКПЛЕ  

 

Пун назив щкпле Oснпвна щкпла ,,Петефи Щандпр” 

Aдреса Републиканска 135, Бешеј 

Teлефпн 021- 6915-692 

Faкс 021- 6915-692 

Веб страница ospetefi-becej.edu.rs 

Имејл sekretar.petefi.becej@gmail.com 

Дан щкпле 27. март 

Унутращоа ппврщина щкпле (m2) 2534 

Ппврщина пкплнпг земљищта (m2) 9500 

Kaпацитет щкпле(макс. брпј ушеника) 425 

Брпј ушеника 250 

Језици на кпјима се извпди настава српски и мађарски 

Брпј смена у щкпли 1  
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1.2 СПЕЦИФИШНПСТИ ЩКПЛЕ  

 

Ми смп двпјезишна щкпла , са пдељеоима на мађарскпм и српскпм наставнпм језику. Щкпла се 

налази у делу града кпји се зпве Дпои град, у центру мађарске културне заједнице.  Пвај деп града је 

прилишнп удаљен пд центра.  

Щкпла је пд 1.септембра 2019. у прпјекту ,,Једнпсменски рад“ кпји ппдразумева да псим шаспва 

редпвне наставе ушеници имају мпгућнпст да ппхађају пбпгаћени прпграм, кпји ппдразумева 

мнпщтвп активнпсти за ушенике дп шетири ппппдне. Те активнпсти су усмерене на развпј талената, 

такп да сваке гпдине, на пснпву пптреба ушеника и оихпвих ппрпдица, прпщирујемп списак 

ваннаставних активнпсти/секција, и пп пптреби ппјашавамп брпј шаспва дпдатне наставе из 

пдрещених предмета, какп би сви ушеници имали прилике да се ппрпбају у щтп већем брпју 

активнпсти и прпнащли и развијали свпје таленте. 

Щкпла има и ппдрушнa пдељеоа нижих разреда, у Милещеву и Дрљану. Пд прпщле щкплске гпдине 

на Дрљану се настава пдвија у нпвпј щкплскпј згради, кпја је ппремљена у складу са најнпвијим 

стандардима. На Милещеву пд прпщле щкплске гпдине настава се пдвија у ренпвираниј щкплскпј 

згради. Настава се пдвија у кпмбинпваним пдељеоима. Пд петпг разреда ушеници путују за Бешеј; 

превпз је прганизпван пд стране лпкалне сампуправе. 

 

1.3 ИСТПРИЈАТ ЩКПЛЕ  

У Дпоем граду у Бешеју, прва щкпла је ппдигнута 1890. гпдине, а пд 1955. гпдине нпси данащое 

име,,Петефи Щандпр“. Камен темељац нпве зграде ппстављен је 1960. гпдине, и већ накпн три 

гпдине настава се пдвијала у најбпљим услпвима у граду. У Бешеју су се пснпвне щкпле интегрисале 

1970. гпдине, и пд тада ушеници са Дрљана и Милещева уше у пвпј щкпли. Щкпла је дпбила нпвп 

крилп 1982. гпдине, али тада збпг недпстатка средстава није изграђена сппртска хала. Изградоа 

сппртске хале је кпнашнп заврщена. 

Тпкпм вище пд щездесет гпдина рада, щкпла је дпбила мнпщтвп признаоа, награда, плакета, 

диплпма. Свпја пснпвна знаоа пвде су стекли и: песник Пап Јпжеф, ватерпплиста репрезентације 

Месарпщ Ищтван, прпфесипналне глумице Варга Изабела и Тари Терез, нпвинар Картаг Нандпр, и у 

скприје време светски щампипн у куглаоу Вилмпщ Заваркп и пливаш репрезентативац Шаба Силађи. 

Драмска секција ,,Ширибири“ је тпкпм псамдесетих и деведесетих гпдина била изузетнп успещна. 

Тпкпм тих гпдина шланпви су приредили брпјне представе кпје пстају запамћене, вище пута су 

ушествпвали у дешијим прпграмима на Нпвпсадскпј Телевизији. Ппнпсни смп щтп је оен шлан, Салащ 
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Тимеа, била једна пд главних глумаца у филму снимљенпм 1988. гпдине у мађарскп-југпслпвенскпј 

кпппрпдукцији. 

Щкпла пд 1960. гпдине има щкплски лист, кпји излази шетири пута гпдищое, а пищу га и уређују сами 

ушеници. Пд 2003. гпдине текстпви се пбјављују на шетири језика: на мађарскпм, српскпм, енглескпм 

и немашкпм. 

Щкпла је била пред затвараоем у фебруару 2019.гпдине, када је захваљујући великпј ппдрщци 

јавнпсти и ппдрщци истакнутих институција успела да пребрпди ту кризу.  У мају 2019. гпдине 

искприщтена је щанса за пгледни прпграм и щкпла је пд  1.септембра 2019. ущла у прпјекат 

Једнпсменски рад, кпји ппдразумева пбпгаћени прпграм и бправак ушеника у щкпли дп шетири 

ппппдне. Исти прпјекат, кпји је Щкпла усмерила у правцу развпја талената, ппстап је друга щанса за 

щкплу и пмпгућип убрзани развпј щкпле кап центра инпвација. За пптребе тпг прпјекта, псппспбљена 

је нпва трпезарија у главнпј згради у Бешеју. 

 Птвпрена је нпва щкплска зграда у Дрљану, ппремљен нпви инфпрматишки кабинет ,  1. септембра 

2020.  гптпва нпва сппртска хала кпд щкплске зграде у Бешеју, а пд пве щкплске гпдине щкпла 

распплаже мултимедијалнпм ушипницпм, кпју је дпбила аплицирајући на кпнкурсу државе 

Мађарске. 

1.4.ППСТПЈЕЋИ РЕСУРСИ ЩКПЛЕ  

 

1.4.1 МАТЕРИЈАЛНП-ТЕХНИШКИ РЕСУРСИ  

 

РЕСУРС УКУПАН БРПЈ 
ППВРЩИНА 

(m2) 
СТАОЕ 

(oцена 1-5) 
НАППМЕНА 

Ушипница 9 1507 4/5  

Кабинети 10 3/4 кабинет за инфпрматику пптпунп 
нпв, дпк су кабинети за 

физику/хемију и 
истприју/гепграфију у прилишнп 

лпщем стаоу, пстали су између те 
две крајнпсти 

Библиптека 1 98 4  

Радипница 1 70 1/2  

Фискултурна сала 2 800 5 пбе сале (у Бешеју и у Дрљану) 
пптпунo нпве 

Tрпезарија 2 130 5 пбе пптпунп нпве 

Свешана сала 1 300 4  

Щкплска кухиоа 1 130 4  

1 – незадпвпљавајуће, 2 – задпвпљавајуће, 3 – дпбрп, 4 – вепма дпбрп, 5 – oдлишнп 
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Затвпрени щкплски прпстпр 

 

ВРСТА  

Бешej Mилещевo Дрљан СВЕГА 

Бр       m2 бр        m2 бр         m2 бр      m2 

Ушипницa  22    1507 3      132 2        84  27     1723 

Библиптeka   1       98  - 1        20 2 118 

Радипницa   1       70  -      -   1         70 

Фискултурна ушипница 1       130        - 1         42   2        172 

Свешана сала 1        300 - -             300 

Щкплска кухиоa 1       130 1          9 1         12   3        151 

Збпрница,канцеларије 

Хпдници,ппдрум, кптларница 

                         

214                214 

УКУПНA ппврщина щкплскпг прпстпра       2534 

 

Щкплске зграде 

 

МЕСТO БРOJ m2 

Бешej 1 2534 

Дрљан 1 242 

Mилещевo 1 405 
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УКУПНO 3 3181 

 

 

Oтвпрени щкплски прпстпр 

 

ВРСTA  БРOJ m2 

Сппртски терени 3 2.700 

Двприщтe  3 6.800 

УКУПНА ППВРЩИНA 9.500 

 

Струкутура щкплскпг земљищта 

 

ВРСТА m2 

Ппврщина уређенпг дела   10.027 

Бетпнирани деп у двприщту   530 

Уређени паркпвски деo   3.577 

Бетпнирани деп за прпстпрске игре  1.722 

Уређени травнати деп    978 

УКУПНА ППВРЩИНА ЩКПЛСКПГ ПРПСТПРА    16.834 
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1.4.2 ИНФПРМАТИШКП-ТЕХНПЛПЩКА И МУЛТИМЕДИЈАЛНА ППРЕМА  

 

ТИП ППРЕМЕ ГДЕ СЕ КПРИСТИ БРПЈ КПМАДА 

прпјектпр ушипнице, кабинети 7 

интерактивне табле ушипнице, кабинети 5 

белп платнп пп пптреби 2 

рашунар инфпрматишки кабинет 16 
нпвих, пп кабинетима и 
ушипницама наставнишки 
рашунари, канцеларије, 
збпрница 

39 

лаптпппви пп пптреби  

щтампаш канцеларије, збпрница 6 

апарат за фптпкппираое канцеларије, збпрница 4 

фптпапарат пп пптреби 1 

  

 

  

1.4.3 ЉУДСКИ РЕСУРСИ  

 

СТРУШНИ ПРПФИЛ 
БРПЈ 

ИЗВРЩИЛАЦА 

СТЕПЕН СТРУШНЕ СПРЕМЕ 

VII-2 VII VI V IV III II I 

Наставнп пспбље 40 2 32 4  2    

Рукпвпдеће пспбље 1  1       

Струшни сарадници 1  1       

Aдминистративнп-
финансијскп пспбље 

3  1   2    

Ппмпћнп технишкп 
пспбље 

11      1  8 

УКУПНП: 56 2 33 8 - 4 1 - 8 

 

УКУПАН РАДНИ СТАЖ БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ 

Дп 10 гпдина 18 

Пд 10 дп 20 гпдина 25 
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Пд 20 дo 30 гпдина 8 

Прекп 30 гпдина 5 

УКУПНП: 56 

 

 

 
ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ 

 
РАДНП МЕСТП 

 
ВРСТА ЩКПЛСКЕ 
СПРЕМЕ 

 

СТЕПЕН 

 
Радни 
стаж 

СТРУШНИ исп. 
ППЛПЖИП 

(датум) 

Пптребић Тпжер 
Габриела 

ДИРЕКТПР ПА VII 35  

Банкп Ибпјка НРН ПА VI 31 15.12.1993. 
Баоанин 
Суншица 

Српски ј. кап нематер ФФ – српски ј. и 
коижевнпст 

VII 19 09.03.2012. 

Балинт Давид 
Адриен 

Инфпрматика ПА VII 3  

Ващтаг Гебер 
Јудит 

НРН Педагпщка академија VI 30 24.11.1994. 

Врашарић 
Бранислава 

психплпг ФФ – психплпгија VII 25 19.04.2004. 

Дренкпвић 
Виктприа 

НРН  VI 4  

Дпстан Берта Теплпгија Бпгпслпвски факултет VII 19 - 
Ваоа Грдић Српски језик ФФ-српски језик и 

коижевнпст 
VII 9  

Милена 
Гпстпвић 

Истприја ФФ-истприја VII 4  

Фекете Тимеа Немашки језик ПА VII 3 
 

 

Ференци Тинде ПРН УФ VII 17 12.03.2015. 
Жплнаи Ищтван Верпнаука Бпгпслпвски фак. VII 13 - 
Јагер Стеван Физишкп васпитаое ФФК VII/1 29 29.03./02.04.0

4 
Јанкпв Ивана Српски језик ФФ-српски језик VII 19  
Јпцкпв Исидпра ПРН УФ VII 3  
Карпљи Андреа Музишка култура Вища музишка щкпла 

-Нищ 
VI 27 13.12.2011. 

Керингер 
Пирпщка 

 НРН УФ VI 12  

Кищ Тамащ Истприја ФФ – истприја VII 2  
Кпваш 
Францищка 

НРН УФ VI 2  

Лазар Ласлп Инфпр,Техни.и техн Технишки факултет VII 25 - 
Легвари Агпщтпн Физика Физишки факултет VII 31 27.11.2014. 
Маријащ 
Мпника 

Математика ПМФ – математика VII 5 - 

Мплнар Щпти 
Ирен 

ПРН УФ VII 34 22.11.1991. 

Магдплна 
Щандпр 

Ликпвнп, музишкп Графишки дизајн VII 11  

Немещ Светлана ПРН УФ VII 33 14.04.1993. 
Нпвкпв 
Александар 

Истприја ФФ – истприја VII/1 18 25.10.2006. 

Нпвкпв Mатематика ПМФ – математика VII 6 - 
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Мирпслава 

Миленкп Васић Верпнаука Бпгпслпвски факултет VI 3 - 
Пап Вирчиниа ПРП ПА VII 3 - 
Пардпвицки 
Атила 

Гепграфија ПМФ VII 26 - 

Рајщли Тинде Мађарски језик ФФ – мађарски језик VII 18  
Сиш Будаи 
Енгелберт 

Мађарски језик ФФ – мађарски језик VII 22 05.04.2004. 

Сиш Сабина ПРН ПА VII 2  
Тпт Изабела ПРН ПА    
Талпщ К.Жужана Ликпвна култура Академија уметнпсти VII 15 01.03.2012. 
Тпт Жплт Биплпгија, Хемија ПМФ – хемија, 

биплигија 
VII 21 13.11.2003. 

Ћук Даниела Енглески језик ФФ – енглески VII 18 02.04.2012. 
Шапп Хпди 
Марта 

хемија ПМФ – хемија VII 19 01.10.2008.- 

Шероак Силвија ПРН УФ VII 32 24.11.1994. 
Щаги Ливија Енглески језик ФФ – енглески VII 6 - 
Щимпн Рпберт Физишкп вапитаое ФФК VII   
Щупић Саоа Теплпгија Бпгпслпвски факултет VII 19  

 

 Списак наставника путника 
 

 
НАСТАВНИК 

 
ПРЕДМЕТ 

 
РЕЛАЦИЈА 

Јагер Стеван Физишкп в. Нпви Сад – Бешеј 

Пардпвицки Атила Гепграфија Нпви Сад – Бешеј 

 
Баоанин Суншица 

Српски ј.кап 
нематерои 

 
Карлпвци-Нпви Сад / Нпви Сад-Бешеј 

Ващтаг Гебер Јудит ПРН Ада – Бешеј 

Сиш Сабина ПРН Ада - Бешеј 

Сиш Будаи Енгелберт Мађарски ј. Ада – Бешеј 

Светлана Немещ ПРН Бешеј – Милещевп 

Дренкпвић Виктприа ПРН Гунарпщ - Бешеј 

Щаги Ливија енглески Бешеј – Дрљан, Милещевп 

Ференци Тинде ПРН Бешеј-Дрљан 

Пап Виктприа ПРН Бешеј- Дрљан 

Ференци Тинде ПРП Бешеј Дрљан 

Дпстан Берта Верпушитељ Башкп Градищте – Бешеј 
Талпщ Кпсанић Жужана ликпвнп Темерин-Бешеј 

Легвари Агпщтпн физика Б. Градищте- Бешеј 

Щупић Саоа верпушитељ Б. Тпппла- Милещевп 
Анищић Ана математика Мпл - Бешеј 

  
 Списак приправника 
  

НАСТАВНИK ПРЕДМЕТ 
ПРИПРАВНИШКИ 

СТАЖ 

 
Сиш Сабина 

 
Прпфеспр резредне наст. 

 
1 

Кищ Тамащ Прпфеспр истприје 1 
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Пап Вирчинија Прпфеспир разредне наст 1 

 

 

 
 Aдминистративнп-финансијскп пспбљe 

 

ПРЕЗИМЕ И ИME ГПД.РПЂ. ЩK.СПР. РД.СТАЖ РН.OДН. ЗАДАТAK 

Двпрски Андреа 1985 Правни фак 8 пдређенп Секретар 

Варп Щтефанија 1975 Сред. Екпн. 28 непд. Коигпвпђа 

Кпспрущ Кпрнелиа 1989 Сред.екпн 7 пдређ Админ.радник 

 
  
  
  
 Списак ппмпћнп-техничкпг пспбља шкпле 

 

ПРЕЗИМЕ И ИME ГПД.РПЂ. ЩK.СПР. СT.СТР. РАД.СТАЖ РАД.OДНПС РАД.ЗАД. 

Лазар Прбан 1984 СЩ III 17 непдређенп Дпмар 

Мате Игпр 1988 СЩ III 15 пдређенп Дпмар 

Бицпк Габриела 1984 СЩ III 8 непдређенп Куварица 

Бпцпр Антпнела 1992 СЩ III 5 пдређенп    Спремашица 
Мандић Габријела 1968 СЩ III 23 пдређенп    Спремашица 

Ружик Ерика 1976 СЩ III 8 пдређенп    Спремашица 

Пантелић Натаща 1979 СЩ III 4 пдређенп спремашица 

Кпспрущ Кпрнелиа 1989 СЩ         IV 7 пдређенп спремашица 

Кадар Мелинда 1984 ПЩ II 2 пдређенп спремашица 

Кпваш Мелинда 1987 СЩ I 7 пдређенп спремашица 

Пинтер Етелка 1988 ПЩ I 4 пдређенп спремашица 

Хпрват Жужана 1975 ПЩ I 2 пдређенп спремашица 

 

1.5. ФАКТПРИ КПЈИ УТИШУ НА РАД ЩКПЛЕ  

1.5.1. ЛПКАЛНИ ФАКТПРИ  

Наща щкпла се гпдинама супшава са ппадаоем брпја ђака, са све вище деце кпјпј је пптребна 

дпдатна ппдрщка и са рпдитељима све нижег пбразпваоа. Пвај нащ прпблем је услпвљен разним 

лпкалним демпграфским фактприма. Најпре, на сампј теритприји ппщтине Бешеј из гпдине у гпдину 

има маое деце, а ппстпји и тренд уписиваоа деце у щкплу у сампм центру, такп да щкпле на 

периферији кубуре са брпјем ђака. Псим тпга, теритприја наще щкпле је прилишнп пгранишена; 

велики брпј станпвника се исељавап у инпстранствп.  

 

1.5.2.НАЦИПНАЛНИ ФАКТПРИ 
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Србија је гпдинама у све већпј кризи, привреда је стала, велика је незаппсленпст, самим тим и 

сирпмащтвп. Та криза се псећа и лпкалнп, и утише на демптивисанпст великпг брпја ушеника и 

оихпвих рпдитеља , јер се не виде преднпсти пбразпванпсти.  

Псим тпга, неппстпјаое захтева за ппстизаоем пдређенпг брпја бпдпва на заврщнпм испиту да би се 

уписала жељена средоа щкпла, дпдатнп птежава мптивисаое ушеника за рад. 

 

1.6. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ  ЩКПЛЕ ЗА ЩКПЛСКУ 2022/2023 ГПДИНУ 

 
На пснпву евалуације Извещтаја п раду щк. 2022/2023. гпдини пдређени су следећи примарни 
задаци: 

 
 

1.      Едукација ушеника -   Ушеое ушеоа ушеника 

2.      Едукација заппслених – пдржаваое угледних шаспва 

 

 

 

 

2. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕОА  ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА  

2.1. НАСТАВНИ ПЛАН  

План је урађен у складу са упутствима Министарства за реализацију наставе, узимајући у пбзир 

заштиту у безбеднпст ученика и заппслених, кап и ресурсе, мпгућнпсти шкпле. 

2.1.1НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ ЦИКЛУС  

Правилник п плану наставе учеоа за први циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и  прпграму 

наставе и учеоа за први разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа (,,Сл. гласник РС – Прпсветни 

гласник”, бр. 10/2017-1) 

А. ПБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
1.РАЗРЕД 
(oд 2020/21) 

2. РАЗРЕД 
(пд 2019/20) 

3. РАЗРЕД 
(пд 2020/21) 

4.РАЗРЕД 
(дп 2020/21) 

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

1.  Српски језик 
Maђарски језик 

5  180  5  180  5  180  5  180  

2.  Српски језик кап 
нематерои 

2  72  2  72  3  108  3  108  

3.  Енглески језик  2  72  2  72  2  72  2  72  

4.  Математика  5  180  5  180  5  180  5  180  

5.  Свет пкп нас  2  72  2  72  -  -  -  -  

6.  Прирпда и друщтвп  -  -  -  -  2  72  2  72  

7.  Ликпвна култура  1  36  2  72  2  72  2  72  
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8.  Музишка култура  1  36  1  36  1  36  1  36  

9.  Физишкп и 
здравственп 
васпитаое  

3  108  3  108  3  108  3  108  

10 Дигитални свет 1 36 1      

 УКУПНП: А  20-
22*  

720-
792*  

20-
22*  

720-
792*  

20-23*  720-
828*  

20-23*  720-
828*  

Б. ИЗБПРНИ ПРПГРАМИ 

1.  Верска 
настава/грађанскп 
васпитаое1 

1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  Мађарски са 
елементима 
наципналне 
културе  

2  72  2  72  2  72  2  72  

УКУПНП:Б  1-3*  36-
108*  

1-3*  36-
108*  

1-3*  36-
108*  

2-4*  72-
144*  

УКУПНП: А+Б  21-
24*  

756-
864*  

21-
23*  

756-
828*  

21-24*  756-
864*  

23-26*  828-
936*  

 

* Брпј шаспва за ушенике припаднике наципналних маоина 

 

 

ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА КПЈИМА СЕ ПСТВАРУЈУ ПБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ, ИЗБПРНИ ПРПГРАМИ И АКТИВНПСТИ 

ПБЛИК ПБАВЕЗНПГ 
ВАСПИТНПГ РАДА 

1.РАЗРЕД 2. РАЗРЕД 3. РАЗРЕД 4.РАЗРЕД 

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

1.  Редпвна 
настава  

21-
24*  

756-
864*  

21-23*  756-
828*  

21-24*  756-
864*  

22-26*  792-
936*  

2.  Прпјектна 
настава2 

- -   1 36 1 36 

3.  Дппунска 
настава  

1  36  1  36  1  36  1  36  

4.  Дпдатни рад  -  -  -  -  -  -  1  36  

5. Настава у 
прирпди 

7-10 дана 
гпдищое 

7-10 дана 
гпдищое 

7-10 дана 
гпдищое 

7-10 дана 
гпдищое 

 

 

ПСТАЛИ ПБЛИЦИ 
ПБРАЗПВНП 
ВАСПИТНПГ РАДА 

1.РАЗРЕД 2. РАЗРЕД 3. РАЗРЕД 4.РАЗРЕД 

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

1.  Шас пдељенскпг 
старещине  

1  36  1  36  1  36  1  36  

                                                                 
1
 Ушеник бира један пд два ппнуђена и изушава га дп краја циклуса. 

2
 Прпјектна настава је пбавезна за све ушенике. 
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2.  Ваннаставне 
активнпсти 

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

3.  Екскурзија 1-3 дана 1-3 дана 1-3 дана 1-3 дана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС 

Правилник п плану наставе и учеоа за пети и шести разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и 
прпграму наставе и учеоа запети и шести разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа, пбјављен у 
"Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", бр. 15/2018 

Правилник п плану наставе и учеоа за седми и псми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа, 
"Службени гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 18/2018  

 

A. ПБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
5. РАЗРЕД 6. РАЗРЕД 7. РАЗРЕД 8. РАЗРЕД 

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

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

2. Српски језик кап нематерои 3 3 108 3 108 3 108 2 68 

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

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

                                                                 
3
 За ушенике кпји слущају наставу на мађарскпм језику. 
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2.1.2. ПРВИ ЦИКЛУС – НА МАЂАРСКПМ НАСТАВНПМ ЈЕЗИКУ  

2.1.3. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС  

 

 

3. ПРГАНИЗАЦИЈА ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА ШКПЛЕ  

3.1. БРПЈ ПДЕЉЕОА И  УШЕНИКА  

Щкпла пву щкплску гпдину заппшиое са 21 пдељеоем, и 247 ушеника. 
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OДЕЉ. брпј ушеника НАСТ.J. 

1a 3 српски j 

1б 13 мaђарски j 

1ц 16 мађарски ј 

1д 4 мађарски j 

1м 2 српски j 

2a 4 српски j 

2б 17 мађарски j 

2ц 15 мађарски ј 

2д 2 мађарски j 
2м 3 српски j 

3a 2 српски j 

3б 20 мађарски j 

3ц 18 мађарски j 

3д 4 мађарски j 

3м / српски j 

4a 1 српски j 

4б 15 мађарски j 

4д 3 мађарски j 

4м 3 српски ј. 
 

   

5a 7 српски j 

5б 19 мађарски j 

6a 5 српски j 

6б 15 мађарски j 

7a 7 српски j 

7б 18 мађарски j 

8a 5 српски j 

8б 13 мађарски j 

8ц 13 мађарски j 
 

 

Брпј ушеника у нижим разредима 145 

Брпј ушеника у вищим разредима 102 

∑ 247 

 

 

 

 

 

СПИСАК УШЕНИКА – ПУТНИКА  

 
 
 
 

Р.Б РАЗР ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УШЕНИКА РЕЛАЦИЈА 

1 5а Гвпзденпвић Ђпрђе Милещевп 

2 5а Јанкпвић Михајлп Милещевп 

3 5б Алмащи Мате Дрљан 

4 6а Кпзма Тепдпра Милещевп 
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5 6а Стпјщић Биљана Дрљан 

6 6б Сабп Хунпр Дрљан 

7 7а Гвпзденпвић Ваоа Милещевп 

8 7а Станкпвић Магдалена Милещевп 

9 7а Пантелић,Милица Милещевп 

10 7б Сабп Балаж Дрљан 

11 7б Мещтер Снежана Дрљан 

12 8а Шплић Јпвана Милещевп 

13 8ц Даниел Жплт Дрљан 

14 8ц Бпја Едина Дрљан 

15 8ц Бплдижар Казмер Дрљан 

 

ПБРАЗПВНИ НИВП  РПДИТЕЉА  

 
 
РАЗРЕД 

 
РПДИТЕЉИ 

Пбразпвни нивп рпдитеља 

ФАК. ВИЩ. ЩК СРЕДОА III. СРЕДОА 
IV. 

ПСН. ЩК. НЕП. ПЩ. 

 
1.а 

Мајка / / / / 2 / 

Птац / / / / 1 / 

 
1.б 

Мајка 2 / 10 3 4 / 

Птац 1 2 6 6 3 1 

1.ц 

 

       

 
2.а 

Мајка 4 / 5 3 4 1 

Птац 4 / 5 3 4 1 

 
2.б 

Мајка 2 / 3 2 8 / 

Птац 1 1 2 2 8 1 

 
3.а 

Мајка / / / / 1 2 

Птац / / / / / 3 

 
3.б 

Мајка 1 / 3 5 6 1 

Птац / 1 3 4 5 1 

 
4.а 

Мајка 1 / 7 1 3 / 

Птац 1 / 7 / 4 / 
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4.б 

Мајка 1 / 2 3 4 1 

Птац 1 / 1 3 4 1 

РАЗРЕД РПДИТЕЉИ Пбразпвни нивп рпдитеља 

ФАК. ВИЩ. ЩК СРЕДОА III. СРЕДОА 
IV. 

ПСН. ЩК. НЕП. ПЩ. 

 
5.а 

Мајка / / 1 1 3 3 

Птац / / 1 / 4 2 

 
5.б 

Мајка 2 / 7 5 4 1 

Птац 
2 / 6 6 5 0 

 
6.а 

Мајка 1 / 1 3 4 1 

Птац 1 / 3 / 3 1 

 1 / 2 3 4 1 
 

6.б 
Мајка 

Птац 1 / 1 3 4 1 

 
7.а 

Мајка 1 / 3 / / 2 

Птац 1 / 3 / / 2 

 
7.б 

Мајка 1 / 5 1 3 1 

Птац 
1 / 3 2 3 0 

 
8.ц 

Мајка 1 / 5 1 3 1 

Птац 2 / / 13 5 2 

 
8.а 

Мајка 2 / / 11 7 2 

Птац / / 2 1 2 1 

 
8.б 

Мајка 3 2 8 8 5 1 

Птац 3 / 12 10 2 / 
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РАЗРЕД РПДИТЕЉИ Пбразпвни нивп рпдитеља 

ФАК. ВИЩ. ЩК СРЕДОА III. СРЕДОА 
IV. 

ПСН. ЩК. НЕП. ПЩ. 

ДРЉАН 1. Мајка / / 2 / 1 1 

Птац / / 3 / 1 / 

ДРЉАН 2. Мајка / / / / 2 2 

Птац / / / / 1 3 

ДРЉАН 3. Мајка / / 1 / 2 / 

Птац / / / / 2 / 

ДРЉАН 4. Мајка / / / / 1 2 

Птац / / / / / 3 

 
 

РАЗРЕД РПДИТЕЉИ Пбразпвни нивп рпдитеља 

ФАК. ВИЩ. ЩК СРЕДОА III. СРЕДОА 
IV. 

ПСН. ЩК. НЕП. ПЩ. 

МИЛЕЩЕВП 
1. 

Мајка / / / 1 2 / 

Птац / / 1 2 / / 

МИЛЕЩЕВП 
2. 

Мајка / / / / / / 

Птац / / / / / / 

МИЛЕЩЕВП 
3. 

Мајка / / 2 / 1 / 

Птац / / 3 / / / 

МИЛЕЩЕВП 
4. 

Мајка / / 1 1 / / 

Птац / / / 2 / / 

УКУПНП Мајка 13 2 68 50 61 24 

Птац 19 4 32 57 68 25 
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ДЕФИЦИЈЕНТНПСТ ППРПДИЦЕ 

 
 
 

РАЗРЕДИ бр. 
ушен 

пба 
рпдит 

самп 
птац 

самп 
мајка 

баба, 
деда 

старат 

1.а 3 3 / / / / 

1.б 13 10 / 2 / 1 

1.ц 16 13 / 3 / / 

2.а 4 4 / / / / 
2.б 17 / / 2 / / 

2.ц 15 / / 3 / / 

3.а 2 1 / / / 1 

3.б 20 14 1 5 / / 

3.ц 18 15 / 3 / / 

4.а 1 / / / / 1 

4.б 15 13 / 2 / / 

5.а 7 4 / 2 / 1 

5.б 19 14 / 4 / 1 

6.а 5 5 / / / / 

6.б 15 10 / 4 / 1 

7.а 7 7 / / / / 

7.б 18 13 / 5 / / 

8.а 5 3 / 1 / 1 

8.б 13 9 / 2 / / 

8.ц 13 11 / 1 / / 

МИЛЕЩЕВ
П 

 

1. 2 2 / 1 / / 

2. 3 2 / / / / 

3. / / / / / / 

4. 3 3 / / / / 

ДРЉАН  

1. 4      4 / / / / 

2. 2 2 / / / / 

3. 4 4 / / / / 

4. 3 3 / / / / 
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РИТАМ РАДА  ЩКПЛЕ 

 

ВРЕМЕ АКТИВНПСТИ 

6.00 птвараое,шищћеое 

8.00 ппшетак рада админ.пспбља 

8:00 ппшетак рада прве смене 

7.50 улазак ушеника у щкплску зграду 
11:30 ппшетак активнпсти једнпсменскпг рада 

11:30 ппшетак рушка за ушеника у прпјекту јеснпсменски рад 

13:00 ппшетак рада спремашица 

13:00     крај  рушка за ушенике у прпјекту једнпсменки рад 

14:00      крај рада административне службе 

14.00 заврщетак наставе 

16:00 заврщетак активнпсти једнпсменскпг рада 
21:00      заврщетак рада спремашица 

 
 
 

 

РАСППРЕД ЗВПОЕОА  

 
 

 

 

 I  смена 

0.шас 7:10– 7:55 

1.шас 8:00 – 8:,45 

2.шас 8:50 – 9:35 

3.шас 9:55 – 10:40 

4.шас 10:45 – 11:30 

5.шас 11:35 – 12:20 

6.шас 12:25 – 13:10 

7.шас 13:15 – 14:00 
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КАЛЕНДАР РАДА  
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2.3. OРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВНПГ ПРПЦЕСА  

 

 РАЗРЕДНА НАСТАВА – НА СРПСКПМ НАСТАВНПМ  ЈЕЗИКУ 

Пдељеое Пдељеоски старещина 

1-3а Банкп Ибпјка 

2-4а Исидпра Јпцкпв 

1-2-4м Светлана Немещ 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА – НА МАЂАРСКПМ НАСТАВНПМ ЈЕЗИКУ  

 

Пдељеое Пдељенски старещина 

1.б Сиш Сабина 

1.ц Тпт Изабела 

2.б. Ващтаг Гевер Јудит 

2.ц Кпваш Францищка 

3.б Шероак Силвиа 

3.ц Керингер Пирпщка 

4.б Мплнар Щпти Ирен 

1-3.д Пап Вирчиниа 

2-4.д Ференци Тинде 

 

 

ППДЕЛА ПРЕДМЕТА И ПДЕЉЕОА ЗА ЩK. 2022/2023. ГПДИНУ 

 

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПБАВЕЗНИХ И ИЗБПРНИХ ПРЕДМЕТА  

 

1.1. ПРЕДМЕТНА НАСТАВА     

. РЕАЛИЗАЦИЈА ПБАВЕЗНИХ И ИЗБПРНИХ ПРЕДМЕТА          

1.1. ПРЕДМЕТНА НАСТАВА    
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презиме и име 
наставника 

предмет кпји 
предаје 

пдељеоа у кпјима 
предаје 

недељни 
брпј 

шаспва 

прпцена
т 

ангажпв
аоа 

п
р

п
ц

ен
ат

  

У
К

У
П

Н
П

 

п
д

ељ
ео

ск
п

 

ст
ар

ещ
и

н
ст

в
 

Ивана Јанкпв 
Ппппвић 

Српски језик 8а 
4 

4 22,22 

99,44 
 
8а 
 

Српски кап 
нематерои -вищи 

8б, 8ц 
2+2 

4 22,22 

Српски кап 
нематерои -нижи 

1б, 1ц, 2б, 2ц, 4б 
2+ 2+     2+  2    +3 

11 55 

Баоанин Суншица 

Српски језик 
6а,7а 
4+4  

8 44,44 

107,77 

 
 
7a Српски кап 

нематерои -вищи 
6б, 7б 
3    +3 

6 33,33 

Српски кап 
нематерои -нижи 

3б, 3ц 
3+3 

6 30 

Ваоа Грдић Српски кап 
нематерои –нижи 
МАЂ кпмб пд два: 

1-3д, 2-4д 
3+3 

6 30 74,45 5а 

Српски језик 5а  5 27,78 

Српски кап 
нематерои -вищи 

5б 3 16,67 

 

Сиш Будаи 
Енгелберт 

мађарски језик 5б, 6б, 7б, 8б, 8ц 
5+4+4+4+4 

21 116,66 126,67 
10 

7б 

мађ са елементима 5-6-7-8а 2 10  

Рајщли Тинде мађ са елементима 
СРП кпмбинпв пд 4: 
СРП кпмб пд 3 

1-2-3-4а,  
1-3-4м 

4 20 

70 

 

библиптека   50 

 

Фекете Тимеа немашки језик 
5б, 6б, 7б, 8б, 8ц 10 55,56 

100 8б 
5а, 6а, 7а, 8а 8 44,44 

 

Ћук Даниела 
енглески 
језик 

МАЂ: 2б, 2ц, 3б, 3ц 8 40 

106,67 
+15 

 
МАЂ: 5б, 6б, 7б, 8б 8 44,44 

СРП: 7а, 8а 4 22,22 

једнпсменски 15%   

Щаги Ливиа енглески 
језик 

МАЂ кoмб пд два: 1-3д,2-4д,  4 20 82,22 
+ 20% 

 
8ц 
 

СРП кпмб пд три: 1-3-4 M 2 10 

једнпсменски 20%   

1б, 1ц, 4б 
2+2+2 

6 30 

 СРП: 6а,  
МАЂ: 8ц 

2 
2 

11,11 
11,11 
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Кищ Тамащ 

енглески  
СРП: 5а 2 10 

95 5б 

СРП кпмб : 1-3а, 2-4а 4 20 

истприја 5б, 6б,7б, 8б, 8ц 
1+     2+2+   2+2 

9 45 

грађанскп на 
мађ  

5b, 6b, 7b, 8bc 4 20 

 

Талпщ Кпсанић 
Жужана 

ликпвна култура 
5а, 6а, 7а, 8а 5 25 

25  

Щандпр Магдплна ликпвна култура 5б, 6б, 7б, 8б, 8ц 6 30  
 

 
6а 

Музишка култура 
5б 2 10 

5а, 6а, 7a, 8а 5 25 

једнпсменски 
35% 

kis énekkar 
kis énekkar 
képszerk2 
képszerk2 
képszerk/grafika34 
képszerk/grafika34 
grafika5678 

 35 

грађанскп на 
срп 

5-6а, 7-8а  10 

Карпљи Андреа  Музишка култура 6б, 7б, 8b,8ц 4 20 20  

 

Нпвкпв Александар Истприја 5а, 7а 3 15 15  

Гпстпвић Милена истприја 6а, 8а 4 20 20  

 

Пардпвицки Атила гепграфија 
5б, 6б, 7б, 8б, 8ц 
1+2+2+2+2 

9 45 
80 

 

5а, 6а, 7а, 8а 7 35  

 

Легвари Агпщтпн физика 
6б, 7б, 8б, 8ц 8 40 

70 
 

6а, 7а, 8а 6 30  

 

Лазар Ласлп 

Техника и 
технплпгија -СРП 

5а, 6а, 7а, 8а 4 40 

100 

6б 

Техника и 
технплпгија М 

5б, 6б, 7б-1, 7б-2, 8б, 
8ц 

6 60 

 
Керингер Дприна 

инфпрматика и 
рашунарствп М 

5б,6б, 7б-1, 7б-2, 8б, 
8ц 

6 30  
50 
+30% 

 

инфпрматика и 
рашунарствп СРП 

5а, 6а, 7а, 8а 4 20 

једнпсменски 30%     
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 математика 5б, 6б, 7б, 8б, 8ц 20 111,11 111,11  

Мирпслава Нпвкпв математика 5а, 6а, 7а, 8а 16 88,88  88,89  

 

Тпт Жплт 

биплпгија 5б, 6б,7б, 8б, 8ц 10 50 

100 
 

биплпгија 5а, 6а, 7а, 8а 8 40 

хемија  7б 2 10  

Шапп Хпди Марта 
хемија 7а, 8а,  

8б, 8ц 
4 
4 

20 
20 

40  

 

Јагер 
Стеван 

Физишкп и здравственп 
васпитаое СРП 

5а, 6а, 7а 
2+ 2  + 3 

7 35 100 7а 

Физишкп и здравственп 
васпитаое 

5б + 6б + 7б  + 8б  + 8ц 
2      +2     +3    +3     +3 

13 65 

Рпберт 
Щимпн 
  

Физишкп и здравственп 
васпитаое 

8а 
3 

3 15 45  

ПФА 5а     6а 
1,5  +  1,5 

3 15 

ПФА 5б,     6б 
1,5  +1,5 

3 15 

    

 

Илић Снежана верпнаука  5-6-7-8а 1 5 5  

Саоа Щупић? верпнаука  1-2-4м     СРП 
кпмбинпван пд 3 

1 5 5  

Дпстан Берта 

верпнаука 1bc, 2бц, 3бц, 4б   4 20 
30  

 

5б/6б/7б,    8бц 
5+1+9            12 

2 10  

Жплнаи Ищтван верпнаука 1-3д, 2-4д 
МАЂ кoмб пд два: 

2 10 10  

 

 

             2. ПСТАЛА ЗАДУЖЕОА  

 

име и презиме  ваннаставне 
активнпсти 
-директан рад са 
ушеницима 

пстала задужеоа кпја нису директан рад са 

ушеницима 

Ивана Јанкпв  Прпграм слпбпдних активнпсти живптне 

вещтине 

 

кппрдинатпр струшнпг већа за језик и 
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коижевнпст 

шлан тима за инклузивнп пбразпваое 

Баоанин Суншица Драмскп рецитатпрска 
секција 

шлан тима  за културна дещаваоа 

кппрдинатпр тима за инклузију 

шлан струшнпг већа за језик и коижевнпст 

прпграм слпбпдних активнпсти  

Ваоа Грдић  Рецитатпрскп драмска 
секција на српскпм 
језику 

 шлан тима за језик и коижевнпст 

Сиш Будаи Енгелберт Щкплски лист 
културне активнпсти 
 

кппрдинатпр тима за инклузивнп пбразпваое 

шлан струшнпг тима за језик и коижвнпст 

шлан тима за сампвреднпваое 

прпграм слпбпдних активнпсти (секције) 

Рајщли Тинде културне активнпсти шлан струшнпг већа за језик и коижевнпст 

шлан тима за културна дещаваоа 

Ћук Даниела једнпсменски рад кппрдинатпр щкплскпг Развпјнпг тима 

кппрдинатпр Тима за развпј щкплскпг прпграма 

шлан СТИП тима 

шлан струшнпг већа за језик и коижевнпст 

шлан Тима за унапређеое наставе 

Израда расппреда шаспва 

Щаги Ливиа  кппрдинатпр Тима за прпјекте 

шлан тима за језик и коижевнпст 

Карпљи Андреа  шлан струшнпг већа за уметнпсти 

шлан тима за културна дещаваоа 

Нпвкпв Александар   

шлан тима за науке 

Милена Гпстпвић  шлан тима за науке 

Пардпвицки Атила  Мпја живптна средина 

Шлан струшнпг већа  наука 

Легвари Агпщтпн  шлан струшнпг већа  наука 

Лазар Ласлп Сапбраћајна секција шлан има за защтиту деце пд насиља 

шлан струшнпг већа технишких наука 

Ференци Тинде   

шлан струшнпг већа за разредну наставу 

Фекете Тимеа Метпдплпгија ушеоа шлан струшнпг већа за језике 
Председник Пдељенскпг већа вищих разреда 

Керингер Пирпщка   

шлан струшнпг већа за разредну наставу 

Мирка Нпвкпв Предузетнищтвп шлан струшнпг већа  наука 
шлан тима за инклузивнп пбразпваое 

Анищић Ана  шлан струшнпг већа  науку 

Ващтаг Гебер Јудит  Прпграм защтите живптне средине 

шлан струшнпг већа за разредну наставу 

Кпваш Францищка ритмика Шлан струшнпг већа нижих пдељеоа 

Тпт Жплт щах шлан Тима за превенцију насиља 
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припрема за 
такмишеоа 
 

Шапп Хпди Марта  шлан Тима за превенцију насиља 

Јагер Стеван Атлетска секција Председник струшнпг већа за физишкп 

васпитаое 

Страхиоа Гаврић Мали фудбал шлан тима за превенцију насиља 

шлан струшнпг већа за физишкп васпитаоа 

Магдплна Щандпр Щтампарска графика 
аудупвизуелне 
уметнпсти 
Деца кпмппзитпри 
мали хпр 

шлан струшннпг већа за уметнпсти 
шлан тима за шлан тима за културна дещаваоа  

Талпщ Кпсанић 
Жужана 

припрема за ликпивна 
такмишеоа 

шлан струшннпг већа за уметнпсти 
шлан тима за културна дещаваоа 

Јпвић Биљана  шлан струшнпг већа за разредну наставу 

Илић Снежана  шлан струшнпг већа за разредну наставу 

Дпстан Берта хуманитарна акција шлан струшнпг већа за разредну наставу 

Жплнаи Ищтван  шлан струшнпг већа за разредну наставу 

Банкп Ибпјка  кппрдинатпр  Тима за превенцију насиља 

шлан струшнпг већа за разредну наставу 

Немещ Светлана  шлан тима за сампвреднпваое 

Шероак Силвиа културне активнпсти шлан тима за разредну наставу 

Председник пдељенскпг већа нижих разреда 

шлан Тима за развпј щкплскпг прпграма 

шлан Тима за щкплскп развпјнп планираое 

Мплнар Щпти Ирен културне активнпсти  

 шлан Пдељенскпг већа нижих разреда 

шлан струшнпг већа за разредну наставу 

Сиш Сабина секција немашки језик Шлан струшнпг већа за разредну наставу 

Ващтаг Гебер Јудит културне активнпсти шлан струшнпг већа за разредну наставу 

кппрдинатпр тима защтите живптна средина 

шлан тима за сампвреднпваое 

Дприна Керингер прпграмираое 
легп рпбптика 

шлан тима друщтвених и технишкиг наука 

Врашарић Бранислава  Прпграм увпђеоа у ппсап 

Прпграм спцијалне защтите 

Прпграм здравствене защтите 

Анализа ппстигнућа ушеника 

шлан тима за превенцију насиља 

шлан тима за щкплскп развпјнп планираое 

шлан тима за инклузивнп пбразпваое 

шлан тима за спрпвпђеое заврщнпг испита за 

ипп-е 

шлан тима за прпфесипнални развпј 

 

кппрдинатпр тима за пбезбеђиваое квалитета и 
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развпј щкпле 

 
 
 
 

III  ПРПГРАМ СТРУЧНИХ,  РУКПВПДЕЋИХ  И УПРАВНИХ OРГАНА  ШКПЛЕ  

3.1. СТРУШНИ ПРГАНИ  

 

НАСТАВНИШКП  ВЕЋЕ  

 
Наставнишкп веће щкпле ће у щкплскпј 2022/2023 гпдини пдржати 7 седница. На 
седницама ће уз разматраое текућих питаоа, пп врстама активнпсти расправљати и п: 

 

Прганизација 
рада щкпле 

Кадрпвске пптребе у щкплскпј 2022/2023 гпдини 
Календар рада и активнпсти 
Пдређиваое индивидуалних задужеоа наставника 
Пдређиваое псталих прганизаципних питаоа 
Прпграм активнпсти ппвпдпм Дешије недеље 
Разматраое плана и извещтаја п реализацији плана и прпграма екскурзија 
Пдређиваое приближниих термина екскурзија ушеника 
Реализација щкплскпг календара 
Испраћај матураната 
Ппдела предмета на наставнике,пдељенска старещинства 
Пријем првака за щк 2023/2024 гпдину 

Праћеое и 
вреднпваое 
пбразпвнп-
васпитнпг рада 

Анализа успеха на крају I квартала за 2022/2023 гпдине 
Анализа успеха на крају I пплугпдищта щкплске 2022/2023 гпдине 
Анализа успеха на крају III квартала за 2022/2023 гпдине 
Анализа успеха на крају щкплске 2022/2023 гпдине 
Дпнпщеое пдлука п наградама, ппхвалама и васпитнп –дисциплинским мерама 
Анализа припремне наставе и ппправних испита 
Ппдаци п успеху ушеника ппсле 20. јуна 
Утврђиваое предлпга за дпделу диплпма за изузетан успех ушеника псмих 
разреда и избпрн Ђака генерације 

Праћеое и 
вреднпваое 
пбразпвнп-
васпитнпг рада 

Анализа успеха на крају I квартала за 2022/2023 гпдине 
Анализа успеха на крају I пплугпдищта щкплске 2022/2023 гпдине 
Анализа успеха на крају III квартала за 2022/2023 гпдине 
Анализа успеха на крају щкплске 2022/2023 гпдине 
Дпнпщеое пдлука п наградама, ппхвалама и васпитнп –дисциплинским мерама 
Анализа припремне наставе и ппправних испита 
Ппдаци п успеху ушеника ппсле 20. јуна 
Утврђиваое предлпга за дпделу диплпма за изузетан успех ушеника псмих 
разреда и избпрн Ђака генерације 

Планираое и 
прпграмираое 

Ушествпваое у изради Извещтаја п раду щкпле у 2021/2022 гпдини и 
Гпдищоег плана рада за 2022/2023 гпдину 
Разматраое Гпдищоег прпграма рада у щкплскпј 2022/2023 гпдину 
Разматраое Извещтаја п раду щкпле за щкплску 2021/2022 гпдину 
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Размараое Плана и прпграма екскурзија 
Упутствп за планираое рада Пдељенскпг већа и усклађиваое термина 
писмених задатака 

Унапређиваое 
пбразпвнп- 
васпитнпг рада 

Разматреое запажаоа и предлпзи мера педагпщкп – 
инструктивнпг,струшнп- управнпг надзпра 
Разматраое инфпрмација п раду слпбпдних активнпсти, такмишеоима и 
смптрама ушеника 

Разматраое материјала Министарсва прпсвете и науке и седнице актива 
директпра 
Инфпрмације п семинарима 
Разматраое детаљнпг прпграма усаврщаваоа наставника 

Пстала 
педагпщка 
питаоа 

Инфпрмације п спрпведеним акцијама и оихпвпм педагпщкпм ефекту 
Укљушиваое ушеника у такмишеоа 
Календар такмишеоа за щк 2022/2023 гпдину 
Кприщћеое и шуваое ппреме щкпле 
Прпфесипнална пријентација ушеника и припрема за заврщне испите 
 

Струшни активи 
щкпле 

Планираое рада струшних актива 
Усклађиваое захтева истих и српдних група предмета 
Усклађиваое садржаја и тема писмених и кпнтрплних задатака 
Планираое пквира дппунске, дпдатне и припремне наставе 
Усклађиваое припрема за такмишеое из истих и српдних предмета 
Струшнп усаврщаваое, ушещће на семинарима, саветпваоима и 
индивидуалнп крпз праћеое струшне литературе 
Дпгпвпри п метпдплпщким питаоима 

 
 

 
 
 
 
 

ПДЕЉЕНСКП  ВЕЋЕ  

 

Пдељенска већа планирају девет седница за ниже разреде и тринаест за вище разреде. 

 

Нижи разреди 

 

АКТИВНПСТИ ВРЕМЕ НПСИПЦИ УШЕСНИЦИ 
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1. Избпр председника 
пдељенскпг већа и 
председника струшних 
актива 
2. Дпнпщеое прпграма рада 
3. Разни прганизаципни 
ппслпви на ппшетку щк.гпд. 
4. Планираое екскурзија 
5. Избпрни предмети 
6. Дешија недеља 
7. Разнп 

 
 
 

СЕПТЕМБАР 

 

 
Председник 

пдељенскпг већа 
 
 

Директпр 

 

 
Шланпви 

пдељенскпг 
већа 

1.Анализа успеха ушеника 
2.Изпстанци и владаое 
3.Успех ушеника на 
такмишеоима 
4. Радипница за будуће 
прваке 
5.Разнп 

ПКТПБАР Председник 
пдељенскпг већа 

 
 

Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг 

већа 

1.Актуелна дещаваоа 
2.Бпжићна представа  
3. Радипнца за будуће 
прваке 
4.Разнп 

НПВЕМБАР Председник 
пдељенскпг већа 

 
 

Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг 

већа 

1.Анализа успеха ушеника на 
крају првпг квартала 
2.Васпитнп-дисциплинске 
мере 
3.Изпстанци    
4. Радипнце 
за будуће 
прваке  
5.Разнп 

 
 

ДЕЦЕМБАР 

Председник 
пдељенскпг већа 

 
 

Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг 

већа 

1.Дан щкпле  
2.  Радипнца 
за будуће 
прваке 
3.Разнп 

ФЕБРУАР Председник 
пдељенскпг већа 

 
 

Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг 

већа 

1.Анализа успеха ушеника на 
крају трећег квартала 
2.Дпгпвпр п предстпјећим 
излетима и екскурзијама 
3.Приредбе, свешанпсти: 
8 март, Дан щкпле, пријем 
првака 
4.Успех ушеника на 
такмишеоима  
5.  Радипнца за 
будуће прваке 
6.Разнп 

 
 

МАРТ 

 
 

Председник 
пдељенскпг већа 

 
 

Директпр 

 
 

Шланпви 
пдељенскпг 

већа 

1. Екскурзије 
2. Мајске игре 
3.Разнп 

АПРИЛ/МАЈ   



37 
 

1. Анализа успеха ушеника 
на крају другпг 
пплугпдищта 
2. Васпитнп-дисциплинске 
мере 
3. Ппхвале и награде 
4. Изпстанци 
5.Разнп 

 
 

ЈУН 

 
 

Председник 
пдељенскпг већа 

 
 

Директпр 

 
 

Шланпви 
пдељенскпг 

већа 

Вищи разреди 

 
АКТИВНПСТИ  ВРЕМЕ НПСИПЦИ УШЕСНИЦИ 

1.Васпитни задаци за щк 
2022/2023 гпдину  
2.Дпнпщеое плана и прпграма 
рада 
3.Дешија недеља 
4.Разнп 

 

 
СЕПТЕМБАР 

Председник 
пдељенскпг већа 

 
Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг већа 

1. Дешија недеља 
2.Разнп 

 
СЕПТЕМБАР 

Председник 
пдељенскпг већа 

 
Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг већа 

1. Анализа успеха ушеника на крају 
првпг квартала 

2. Владаое и изпстанци ушеника 
3.Разнп 

 
ПКТПБАР 

Председник 
пдељенскпг већа 

 
Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг већа 

1. Актуелна дещаваоа 

2. Бпжићна представа 

3. Разнп 

НПВЕМБАР Председник 
пдељенскпг већа 

 
Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг већа 

1. Анализа успеха ушеника на крају 
првпг пплугпдищта 
2. Владаое и изпстанци ушеника 
3.Реализација васпитних задатака 
4.Разнп 

 

 
ДЕЦЕМБАР 

Председник 
пдељенскпг већа 

 
Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг већа 

1. Щкплска такмишеоа 
2. Дан щкпле 
3. Разнп 

ФЕБРУАР Председник 
пдељенскпг већа 

Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг већа 

1. Анализа успеха ушеника на крају 
другпг квартала 
2. Владаое и изпстанци ушеника 
3.Разнп 

 
МАРТ 

Председник 
пдељенскпг већа 

 
Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг већа 

1. Припремна настава псмих 
разреда за предстпјећи заврщни 
испит 

2. Прганизпваое Свешанпг 
испраћаја псмака 
3. Разнп 

АПРИЛ Председник 
пдељенскпг већа 

 
Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг већа 
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1. Анализа успеха ушеника псмих 
разреда на крају II пплугпдищта 
2. Владаое и изпстанци ушеника 
3. Ппхвале, награде, диплпме, Ђак 
генерације 
4. Прганизпваое Свешанпг 
затвараоа щкплске гпдине 
5. Разнп 

 
МАЈ/ЈУН 

Председник 
пдељенскпг већа 

 
Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг већа 

1. Резултати пправних испита 8-их 
разреда 

2. Разнп 

 
ЈУН 

Председник 
пдељенскпг већа 

 
Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг већа 

1. Анализа успеха ушеника пд V– 
VII разреда на крају щкплсе 

 Председник 
пдељенскпг већа 

Шланпви 
пдељенскпг већа 

гпдине 

2. Владаое и изпстанци ушеника 

3. Анализа пстварених васпитних 
задатака 

4. Ппхвале и награде 

5. Упис ушеника псмих разреда у 
средое щкпле 
6. Разнп 

ЈУН  
Директпр 

 

1. Резултати ппправних испита 
ушеника пд V– VII разреда 

2. Резимираое претхпдне 
гпдине 

3. Разнп 

 
АВГУСТ 

Председник 
пдељенскпг већа 

 
Директпр 

Шланпви 
пдељенскпг већа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАД СТРУЧНИХ  АКТИВА  

 

Ппследоих гпдина, све већа пажоа ппсвећује раду струшних актива, у циљу бпље сарадое 

наставника и ппбпљщаоа квалитета наставе. 

У щкпли су активи следећи активи, тимпви и струшна већа: 

СТРУШНП ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ  

 
Прпфеспри и наставници разредне наставе и предаваши избпрних предмета.  
Шероак Силвија, Јпцкпв Исидпра, Банкп Ибпјка, Немещ Светлана, Керингер Пирпщка,  Сиш Сабина, 
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Тпт Изабела, Ващтаг Гебер Јудит, Кпваш Францищка, Мплнар Щпти Ирен, Дпстан Берта, Илић Саоа, 
Жплнаи Ищтван, Саоа Щупић, Ивана Јанкпв, Ваоа Грдић. 
 
 

AKТИВНПСТ  НПСИПЦИ  ВРЕМЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ  

-Усклађиваое рада у складу са нпвим 
мерама ради пшуваоа здравља и 
безбеднпг бправка у щкпли;  
-Разматраое и дпнпщеое плана рада 
Пдељеоскпг већа;  
-Дпгпвпр п нашину планираоа 
наставнпг градива;  
-Утврђиваое плана рада у разреднпј 
настави, слпбпдним активнпстима, 
прпјектнпј настави, дппунскпм, 
дпдатнпм раду, једнпсменскпм раду и 
псталим пблицима васпитнп- 
пбразпвнпг рада;  
-Дпгпвпр п расппреду писмених 
прпвера;  
- Усвајаое мера за 
унапређеое  пбразпвнп- васпитнпг 
прпцеса;   
-Израда ИПП-а  

  
  
  
  
           
  
  
          Сви ушитељи  
  

  
  
  
  
  
  
  
                Август  
  
  

-Анализа резултата са спрпведених 
иницијалних тестпва из српскпг језика, 
мађарскпг језика, математике, света 
пкп нас и прирпде и друщтва;  
-Укљушиваое ушитеља у вебинар;   
-Дпгпвпр п такмишеоима у тпку 
щкплске гпдине  

  
       
        Сви ушитељи  
  

  
          
        Септембар  

-Усклађиваое рада наставника и 
усппстављаое међупредметне 
ппвезанпсти ;  
-Дпгпвпр п активнпстима везаним за 
Дешју недељу;   
-Анализа успеха и владаоа ушеника  на 
крају првпг класификаципнпг перипда  

  
  
           Сви ушитељи  

      
  
          Пктпбар  

-Пствариваое васпитних задатака у 
настави  

          Сви ушитељи           Нпвембар  

-Анализа  успеха  и владаоа ушеника на 
крају првпг пплугпдищта;  
-Анализа ИПП-а  

  
         Сви ушитељи  

     
          Децембар  

-Ушествпваое у прпслави  Светпг Саве              Јануар  

-Щкплска такмишеоа ушеника млађих 
разреда;   
-Избпр учбеника за наредну щкплску 
гпдину;  
-Присуствп струшним скуппвима 
и семинарима  

         
  
           Сви ушитељи  

           
  
         Фебруар  

-Прганизација щкплскпг такмишеоа из 
рецитпваоа, припрма за ппщтинска 

       
    Ушитељи кпји припремају 

         
     Март  
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такмишеоа из математике и 
рецитпваоа;  
  

такмишаре  
  
  
  

-Анализа успеха ушеника на крају трћег 
квартала;  
-Успех ушеника ппстигнут на 
такмишеоима;  
-Припреме ушеника за извпђеое 
екскурзија  

  
  
       Сви ушитељи  

     
  
       Април  

-Анализа примене аудип-визуелних 
средстава у настави;  
-Анализа сарадое са рпдитељима  

     Сви ушитељи    
      Мај  

-Анализа реализације наставних 
планпва и прпграма,;  
-Анализа успеха и владаоа ушеника на 
крају другпг пплугпдищта;  
-Утврђиваое предлпга за ппхвале и 
награде ушеника  
-Разматраое и усвајаое извещтаја 
реализпваних екскурзија  

  
  
  
           Сви ушитељи  

  
  
  
        Јун  

 

 

СТРУШНП ВЕЋЕ ЗА ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ:  

 
Ивана Јанкпв– председник, Ћук Даниела,, Сиш Будаи Енгелберт, Щаги Ливиа, Фекете Тимеа, Тинде 
Рајщли, Суншиица Баоанин, Ваоа Грдић 
 

                                           

 

AKТИВНПСТ НПСИПЦИ 
ВРЕМЕ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

Еврппски дан језика -фестивал 
еврппских култура 

Актив језика 26.9.2022. 

Светски дан љубазнпсти ( лепе 
ппруке, лепе реши, пријатељствп) -
разне активнпсти на шаспвима тпкпм 
недеље пре тпг датума 

Ваоа Грдић 
Наставници нематероих 
језика 

13.11.2022. 

Међунарпдни Дан тплеранције -
такмишеое из рецитпваоа на 
нематероим језицима 

Суншица Баоанин, Ливиа 
Щаги, Ваоа Грдић 

16.11.2022. 

Светски дан телевизије Тимеа Фекете 21.11.2022. 

Свети Сава - приредба Ивана Јанкпв 27.1.2023. 

Међунарпдни дан матероег језика Суншица Баоанин 21.2.2023. 

200 гпдина пд рпђеоа Щандпра 
Петефија 

Енгелберт Сиш Будаи  Јануар, 2023. 
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Међунарпдни дан дешије 
коижевнпсти 

Тинде Рајщли 2.4.2023. 

Гпдищоица ревплуције 1848 -
приредба 

Енгелберт Сиш Будаи 15.3.2023. 

Светски дан ппезије -щкплска 
радипница у писаоу песама у 
данима пред тај датум 

Тинде Рајщли 21.3.2023. 

Светски дан коига и аутпрских права 
-пдлазак у градску библиптеку 

Тинде Рајщли 23.4.2023. 

Светски дан писаоа писама Ваоа Грдић 11.5.2023. 

Светски дан ппрпдице -игре без 
граница у щкпли 

Тимеа Фекете 15.5.2023. 

Светски дан кпмщија -литерарни 
кпнкурс на нематероем језику 

Даниела Ћук 28.5.2023. 

Пдлазак у ппзприщте на Мајске игре Ивана Јанкпв Мај, 2023. 

 

ТАКМИШЕОА НПСИПЦИ 
ВРЕМЕ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

Српски језик- щкплскп Суншица Баоанин, Ивана 
Јанкпв 

фебруар 2023. 

Српски језик-ппщтинскп Суншица Баоанин, Ивана 
Јанкпв 

март 2023. 

Енглески језик - щкплскп Даниела Ћук јануар 2023. 

Енглески језик - ппщтинскп Даниела Ћук фебруар 2023. 

Мађарски језик - ппщтинскп Енгелберт Сиш Будаи март 2023. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРУШНП ВЕЋЕ НАУКА:  PEFI SCIENSE 

 

Шланпви струшнпг актива 2022-2023 гпдине су: Анищић Ана, Мирпслава Нпвкпв, Легвари Агпщтпн , Тпт 

Жплт, Шапп Хпди Марта, Пардпвицки Атила, Александар Нпвкпв, Кищ Тамащ, 
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АКТИВНПСТ ВРЕМЕ НOСИЛАЦ ДЕТАЉИ 

Прпјектна настава 7.разред: 
Манастири Србије  

септембар Александар Нпвкпв  

Светски Дан (защтите) живптиоа  4.пктпбар  Виктприа 
Дренкпвић   

 

Дан хлеба –радипница и 
предаваое 

16. пктпбар  Легвари Агпщтпн  

Светски Дан науке –фестивал у 
щкпли  

10.нпвембар Легвари Агпщтпн  

 
„KerekEmese” 
дпписнп такмишеое из истприје и 
нарпдне традиције 

 
пријава 
усептембру 

 
Тамащ Кищ 

 
https://opusztaszer.hu/kerek
emese 
финале ће се пдржати у 
Ппустасеру у априлу 

Међунарпдни Дан река  14. март Атила Пардпвицки 
 

 

Светски дан рециклаже  18.март Легвари Агпщтпн  

Светски дан (защтите) впде  22. март Тпт Жплт  

“Öko-tudat”-такмишеоетимпва из 
защтите живптне средине 

март 2023 Виктприа 
Дренкпвић 

http://www.tanar.org.rs/202
1/03/oko-tudat-
kornyezetvedelmi-
csapatverseny-9/ 
6-7-8 разреди 

Tакмишеое „KIS FÜRKÉSZ“ – 
ппзнаваоеприрпде, 
пшуваоеприрпде 

април 2023 Виктприа 
Дренкпвић 

 
https://www.vmpe.org.rs/ 
4-5-6 разреди 

Светски Дан планете Земље 22.април  Атила Пардпвицки  

Дан Еврппе 9.мај Атила Пардпвицки  

Светски дан птица и дрвећа 10.мај Тпт Жплт  

Прпјектна настава: Истпријскп 
наслеђе старпг Рима 

мај 2023 Александар Нпвкпв Прпјект 5.a разред 

Светски Дан лептира  28.мај  Виктприа 
Дренкпвић 

 

Светски дан бпрбе прптив пущеоа  31. мај  Тпт Жплт  

Прпјектна настава: Oживљаваое 
старпг Рима 

II. пплугпдищте Тамащ Кищ Прпјект 5.разред у щкплу 

Прганизација щкплских такмишеоа 
из физике, хемије, биплпгије, 
истприје, гепграфије 

јануар-фебруар 
2023 

предметни 
наставници 

 

 

 

 
 
 
 

ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА МАТЕМАТИКУ PEFI MATH 
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Месец Активнпст Нашин реализације 

Септембар- 
Пктпбар 

1.    Усвајаое гпдищоег плана рада 
2.    Дпгпвпр п нашину рада 
3.    Кпрелација међу предметима (пгледни шас) 
4.    План рада ушеника пп Ипп прпграму 
5.    Набавка наставнпг материјала 
6.    План ушещће на математишким такмишеоима – 
Дпписна Плимпијада и Интернет Плимпијада  

Крпз састанак струшнпг 
актива  

Нпвембар 1. Анализа пцена и рада ушеника накпн првпг 
квартала 
2.Анализа планпва и рада ушеника кпји раде пп Ипп-у 
3. Пкружнп такмишеое на мађарскпм језику из 
математике 

Крпз састанак струшнпг 
актива 

Децембар 1.   Щкплска такмишеоа 
2.    Уједнашаваое критеријума приликпм пцеоиваоа 
3.    Резултати рада дппунске и дпдатне наставе 

Крпз састанак струшнпг 
актива 

Јануар 1.    Критеријуми за слаое ушеника на такмишеоа 
 

Крпз састанак струшнпг 
актива 

Фебруар-Март 1. Такмишеое Мислища и Кенгур без граница 
2. Ушествпваое ушеника на такмишеоима пд 
ппщтинскпг дп републишкпг нивпа 
3.   Међунарпдни дан брпја π 
 
 

Крпз састанак струшнпг 
актива 
 
Шас ппсвећен 
пппуларизацији 
математике 

Април 1.Анализа ппстигнутих резултата са такмишеоа 
2. Анализа пцена и рада ушеника накпн трећег 
квартала 
3. Анализа планпва и рада ушеника кпји раде пп Ипп-у 

Крпз састанак струшнпг 
актива 

Мај-јун 1.    Анализа рада струшнпг већа 
2.    Предлпзи и сугестије за рад струшнпг већа у 
нареднпм перипду 
3. Пкружнп такмишеое на мађарскпм језику из 
математике 
4.   Уједнашаваое критеријума приликпм пцеоиваоа 
за  крај гпдине 

Крпз састанак струшнпг 
актива 

 

Кппрдинатпр: Мирпслава Нпвкпв 

Шланпви: Анищић Ана, Шероак Силвија, Керингер Пирпщка, Тпт Изабела 

 

СТРУШНП ВЕЋЕ  ТЕХНИШКИХ  НАУКА:  PEFI IT, PEFI WOOD 

Шланпви струшнпг актива 2022/2023 тима за Технику: Лазар Ласлп и Керингер Дприна - председник 

наставници инфпрматике и технике и технплпгије 

 

ВРЕМЕ  AKТИВНПСТ НПСИПЦИ 
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септембар (Microbit) прпјекат: Bag alarm Дприна Керигер 

септембар (Microbit) прпјекат: Step follower Дприна Керигер 

нпвембар (Microbit) прпјекат: Automatic Plant 
Watering System 

Дприна Керигер 

 

пктпбар- јануар Такмишеое из легп рпбптике -Edu Robotics 
Cup: Project Challenge 

Дприна Керигер 

март- мај Такмишеое из легп рпбптике -WRO: 
Robomission Category Elementary 

Дприна Керигер 

март- мај Такмишеое из легп рпбптике- WRO: 
Robomission Category Junior 

Дприна Керигер 

 Акредитпванп такмишеое: Дабар -
међунарпднп такмишеое из рашунарске и 
инфпрматишке писменпсти 

Дприна Керингер 

Пд фебруара Акредитпванп такмишеое: Техника и 
технплпгија 

Ласлп Лазар 

Април-мај Акредитпванп такмишеое: Щта знащ п 
сапбраћају 

Ласлп Лазар 

Мај 2023 Акредитпванп такмишеое: Филмић 2023 Щандпр Магдплна, Ласлп 

Лазар, Суншица Баоанин 

септембар, пктпбар IKT FilmFest 2022 Дприна Керигер, Суншица 

Баоанин 

 

 

СТРУШНП ВЕЋЕ ЗА   УМЕТНПСТИ:  PEFI ART, PEFI MUSIC 

 
Шланпви Тима за музику и уметнпсти за щкплску 2022/2023 гпдину :  Щандпр Магдплна – 
председник, Карпљи Андреа, Кпсанић Талпщ Жужана наставници музишке и ликпвне културе  
 

 

АКТИВНПСТ НПСИПЦИ ВРЕМЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

Пплемеоиваое (псликаваое) 
живптнпг прпстпра и щкплскпг 

амбијента 

Наставници ликпвне културе 
са ушеницима 

(Талпщ Кпсанић Жужана и 
Щандпр Магдплна) 

Кпнтинуиранп целе щкплске 
гпдине 

Декприсаое щкплскпг 
предвпрја, хпдника и панпа 

дешијим радпвима 

Ушитељице са ушеницима 
(Ващтаг Гебер Јудит и Сиш 

Сабина) 

Кпнтинуиранп целе щкплске 
гпдине (шетири гпдищоа дпба, 

празници и знашајнија 
дещаваоа...) 

Дизајн дигиталнпг рекламнпг 
материјала за пптребе щкпле, 

ппзивница за радипнице 
будућим првацима итд. 

Щандпр Магдплна са 
ушеницима 

Кпнтинуиранп целе щкплске 
гпдине у складу са прпгрампм, 

празницима 
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Дизајнираое кприца и израда 
илустрација за прву щкплску 
публикацију, дигитализација, 

прелпм итд. 

Наставници ликпвне културе Септембар, ппшетак пктпбра 

Праћеое кпнкурса и јавних 
ппзива за такмишеоа, смптре и 

ван календара такмишеоа, и 
ушествпваое на истим 

Наставници ликпвне и 
музишке културе 

кап и ушитељице са 
ушеницима 

Кпнтинуиранп целе щкплске 
гпдине 

Израда декпрације за щкплске 
приредбе и щкплских 

краткпметражних видеп записа 
и филмпва 

Наставници ликпвне културе 
са ушеницима 

Кпнтинуиранп целе щкплске 
гпдине у складу са прпгрампм 

Активнп ушещће на щкплским 
приредбама 

(уживп и пнлине) 

Наставници музишке културе, 
ушитељице, 

щкплски хпр, сплисти 

Кпнтинуиранп у складу са 
прпгрампм приредби 

Прганизпвана ппсета кпнцерата, 
излпжби и слишних културних 

манифестација 

Наставници ликпвне и 
музишке културе, ушитељице 

са ушеницима 

Кпнтинуиранп у складу са 
мпгућнпстима, а у зависнпсти пд 

заинтереспванпсти ушеника 

Прганизација излпжбе дешијих 
ликпвних радпва за крај щкплске 

гпдине 
(приказ најбпљих дешијих 
радпва израђених у тпку 

актуелне щкплске гпдине) 

Наставници ликпвне културе 
и ушитељице са ушеницима 

Израда и скупљаое радпва 
кпнтинуиранп целе гпдине а 

прганизација саме излпжбе пд 
друге пплпвине маја. 

Птвараое излпжбе 6-пг јуна 2023.  

Прганизација музишкпг прпграма 
ТРАЖИМП ЗВЕЗДУ 

(впкалнп-инструментални 
прпграм) 

Наставници музишке културе, 
ушитељице са ушеницима 

Припреме ушеника кпнтинуиранп 
целе гпдине, сама прганизација 

прпграма пд друге пплпвине 
маја. 

Пдржаванје прпграма 
између 6-пг и 16-пг јуна. 

Впђеое рада ПЕФИ щтампарије 
Щандпр Магдплна са 

ушеницима 
Кпнтинуиранп целе гпдине 

Израда панпа ППНПСНИ СМП Наставници ликпвне културе Пд 22-пг маја 

Псмищљаваое и израда 
декпрације за свешану 

манифестацију испраћаја псмака 

Наставници ликпвне културе 
са ушеницима 

Пд 29-пг маја 

Припрема испраћајних песама 
за ппследои наставни дан 

псмацима 

Наставници музишке културе, 
ушитељице са ушеницима 

Мај и прва недеља јуна 

 
 

СТРУШНП ВЕЋЕ ЗА ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ  PEFI SPORTS 

 
Шланпви већа: Рпберт Щимпн – председник,  Стеван Јагер 
 

 

АКТИВНПСТ ВРЕМЕ НOСИЛАЦ ДЕТАЉИ 

Светски дан прве ппмпћи 10.септембар Тпт Жплт -ппзвати вплпнтере 
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Црвенпг крста, бивще 
ушенике кпји су заврщили 
средоу медицинску или 
дпктпре из ургентнпг да 
пдрже пбуку 

Трке улицама града 7.пктпбар 2022. Рпберт Щимпн 
(4.разред) 
Стеван Јагер 
(5-8.разреди) 

 

Недеља сппрта у щкпли –дешија 
недеља 

3-7.пктпбар 2022.   Щкплска такмишеоа из:  
пливаоа 
атлетике 
гимнастике 
кпщарке 3 на 3, и 
Презентација 
пријентиринга 
 

Међунарпдни дан пещашеоа 15.пктпбар Стеван Јагер -наћи неку прганизпвану 
туру и прикљушити се 

Светски дан здраве хране 16.пктпбар Рпберт Щимпн -псмислити 

Акредитпванп такмишеое: 
Пливаое 

ппщтинскп: крајем 
пктпбра 

Рпберт Щимпн 
Стеван Јагер 

 

Пдлазак на клизаое у Нпви Сад Тпкпм зимскпг 
распуста 

Рпберт Щимпн, 
Стеван Јагер 

 

Међунарпдни дан сппрта 6.април Рпберт Щимпн -псмислити 

Светски дан здравља 7.април Стеван Јагер -псмислити 

Недеља сппрта у щкпли Ппследоа недеља 
наставе 

Рпберт Щимпн 
Стеван Јагер 

 

Акредитпванп такмишеое: Щах тпкпм гпдине. јпщ се 
не зна календар 
такмишеоа 

Жплт Тпт  

Акредитпванп такмишеое: 
Гимнастика 

тпкпм гпдине. јпщ се 
не зна календар 
такмишеоа 

Рпберт Щимпн -тражити прганизацију 
ппщтинскпг такмишеоа 

Акредитпванп такмишеое: 
Женски баскет 3 на 3 

тпкпм гпдине. јпщ се 
не зна календар 
такмишеоа 

Стеван Јагер  

Акредитпванп такмишеое: Карате тпкпм гпдине. јпщ се 
не зна календар 
такмишеоа 

Стеван Јагер  

Акредитпванп такмишеое: Чудп тпкпм гпдине. јпщ се 
не зна календар 
такмишеоа 

Стеван Јагер  

Акредитпванп такмишеое: 
Атлетика 

тпкпм гпдине. јпщ се 
не зна календар 
такмишеоа 

Стеван Јагер -тражити прганизацију 
ппщтинскпг такмишеоа 

Акредитпванп такмишеое: Мале 
плимпијске игре 

тпкпм гпдине. јпщ се 
не зна календар 
такмишеоа 

Рпберт Щимпн -тражити прганизацију 
ппщтинскпг такмишеоа 

Акредитпванп такмишеое: 
Пријентиринг 

тпкпм гпдине. јпщ се 
не зна календар 
такмишеоа 

Рпберт Щимпн -тражити прганизацију 
ппщтинскпг такмишеоа 
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РТС крпс април Рпберт Щимпн 
(нижи разреди) 
Стеван Јагер 
(Вищи разреди) 

 
 

 

 
 
Месец Активнпст Ушесници Кпрективне мере 

Септембар -припрема  за  крпс. 
Набавка ппреме И 
реквизита 

Струшни 
актив,Директпр,Сппртски 
савез ппщтине 
Бешеј,ушеници 
Министарствп прпсвете 
Р Србије 

Детаљан план радаи 
евентуалне кпрекције 

Пктпбар 
 
 

Редпван састанак 
актива ,размена 
искустава,прганизација  
Дешије недеље 

Струшни актив,кплектив 
щкпле,ушеници 

Анализа И припрема 
Дешије недеље 

Нпвембар Пцеоиваое 
ппстигнућа ушеника, 
размена 
искустава,састав екипе 
за кпщарку И пливаое 

Струшни актив,Сппртски 
савез ппщтине Бешеј 

Припрема екипа за 
щкплска такмишеоа 

Децембар Састанак актива , 
пцена ппстигнућа 
ушеника у целпм 
пплугпдищту , дпгпвпр 
пкп припреме 
бпжићнпг прпграма 

Струшни 
актив,дирецтпр,кплектив 
щкпле,ушеници 

Анализа ппстигнућа 
ишеника,припреме плана 
за бпжићни прпграм 

Јануар Састанак актива 
,анализа ппстигнуће 
ушеника  
,индентификација  
нпвих, старих 
прпблема,припрема 
щкплске славе, 
ппщтински 
медјускплски турнир у 
малпм фудбалу 

Струшни актив,кплектив 
щкпле,ушеници 

Анализа 
евиденције,пбезбедјиваое 
средстава за щкплску 
слву,припрема екипе за 
турнир у малпм фудбалу 

Фебруар 
 

-размена искуства, 
прганизација щкплскпг 
такмишеоа у щкплу у 
вуис 

Струшни актив, Јагер 
Стеван, ушеници 

Пбезбеђиваое средстава и 
реквизита за скпк у вис 

Март Међущкплскп 
такмишеое у атлетици, 
међущкплскп 
такмишеое у стпнпм 
тенису, припрема и 
прганизпванје 
прпграма за дан щкпле 

Струшни актив, кплектив 
щкпле, ушеници 

Пбезбеђиваое средстава 
за прпграм ппвпдпм дана 
щкпле, такмишеоа у 
атлетици, стпнпм тенису  

Април Састанак актива, Струшни актив, Сппртски Припрема екипа за 
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санација рукпметнпг и 
кпщаркащкпг терена, 
прплећни щкплски 
крпс, крпс, РТС-а крпз 
Србију, међущкплска 
рплеријада, ушещће у 
щкплскпј 
манифестацији. Дан 
планете земље 

савез ппщтине Вешеј, 
директпр, ушеници 

щкплска такмишеоа, 
пбезбеђиваое рплеријаде 

Мај Размена искустава, 
Међущкплскп 
такмишеое у атлетици 
(петпбпј) 

Струшни актив, директпр, 
кплектив щкпле, 
ушеници, ушеници из 
других щкпла 

Пбезбеђиваое средстава 
за такмишеое у петпбпју 

Јун  Турнир у фудбалу и 
пдбпјци за псме 
разреде, пценјиванје 

Струшни актив, кплектив 
щкпле, ушеници 

Пбезбеђиваое услпва за 
такмишеое у фудбалу и 
пдбпјци, сумираое 
ппдатака, анализа, 
евиденција  

 
 
 

ЧЛАНПВИ СТРУЧНИХ ТИМПВА У ШКПЛИ  

 

СТРУШНИ АКТИВ ЗА ЩКПЛСКП РАЗВПЈНП  ПЛАНИРАОЕ  

Шланпви већа:  Ћук Даниела- кппрдинатпр, Шероак Силвиа, Бранислава Врашарић,  представник 
Щкплскпг пдбпра, представник Савета рпдитеља, представник Ђашкпг парламента 

 
 

Активнпсти нпсипци време 
имплементације 

праћеое имплементације 
ЩРП 

шланпви тима 15.12.2022. 

праћеое имплементације  
ЩРП 

шланпви тима 20.05.2023. 

 

 

ТИМ ЗА ЗАЩТИТУ ДЕЦЕ ПД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И  

ЗАНЕМАРИВАОА  

 
 

Шланпви већа: Банкп Ибпјка- кппрдинатпр, Тпт Жплт, Шапп Хпди Марта, Лазар Ласлп, Светлана 
Немещ, Врашарић Бранислава, представник Щкплскпг пдбпра, представник Савета рпдитеља, 
представник Ђашкпг Парламента 
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. 

 

Месешнп 
планираое  

Нпсипци ппсла: Активнпсти тима: 

 
 
АВГУСТ 

Шланпви тима 

- Упзнаваое нпвих кплега са 
Прптпкплпм п ппступаоу у 
устанпвама у слушају насиља 

- Упућиваое нпвих кплега на пбуку 
на платфпрми „Шувам те“ 

 

СЕПТЕМБАР 
Шланпви тима 
наставници српскпг језика 
пдељенске старещине 

- Састанак тима, ппшетак щкплске 
гпдине, правила ппнащаоа, 
расппред дежурства 

- Пппуоаваое упитника ушеника 
седмих и псмих разреда на 
платфпрми „ Шувам те“ , у циљу 
инфпрмисаоа и превенције из 
пбласти тргпвине људима 

ПКТПБАР 
Шланпви тима,  
Кппрдинатпри Дешје недеље 

 
     .Дружеое и заједнишке активнпсти 
ушеника разлишитпг               
  узраста ( у пквиру Дешје недеље) 
Пбавещтаваое рпдитеља путем 
рпдитељских састанака п дпменима 
тргпвине људима 

НПВЕМБАР  
Шланпви тима, 
кппрдинатпри Дана 
тплеранције 

- Састанак тима,разматраое 
текућих прпблема, Дан 
тплеранције, ушествпваое у 
припреми 

ДЕЦЕМБАР Шланпви тима 
- Састанак тима, пплугпдищте, 

закљушак 

ЈАНУАР Шланпви тима - састанак 

ФЕБРУАР 
Шланпви тима,разредне 
старещине 

- састанак, предаваое п защтити 
деце, превентивне мере. 

МАРТ 
Шланпви тима 
Психплпщкиоа 

- Щта мпгу да ушиним да би мпји 
другпви били безбеднији ( 
радипнице) 

АПРИЛ Шланпви тима - сарадоа са фпндацијпм Јурић 
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МАЈ Шланпви тима - састанак, текући прпблеми 

ЈУН Шланпви тима - састанак, евалуација плана 

 

 

 

 
 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНП  ПБРАЗПВАОЕ  

 

Шланпви Тима за инклузивнп пбразпваоа; Светлана Немещ и Банкп Ибпјка ( наст. разредне наставе) 

Сиш Будаи Енгелберт (наставник мађарскпг језика); Ивана Јанкпв и Суншица Баоанин ( наставници 

српскпг језика);Анищић Ана и Мирка Нпвкпв ( наставнице математике) и Бранислава Врашарић, 

психплпг щкпле. 

Кппрдинатпр  Тима за инклузивнп пбразпваое: Суншица Баоанин 

 

АКТИВНПСТ ПДГПВПРНЕ ПСПБЕ 
ВРЕМЕ 

(месец) 
НАШИН И ИСХПДИ 

Кпнституисаое Тима за инклузивнп 

пбразпваое. 

Израда гпдищоег плана рада. 

 

Директпр,психплпг,ш

ланпви тима 

август -Записник п пдржанпм 

састанку Тима и 

Педагпщкпг кплегијума 

-усвпјен гпдищои 

прпграм ТИП тима 

Пружаое ппмпћи тимпвима за ИПП у 

изради плана за свакпг ушеника. 

 

ПП служба, 

ушитељице, 

предметни 

наставници,старещи

не, рпдитељ 

септембар -израђени(ревидирани) 

педагпщки прпфили и  

прегледана 

дпкументација 

- анализа стаоа у 

щкпли 

-идентификаципни 

списак ушеника 

- кпмплетирана 
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дпкументација 

Записник п пдржанпм 

састанку Тима и 

Педагпщкпг кплегијума 

План транзиције за ушенике 5.разреда и 

анализа рада са ушеницима кпји су 

кренули(наставили) пп ИПП-у 

Ушитељице, 

предметни 

наставници,разредн

е старещине 

пктпбар  - урађен план 

транзиције и 

евалуација нпвих ИПП-

а 

Фпрмираое базе ппдатака п ушеницима кпји 

се щкплују пп ИПП-у (ппщтујући ЗЗПЛ) 

ПП служба, ТИП  (тпкпм 

гпдине) 

-кпмплетирана и 

ревидирана 

дпкументација 

Фпрмираое маоих тимпва за израду ИПП-а 

(тимпва за дпдатну ппдрщку) 

ушитељице, 

пдељеоски 

старещина, ТИП, 

рпдитељи 

пд ппшетка 

щкплске 

гпдине 

Записник п пдржанпм 

састанку Тима  

Активна сарадоа са СПЩ ''Братствп'' ТИП, директпри 

устанпва 

 

пд ппшетка 

щкплске 

гпдине 

 

Анализа рада струшнпг тима и дпнпщеое 

закљушака у вези активнпсти 

ушитељице, 

наставници 

првп 

трпмесешје 

Записник п пдржанпм 

састанку Тима и 

Педагпщкпг кплегијума 

Активна сарадоа са интерреспрнпм 

кпмисијпм ппщтине Бешеј 

ТИП тпкпм 

гпдине 

 

Иницираое струшне ппмпћи са стране 

(педагпщки асистент, дефектплпзи, 

вплпнтери...) 

ТИП, ушитељице, 

пдељеоске 

старещине, 

директпр 

тпкпм 

гпдине 

-ппмпћ пд стране 

струшних лица  

Сарадоа са другим струшним устанпвама 

(ЦСР, Развпјнп саветпвалищте, Дпм 

здравља) 

ТИП, ушитељице, 

пдељеоске 

старещине, 

директпр 

тпкпм 

гпдине 

анализе 

-записници 

-извещтаји 

Едукација ушеника на тему предрасуда o Психплпг,пдељеоск ШПС (тпкпм -развијена свест кпд 
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кприсницима ИПП-а и 

старещина,ушитељи

це 

гпдине) ушеника п ИПП-у 

Семинар на тему инклузије или интерна 

пбука 

ТИП, директпр Пп 

дпгпвпру 

 

Праћеое примене ИПП-а, евалуација, 

измена 

ТДП, СТИП, 

педагпщки 

кплегијум 

тпкпм 

гпдине 

 

Пружаое ппмпћи рпдитељима у 

реализацији индивидуалних пбразпвних 

прпграма 

Шланпви 

тима,наставници,пс

ихплпг,директпр 

Тпкпм 

гпдине 

-анализе 

-записници 

-извещтаји 

Прганизпваое заврщнпг испита за ушенике 

кпји се щкплују пп ИПП-у 

Тип април - јун -успещнп урађен 

заврщнпг испита 

 

АКЦИПНИ ПЛАН ЗА ПРИПРЕМУ И СПРПВПЂЕОЕ ЗАВРЩНПГ ИСПИТА ЗА УШЕНИКЕ КПЈИ СЕ ПБРАЗУЈУ 

ПРЕМА ИПП-у 

 

ВРСТА ППДРЩКЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Састанак Тима за инклузивнп 
пбразпваое и израда план 

Директпр и шланпви Тима за 
инклузивнп пбразпваое 

април/мај 2022. 

Састанак са ушеницима и 
рпдитељима- инфпрмисаое 

Психплпг,пдељеоске 
старещине 

Мај 2022. 

Припремна настава Наставници матероег 
језика,математике, 
истприје,гепграфије,физике,хе
мије и биплпгије,психплпг. 

мај и јун 2022. 

Израда прилагпђених тестпва 
за пплагаое заврщнпг испита. 

Наставници матероег 
језика,математике, 
истприје,гепграфије,физике,хе
мије и биплпгије кпји предају 
ушеницима кпјима је пптребна 
дпдатна ппдрщка,психплпг. 

Мај 2022. 

Пбезбеђиваое ппсебних 
прпстприја и дежурних 
наставника 

Директпр Јун 2022. 

Фпрмираое дпсијеа ушеника Психплпг щкпле мај/јун 2022. 
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Дпстављаое дпсије ушеника 
Щкплскпј управи Нпви Сад 

Психплпг щкпле мај/јун 2022. 

 

 
 

ТИМ ЗА  САМПВРЕДНПВАОЕ  

 

Шланпви тима: Сиш Будаи Енгелберт– кппрдинатпр,  Лазар Ласлп, Кищ Тамащ, , представник 
Щкплскпг пдбпра, , представник Савета рпдитеља, представник Ђашкпг парламента 

 

Глпбални план рада Тима за сампвреднпваое у щкплскпј 2022/2023. гпдини је следећи: 

 

Редни 
брпј 

AKТИВНПСТ ВРЕМЕ НПСИПЦИ 

1. Анализа извещтаја  урађених сампвреднпваоа 
Август - 

Септембар 

Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр  

2. Израда акципнпг плана сампвреднпваоа Септембар 
Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр 

3. 
Инфпрмисаое Наставнишкпг већа п акципнпм 
плану сампвреднпваоа 

Септембар 
Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр 

4. Истраживаое п ушеоу за ушенике и рпдитеље  
Пктпбар - 
Децембар 

Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр 

5. 
Испитиваое примене стешених знаоа и вещтина 
са семинара  

Пктпбар - 
Нпвембар 

Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр 

6. Праћеое угледних шаспва  
Пктпбар - 
Нпвембар 

Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр 

7. 
Праћеое пстваренпсти пбразпвних стандарда у 
3. и 7. разреду  

Пктпбар - Март 
Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр 

8. 
Праћеое пстваренпсти пбразпвних стандарда у 
4. и 8. разреду  

Пктпбар - Март 
Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр 

9. Израда пптребних упитника Март 
Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр 

10. Анкетираое ушеника и заппслених Април 
Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр 

11. Пбрада дпбијених ппдатака Мај 
Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр 



54 
 

12. Анализа и закљушци Мај 
Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр 

13. Писаое извещтаја Мај - Јун 
Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр 

14. Израда акципнпг плана 
Август - 

Септембар 

Шланпви тима 
Струшни сарадник 
Директпр  
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ТИМ ЗА ПИСАОЕ ПРПЈЕКАТА  

 
Тим у саставу  Варп Щтефанија - коигпвпђа, Щаги Ливија – кппрдинатпр, Пптребић Тежер Габриела – 
директпр, тпкпм гпдине пратиће кпнкурсе и правпвременп се пријављивати на исте. 
 
 

 

Задаци Активнпсти 

 

Нпсипци  

активнпсти 

 

Временска 
динамика 

 

Критеријум  

успеха 

Инструменти 
праћеоа 

1. Израда 

гпдищоег 

плана рада 

Тима за 

писаое 

прпјеката 

Израде 

гпдищоег 

плана  

 

Кппрдинатп

р Тима 

Септембар  

 

 

 

 

Израђен гпдищои 
Акципни план рада 
Тима за писаое 
прпјеката 

Акципни план 
рада Тима за 
писаое прпјеката  

2. Расппдела 

задужеоа 

међу 

шланпвима 

Тима и 

дпгпвпр п 

раду Тима за 

писаое 

прпјеката 

Расппдела 

задужеоа 

Шланпви 

тима 

Септембар  

 

Изврщена расппдела 
задужеоа и 
направљен дпгпвпр п 
динамици састајаоа 
Тима 

 

 

Записник са 

састанка Тима за 

писаое прпјеката 

 

 

3. Праћеое и 

писаое 

прпјеката 

наципналнп

м и 

међунарпдн

пм нивпу 

Писаое 

прпјеката за 

кпнкурсе 

МПНТР-а, 

Ппкрајинскп

г 

секретаријат

а Впјвпдине, 

Наципналнп

г савета 

мађарске 

наципналне 

маоине, 

Bethlen 

Шланпви 

тима 

Септембар-

Јун 

Изврщени прпјекти Табеларни приказ 

прпјеката 
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фпндације, и 

сл. 

4. Евалуација 

планиранпг 

прпјеката у 

щкплскпј 

2022/23.гпд. 

Тим за 

писаое 

прпјеката 

врщи 

евалуацију и 

ппднпси 

извещтај п 

псваренпсти 

плана 

прпјеката 

 

Тим за 

писаое 

прпјеката 

Наставнишкп 

веће 

Јун Изврщена евалуација 
плана прпјеката 

Извещтај п 

реализпваним 

активнпстима кпје 

су планиране у 

гпдищоем плану 

прпјеката  

 

 

ТИМ ЗА КУЛТУРНА  ДЕЩАВАОА  

                                                                         

 

ПРИРЕДБЕ 

Кппрдинатпр за Културна дещаваоа, у сарадои са директпрпм,  именује кппрдинатпре за сваку 

приредбу. 

ДАТУМ  АКТИВНПСТ 

јун/август Приредба - Пријем првака 

1.пктпбар Међунарпдни Дан старијих пспба 

-приредба у щкпли за баке и деке, приредба у Дпму пензипнера 

децембар Бпжићна приредба 

27. јануар Свети Сава 

8. март Међунарпдни дан жена 

15.март Гпдищоица Ревплуције 1848. 

27.март Дан щкпле 

мај Свешани пријем –прпмпција награђених ушеника5 и заппслених 

ппшетак јуна Испраћај псмака 

ПБЕЛЕЖАВАОЕ ЗНАШАЈНИХ ДАТУМА 

 

                                                                 
5
 ушеника кпји су пстварили 1-3.местп или ппхвале на ппщтинским, пкружним, републишким и међунарпдним 

такмишеоима акредитпваним пд стране Министарства. 

ДАТУМ  НПСИЛАЦ 

прва недеља Недеља сппрта у нащпј щкпли Актив за сппрт 
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септембра 

друга субпта у 
септембру 

Светски Дан прве ппмпћи  Актив за сппрт и наставник 
биплпгије 

друга субпта у 
септембру 

Светски Дан прве ппмпћи  Актив за сппрт и наставник 
биплпгије 

26.септембар 
Eврппски Дан језика Актив за друщтевене науке 

(наставници нематероих језика) 

2. пктпбар Светски Дан дпмаћих живптиоа Актив за разредну наставу 

4.пктпбар Светски Дан (защтите) живптиоа Актив за прирпдне науке  

5. пктпбар Светски Дан ушитеља  

 Дешија недеља  

15.пктпбар Међунарпдни дан пещашеоа  Актив за сппрт 

15.пктпбар Светски дан шистих руку Актив за разредну наставу 

16. пктпбар 
Светски Дан здраве хране, Дан 
хлеба 

Актив за прирпдне науке 

17.пктпбар 
Светски Дан бпрбе прптив 
сирпмащтва 

Тим за защтиту 

20.пктпбар Светски Дан јабука Актив за разредну наставу 

7.нпвембар Еврппски Дан науке Актив за прирпдне науке 

8.нпвембар Дан прпсветних радника  

13.нпвембар 
Светски Дан љубазнпсти (Лепе 
ппруке, лепе реши, пријатељствп) 

Актив за језике 

16.нпвембар 
Међунарпдни Дан тплеранције Наставници грађанскпг 

васпитаоа 

20.нпвембар 
Светски Дан (права) детета Наставници грађанскпг 

васпитаоа 

21. нпвембар Светски Дан телевизије Актив за језике 

14.фебруар Дан заљубљених Ђашки парламент 

21.фебруар 
Међунарпдни Дан матероег 
језика 

Актив за друщтвене науке –наст 
матероег језика 

8. март Међунарпдни Дан жена  

14. март 
Међунарпдни Дан река Актив за разредну наставу 

Актив за прирпдне науке 

18. март 

Светски Дан рециклаже Актив за разредну наставу 
Актив за музику и уметнпст 
(настав. лик) 
Актив за технику 

20. март 
Светски Дан среће, Светски дан 
ппезије 

Актив за друщтвене науке – 
наставници језика 

22. март Светски дан (защтите) впде Актив за прирпдне науке 

2. април 
Међунарпдни дан дешије 
коижевнпсти 

Актив за разредну наставу 
 

6.април Међунарпдни Дан сппрта Актив за сппрт 

7.април Светски Дан здравља Актив за сппрт + Нас биплпгије 

22.април Светски Дан планете Земље Актив за прирпдне науке 
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23.април 
Светски дан коиге и аутпрских 
права 

Актив за друщтвене науке – наст 
језика 

9.мај 
Дан Еврппе Актив за прирпдне науке –нас 

гепграфије 

10.мај 

Светски дан птица и дрвећа Актив за разредну наставу 
Актив за технику 
Актив за музику и уметнпст 
Актив за друщтвене науке 

11.мај 
Светски Дан писаоа писама Актив за разредну наставуАктив 

за друщтв науке – наставници 
језика 

15.мај Међунарпдни Дан ппрпдице Актив за језике 

17.мај 
Светски дан инфпрмаципнпг 
друщтва 

Актив за технику 

28.мај 
Светски Дан лептира Актив за разредну наставу 

Актив за прирпдне науке 

ппследои петак у 
мају 

Светски дан кпмщија Актив за језике 

31. мај Светски дан бпрбе прптив пущеоа Актив за прирпдне науке 

ппследоа недеља 
наставе 

Недеља сппрта у щкпли Актив за сппрт 

21.јун Светски дан музике Актив за музику и уметнпст 
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ТИМ ЗА  ПРПФЕСИПНАЛНИ РАЗВПЈ  

 
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРПФЕСИПНАЛНИ РАЗВПЈ   

 

ПРПФЕСИПНАЛНИ РАЗВПЈ ППДРАЗУМЕВА СТАЛНП РАЗВИЈАОЕ КПМПЕТЕНЦИЈА 

НАСТАВНИКА И СТУШНПГ  САРАДНИКА СА ЦИЉЕМ ДА СЕ:   

Шланпви Бранислава Врашарић и Двпрски Тимеа 

 унапреди рад наставника и струшнпг сарадника, а тиме  
 унапреди развпј ушеника, пднпснп нивп оихпвпг ппстигнућа.   

 
 

АКТИВНПСТИ НПСИПЦИ ВРЕМЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

Сакупљаое и сједиоаваое 
ппдатака п планпвима 
заппслених за наредну щк.гпд 

шланпви тима Јун 

Израда Гпдищоег плана 
прпфесипналнпг развпја 

шланпви тима септембар 

Инфпрмације п пдржаваоу 
Дана прпфесипналнпг развпја 

шланпви тима септембар 

Инфпрмисаое шланпва 
кплектива п терминима 
семинара 

шланпви тима тпкпм гпдине 

Праћеое лишнпг развпја 
запплсених 

шланпви тима тпкпм гпдине 

Впђеое евиденције п лишнпм шланпви тима крајем щкплске гпдине 
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развпју 

 
Щкпла ће пбезбедити бар два семинара у тпку щкплске гпдине. 

АКТИВНПСТИ ТИМА ЗА ПБЕЗБЕЂИВАОЕ КВАЛИТЕТА И РАДА УСТАНПВЕ:    

 

Вреднпваое примене нпвпнаушенпг у циљу ппбпљщаоа квалитета рада устанпве 
 
Шланпви тима: Бранислава Врашарић – психплпг, Пптребић Тежер Габријела – директпр, Ћук Даниела 
– наставник енгклескпг језика 

 

АКТИВНПСТИ НПСИПЦИ ВРЕМЕ ИМПЕМЕНТАЦИЈЕ 

Праћеое и вреднпваое рада 
наставника крпз примену 
нпвпнаушенпг ( шаспви, 
радипнице, излагаоа) 

шланпви тима тпкпм гпдине 

Ппсета шаспвима, 
радипницама, излагаоима 

шланпви тима тпкпм гпдине 

Анализа стаоа и предлпг нпвих 
мера 
 

шланпви тима крајем щкплске гпдине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2. РАЗРЕД – ПРПГРАМ РАЗВПЈА ТАЛЕНАТА  

 
 

1. РАЗРЕД  – РАЗВПЈ ТАЛЕНАТА   

 ппнедељак утпрак среда шетвртак петак 

5.шас 
11.35-
12.20 

 
ШУДЕСНА 

ПРИРПДА 1 

  ЧЕЗ 
БАЛЕТ 
12 

ИГРАПН
ИЦА 

6.шас 
12.20-
13.10 

ЗАБАВАН
А 

МАТЕМАТ
ИКА 

ИГРАПНИЦ
А 

ЛЕПП 
ПИСА
ОЕ  1 

ИГРАПН
ИЦА 12  

КРЕАТИ
ВНЕ 
РАДИП
НИЦЕ 

ШУДЕС
НА 
ПРИРП
ДА 1 

ИГРАП
НИЦА 

РЕЦИТП
ВАОЕ 
12B 

ЕНГЛЕСКИ 1 
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7.шас 
13.15-
14.00 

СППРТ 12 -
гимнастика 

ПРИША
ОЕ 
ПРИША 
1 

МАЛИ 
ХПР 
1234 

СППРТ 
12 -
атлети
ка 

СППР
Т12 -
гимн
астик
а 

МПДЕРН
И 

ПЛЕС12 

  
СВЕТ БАЈКИ 

14-16h                 БПРАВАК: ушеое /дпмаћи / игре / пдмпр 

 

ШУДЕСНА ПРИРПДА – НАППЉУ: преппзнаваое биљака, ушеое крпз рад и  занимаое у бащти, 

хербаријум 

 УНУТРА: уппзнаваое биљнпг и живптиоскпг света крпз упптребу енциклппедија, кприщћеоем 

садржаја са интернета, видеп записа и интерактивних квизпва 

СВЕТ БАЈКИ – слущаое/гледаое бајки, препришаваое, квизпви. 

СППРТСКЕ ИГРЕ 12- забавне игрице са препрекама 

2. РАЗРЕД  – РАЗВПЈ ТАЛЕНАТА  

 ппнедељак утпрак среда шетвртак пет  

5.шас 
11.35-
12.20 

    ЧЕ    
 

6.шас 
 
12.20-
13.10 

 МАТЕМАТИКА 
 

С
П

С
К

И
 –

 г
п

вп
р

н
е 

ве
ж

б
е НЕМАШ

КИ 
 

И
ГР

А
П

Н
И

Ц
А

 1
2

 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Ц
Р

ТА
О

Е 

ЕНГЛЕСКИ  
 

ЕНГЛЕСКИ 

Ш
И

ТА
О

Е 

РЕЦИТПВ
АОЕ 

С
П

П
Р

Т-
 г

и
м

н
ас

ти
ка

 

Р
ЕЦ

И
ТП

В
А

О
Е 

МА
А 

 

7.шас 
 
13.15-
14.00 

ЕНГЛЕСКИ 

Ш
И

ТА
О

Е 

С
П

П
Р

Т 
- 

ги
м

н
ас

ти
ка

 

П
Р

П
ГР

А
М

И
Р

А
О

Е Ш
У

Д
ЕС

Н
А

 

 
П

ЕВ
А

О
Е 

СППРТ-
атлетика 

ЛЕПП ПИСАОЕ 
Л

ЕП
П

 П
И

С
А

О
Е 

У
Р

ЕЂ
И

В
А

О
Е 

С
Л

И
К

А
 

ПЛ   
 

14-
16h 

                БПРАВАК: ушеое / дпмаћи / игре / пдмпр 

 

ШИТАОЕ - шитаое наглас, шитаое наглас уз приппведаое, тумашеое текста, смисленп шитаое 
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ШУДЕСНА ПРИРПДА - сппља: уппзнаваое, прпушаваое и брига п биљкама у бащти, хербаријум, 

унутра: прпушаваое живптиоа и биљака - кприщћеое и тумашеое енциклппедија и интернет 

ресурса, гледаое видеп записа, интерактивни квизпви 

СППРТСКЕ ИГРЕ 12- углавнпм забавне и вещтине стазе са препрекама 

 

 

 

 

3-4. РАЗРЕД  – ПРПГРАМ РАЗВПЈА ТАЛЕНАТА  

 
 

3.РАЗРЕД  – РАЗВПЈ ТАЛЕНАТА  

 hétfő kedd szerda csütörtök  

 
5.óra 
 
11.35-
12.20 

 ЛЕГП 
РПБПТИКА 

ИГРАПН
ИЦА 

   

6.óra 
 
12.20-
13.10 

MOVERS 34 
 

Ш
И

ТА
О

Е 

НЕМАШКИ 
 

П
Р

П
ГР

А

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Ц
Р

ТА
О

Е 

STARTERS 
23 
 

V.MATEK3 
 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

 
С

Р
П

С
К

И
 –

 
гп

вп
р

н
е 

 
 

РЕЦИТПВ
АОЕ 

М
П

Д
ЕР

Н

 
 

 

   
 

7.óra 
 
13.15-
14.00 

STARTERS 23 

Ш
У

В
А

Р
И

 П
Р

И
Р

П
Д

Е 

PROGR23 

П
ЕВ

А
О

Е 

MOVERS 34 
 

ШУВАРИ 
ПРИРПДЕ 

С
Р

П
С

К
И

- 
гп

вп
р

н
е 

ве
ж

б
е 

С
П

П
Р

Т-
ги

м
н

ас
ти

ка
 

 

 
   

14-
16h 

                БПРАВАК: ушеое / дпмаћиi / игре / пдмпр 

4. РАЗРЕД  – РАЗВПЈ ТАЛЕНАТА  

 ппнедељак утпрак среда шетвртак  

 
5.óra 
 
11.35-
12.20 
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ЛЕГП РПБПТИКА 
МЕТПДПЛПГИЈА 
УШЕОА 

10.шас 
15.30-
16.15 

НПВИНАРСКА 
СЕКЦИЈА 

    

 

 

ПЕДАГПЩКИ  КПЛЕГИЈУМ  

 
Педагпщки кплегијум шине директпр (Пптребић Тежер Габриела), психплпг 

(Бранислава Врашарић), председник струшнпг већа нижих  разреда, председници актива и 
кппрдинатпри тимпва. 

Педагпщки кплегијум ће се састајати два пута пп кварталу, какп би разматрали 
актуелна дещаваоа, прпблеме и дала предлпге за оихпвп рещаваое и птклпоеое. 
Пратиће реализацију активнпсти прпписаних Гпдищоим планпм рада, и вреднпваће ефекте 
предузетих мера у целпкупнпм васпитнп – пбразпвнпм раду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГПДИЩОИ ПРПГРАМ РАДА  ПСИХПЛПГА  

 
У скалду са закпнским прпписима психплпг щкпле се ангажује на испуоеоу следећих циљева: 

 унапређиваое услпва за унапређеое васпитнп-пбразпвнпг рада 

 дппринпси ппбпљщаоу психп-спцијалне климе у ппрпдици, щкпли и пдељеоу, кап 
битнпм услпву за лишни и прпфесипнални развпј 

 превенција психплпщких криза и ппремећаја психишкпг живпта ушеника и рпдитеља, 
и рад на оихпвпм птклаоаоу (примарна и секундарна превенција) 

 ппдстицаое интелектуалнпг, спцијалнпг и емпципналнпг развпја и сатреваоа ушеника 
 праћеое рада и ппдстицаое напредпваоа ушеника 

 унапређиваое наставе рада щкпле с пбзирпм на степен развијенпсти психишких 
функција и структуре лишнпсти ушеника, уз уважаваое индивидуалних разлика у 
свим пблицима васпитнп- пбразпвнпг рада 

 

ППДРУШЈЕ РАДА  АКТИВНПСТИ 

Планираое и 
прпграмираое рада 

израда глпбалнпг гпдищоег плана рада психплпга 
ушествпваое у писаоу извещтаја и гпдищоег прпграма рада щкпле 

усклађиваое ппјединашних прпграма са пплазнпм кпнцепцијпм 
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израда пперативних планпва психплпга 
планираое задатака за унапређиваое васпитнп-пбразвнпг рада 
щкпле, ппсебнп васпитнпг рада у пдељенскпј заједници 
израда прпграма прпфесипналне пријентације 
израда прпграма рада са пбдаренпм и прпблематишнпм децпм 
примена педагпщкп-психплпщких принципа у разлишитим ппдрушјима 
щкплскпг рада 
планираое сарадое са рпдитељима, унапређиваое рада   
ушещће у пдабираоу и примени ефикасних система пблика,метпда и 
средстава у зависнпсти пд индивидуалних карактеристика ушеника 
иницираео мерних инструмената за вреднпваое васпитнп-пбразпвнпг 
рада 
рад на психплпщкј заснпванпсти пцеоиваоа ушеника кап и елиминисаоу 
субјективних фактпра пцеоиваоа 

Праћеое и вреднпваое праћеое и анализа успеха и перипдишни прегледи пствариваоа 
предвиђених прпграмских задатака 
праћеое и вреднпваое мтивације, развпја и усклађиваоа 
прпграмских захтева са индивидуалним мпгућнпстима 

Сарадоа са 
наставницима и 
директпрпм щкпле 

ппераципнализација васпитнп-пбразпвнпх циљева 
дидактишкп-метпдишка примена наставе 
ушествпваое у избприма и прганизацији ваннаставних активнпсти ушеника 
сарадоа са наставницима у избпру пних наставних тема кпје ће 
максималнп активирати интелектуалне пптенцијале ушеника у циљу 
ппвећаоа нивпа аспирације, развијаоу мптива ппстигнућа и 
креативнпсти ушеника 
ушествпваое у раду пдељенске заједнице у пбласти групне динампке, 
прпфесипналне пријентације итд. кап и сарадое у прганизацији шаспва 
пдељенскпг старещине 
инфпрмисаое наставника п резултатима сппствених истраживаоа у 
циљу унапређиваоа наставе, психпспцијалне климе кплектива и раста 
и развпја ушеника 
 

Рад са ушеницима 
уппзнаваое са ппщтим анамнестишким ппдацима, ппрпдишнпм 
атмпсферпм ушеника, кап и праћеое прпмена у циљу пружаоа 
адекватне и правпвремене психплпщке ппмпћи  
утврђиваое зрелпсти за пплазак у щкплу 
структурисаое пдељеоа првпг разреда 
психплпщкп тестираое ради предикције успеха и превенције мпгућег 
неуспеха (мптивација, мптив ппстигнућа, ппщте кпгнитивне 
сппспбнпсти) 
испитиваое пспбина лишнпсти, ставпва, групне динамике, ппјединашнпг 
статуса ушеника 
израда инструмената за испитиваое знаоа и разлишитих аспеката лишнпсти 
избпр мптиваципних ппступака 
припрема и реализација предаваоа из пбласти ментале хигијене, 
здравственпг васпитаоа и психплпгије, примеренп узрасним 
категпријама 
впђеое психплпщкпг саветпвалищта и психптерапијски рад са ушеницима 
идентификација пбдарених и прпблематишних ушеника,кап и 
праћеое и ппдстицаое   
испитиваое прпфесипналних жеља, циљева и мпгућнпсти ушеника 
сарадоа са ушеницима у прппремаоу екскурзија, ппсета... 
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Сарадоа са 
рпдитељима 

кпнсултативни кпнтакти са рпдитељима ради уппзнаваоа са 
прпблемима оихпвпг детета и психпспцијалне климе ппрпдице 
саветпдавни индивидуални рад са рпдитељима ушеника кпји су 
пбухваћени психптерапијским третманпм или радпм у 
психпспцијалнпм саветпвалищту 
струшни саветпдавни рад у вези са прпфесипналнпм пријентацијпм 
испитиваое мпгућнпсти укљушиваоа рпдитеља у ппједниашне пблике рада 
у щкпли 
педагпщкп-психплпщкп пбразпваео и инфпрмисаое радитеља 
првенственп крпз присуствпваое радитељским састанцима 

Аналитишкп-
истраживашки рад 

истраживаое ппщтих услпва за пдвијаое васпитнп-пбразпвнпг рада 
прпвера ефикаснпсти нпве пбразпвне технике 
ушещће у истарживаоима кпје спрпвпде друге институције 
прганизпваое испитиваоа (мптива ппстигнућа, ставпва, интереспваоа, 
сппспбнпсти, итд) 

Рад у струшним 
прганима 

унапређиваое рада струшних пргана 
рещаваое актуелних пбразпвнп-васпитних прпблема 
извещтаваое п резултатима васпитнп-пбразпвнпг рада 

Сарадоа са другим 
институцијама и 
струшнп усаврщаваое 

сарадоа са пбразпвним, спцијалним и здравственим институцијама 
(друге щкпле, Центар за спцијални рад, Дпм здравља, Дешији вртић) 
израда кпнцепта за усаврщаваое наставника и струшних сарадника 
предлагаое струшне литературе и перипдике 
индивидуални рад на сппственпм струшнпм усаврщаваоу 

Впђеое психплпщке 
дпкументације 

впђеое дпкументације п раду психплпга са ушеницима и рпдитељима 
впђеое евиденције п сарадои са наставницима, другим 
институцијама,ппсетe шаспвима 
унапређеое 
щкплске 
дпкументације 

Припрема за рад планираое рада са ушеницима (тестпви, aнкете, упитници, интервју, 
радипнице) са рпдитељима (рпдитељски састанци) са наставнициma 
припремаое и дпгпвараое сa педагпгпм, директпрпм, другим 
институцијама 

 
 
 
 
 
 
 

РУКПВПДЕЋИ И УПРАВНИ  ПРГАНИ  ЩКПЛЕ  

  

ЩКПЛСКИ  ПДБПР  

 
Щкплски пдбпр пп правилу заседа пп пптреби затп је тещкп детаљнп планирати оегпв рад. Рад 
пргана управљаоа ће се састпјати у следећем: 

 
 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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Дпнпщеое мищљеоа п кпнкурсу за наставнике август 

Разматраое Извещтаја п раду щкпле дп 15 септ 

Дпнпщеое Гпдищоег плана рада щкпле дп 15 септ 

Разматраое Извещтаја директпра щкпле п свпм раду дo 15 септ 

Праћеое реализације Гпдищоег плана пп сегментима кварталнп 

Анализа успеха ушеника кварталнп 

Анализа финансијскпг ппслпваоа щкпле пплугпдищое 

Расписиваое кпнкурса за наставнишка радна места пп дпбијаоу сагласнпсти 

Дпнпщеое ппщтих аката пп пптреби 

Разматраое инфпрмација п стаоу ППЗ пплугпдищое 

Разматраое непланираних и непредвиђених ппслпва пп пптреби 

Пстали ппслпви прпписани Закпнпм и Статутпм пп пптреби 

 

 

ПРПГРАМ РАДА ДИРЕКТПРА ПЩ "ПЕТЕФИ ЩАНДПР" ИЗ  БЕШЕЈА  

 
 

 
Садржај 

рада 

Тпк 
активнпсти 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

 
I ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕ 

Израда гпдищоег прпграма рада щкпле  X          

Израда гпдищоег плана директпра  X          

Расписиваое кпнкурса за радна места 
наставника и струшних сарадника 

X           

Дпнпщеое пдлука п пријему наставника и 
струшних сарадника 

X           

Пперативни рад на изради Извещтаја п раду 
щкпле 

 X          

 

 
 

ПРГАНИЗАЦИПНП-МАТЕРИЈАЛНИ ЗАДАЦИ 
Израда предлпга за ппделу пдељеоа и 
предмета 

X           

Утврђиваое прганизаципне щеме рада 
щкпле (пргани, активи, секције и др.) 

X X          

Ппмпћ у структурираоу пдељеоа X X          

Иницираое израде расппреда наставнпг и 
ваннаставнпг рада 

 X          

Израда расппреда других видпва рада (рад 
технишке 
службе и сл.) 

 X          
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Пријем првака – ппздрав првака           X 

Технишка припрема за ппшетак нпве щкплске 
гпдине 

X           

Прганизпваое извпђеоа екскурзија  X      X  X  

Прганизпваое ппшетка рада ђашке кухиое  X          

Израда финансијскпг плана щкпле           X 

Израда ппјединих аката (систематизација и сл.)           X 

 
ПЕДАГПЩКП- ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТПДАВНИ РАД 

Инструктивнп-кпнсултативни рад са 
приправницима 

 X          

Директан увид у наставу : редпвне наставе, 
ваннаставне активнпсти, ШПС 

 X  X X  X  X X  

Израда разлишитих изващтаја п раду щкпле за 
пптребе Министарства и ппщтине 

 X X X X X X X X X X 

Саветпдавни рад са ушеницима  X X X X X X X X X X 

Саветпдавни рад са рпдитељима  X X X X X X X X X X 

Саветпдавни рад са наставницима  X X X X X X X X X X 

 

 
РАД У СТРУШНИМ ПРГАНИМА 

Припрема и впђеое седница Наставнишкпг већа X  X  X   X   X 

Ушещће у раду струшних пргана: a) Пдељеоска 
већа 

 X   X   X  X X 

б) Струшни активи  X   X   X   X 

в) прпјектни тимпви   X X X       

г) пргани ван щкпле   X         

Припремаое материјала за седнице Щкплскпг 
пдбпра 

X X X  X X  X X X X 

Припремаое материјала за пстале пргане щкпле  X X   X  X    

Рещаваое актуелних прпблема 
наставника, сарадника, ушеника, 
рпдитеља и других 

 X X X X X X X X X X 

 
АНАЛИТИШКИ РАД 

Кпнтрплни преглед: a) матишних 
коига и дпкументације щкпле 

X           

б) дневника рада 
пдељеоа и пдељеоскпг старещине 

X           
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Праћеое и вреднпваое усаврщаваоа 
наставника 

X X  X X X X   X X 

Праћеое и вреднпваое рада слпбпдних 
активнпсти 

  X  X    X  X 

Праћеое дежурства  X X X X X X X X X X 

Увид у пперативне планпве рада   X         

Кпнтрпла прпхпда и расхпда за рад 
щкпле у прирпди, летпваоа и 
зимпваоа ушеника, 
благајнишкпг ппслпваоа 

X     X      

Анализа пствареоа гпдищоег прпграма рада 
щкпле 
на крају I и II пплугпдищта 

    X      X 

 
САРАДОА СА ДРУЩТВЕНИМ ПРГАНИМА И ДРУГИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА 

Сарадоа са Министарствпм прпсвете у Бепграду 
и 
пдељеоем у Нпвпм Саду 

X X X X X X X X X X X 

Сарадоа са Скупщтинпм ппщтинпм Бешеј  X          

Сарадоа са месним заједницама у Бешеју и 
Милещеву 

   X     X   

Сарадоа са свим щкплама у Бешеју X X X X X X X X X X X 

Сарадоа са институцијама из пбласти 
пбразпваоа и 
културе 

 X X X X X X X X X X 

 
ПСТАЛИ ППСЛПВИ 

Струшнп усаврщаваое X    X       

Ушествпваое на седницама Актива директпра X X          

Праћеое закпнских прпписа X X X X X X X X X X X 

Израда прпјеката X  X      X   

ГПДИЩОИ ПРПГРАМ РАДА  ПСИХПЛПГА  

 
У скалду са закпнским прпписима психплпг щкпле се ангажује на испуоеоу следећих циљева: 

 унапређиваое услпва за унапређеое васпитнп-пбразпвнпг рада 

 дппринпси ппбпљщаоу психп-спцијалне климе у ппрпдици, щкпли и пдељеоу, кап 
битнпм услпву за лишни и прпфесипнални развпј 

 превенција психплпщких криза и ппремећаја психишкпг живпта ушеника и рпдитеља, 
и рад на оихпвпм птклаоаоу (примарна и секундарна превенција) 

 ппдстицаое интелектуалнпг, спцијалнпг и емпципналнпг развпја и сатреваоа ушеника 
 праћеое рада и ппдстицаое напредпваоа ушеника 
 унапређиваое наставе рада щкпле с пбзирпм на степен развијенпсти психишких 

функција и структуре лишнпсти ушеника, уз уважаваое индивидуалних разлика у 
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свим пблицима васпитнп- пбразпвнпг рада 
 
 

ППДРУШЈЕ РАДА 
Планираое и прпграмираое рада 

- израда глпбалнпг гпдищоег плана рада психплпга 
- ушествпваое у писаоу извещтаја и гпдищоег прпграма рада щкпле 

- усклађиваое ппјединашних прпграма са пплазнпм кпнцепцијпм 
- израда пперативних планпва психплпга 
- планираое задатака за унапређиваое васпитнп-пбразвнпг рада щкпле, ппсебнп 

васпитнпг рада у пдељенскпј заједници 
- израда прпграма прпфесипналне пријентације 
- израда прпграма рада са пбдаренпм и прпблематишнпм децпм 
- примена педагпщкп-психплпщких принципа у разлишитим ппдрушјима щкплскпг рада 
- планираое сарадое са рпдитељима, унапређиваое рада   
- ушещће у пдабираоу и примени ефикасних система пблика,метпда и средстава у 

зависнпсти пд индивидуалних карактеристика ушеника 
- иницираео мерних инструмената за вреднпваое васпитнп-пбразпвнпг рада 
- рад на психплпщкј заснпванпсти пцеоиваоа ушеника кап и елиминисаоу 

субјективних фактпра пцеоиваоа 
 

 
Праћеое и вреднпваое 

- праћеое и анализа успеха и перипдишни прегледи пствариваоа предвиђених 
прпграмских задатака 

- праћеое и вреднпваое мтивације, развпја и усклађиваоа прпграмских захтева са 
индивидуалним мпгућнпстима 

 
 

Сарадоа са наставницима и директпрпм щкпле 
- ппераципнализација васпитнп-пбразпвнпх циљева 
- дидактишкп-метпдишка примена наставе 
- ушествпваое у избприма и прганизацији ваннаставних активнпсти ушеника 
- сарадоа са наставницима у избпру пних наставних тема кпје ће максималнп 

активирати интелектуалне пптенцијале ушеника у циљу ппвећаоа нивпа аспирације, 
развијаоу мптива ппстигнућа и креативнпсти ушеника 

- ушествпваое у раду пдељенске заједнице у пбласти групне динампке, 
прпфесипналне пријентације итд. кап и сарадое у прганизацији шаспва пдељенскпг 
старещине 

- инфпрмисаое наставника п резултатима сппствених истраживаоа у циљу 
унапређиваоа наставе, психпспцијалне климе кплектива и раста и развпја ушеника 

 
 

Рад са ушеницима 
- уппзнаваое са ппщтим анамнестишким ппдацима, ппрпдишнпм атмпсферпм 

ушеника, кап и праћеое прпмена у циљу пружаоа адекватне и правпвремене 
психплпщке ппмпћи 
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- утврђиваое зрелпсти за пплазак у щкплу 
- структурисаое пдељеоа првпг разреда 
- психплпщкп тестираое ради предикције успеха и превенције мпгућег неуспеха 

(мптивација, мптив ппстигнућа, ппщте кпгнитивне сппспбнпсти) 
- испитиваое пспбина лишнпсти, ставпва, групне динамике, ппјединашнпг статуса ушеника 
- израда инструмената за испитиваое знаоа и разлишитих аспеката лишнпсти 
- избпр мптиваципних ппступака 
- припрема и реализација предаваоа из пбласти ментале хигијене, здравственпг 

васпитаоа и психплпгије, примеренп узрасним категпријама 
- впђеое психплпщкпг саветпвалищта и психптерапијски рад са ушеницима 
- идентификација пбдарених и прпблематишних ушеника,кап и праћеое и 

ппдстицаое ои   
- испитиваое прпфесипналних жеља, циљева и мпгућнпсти ушеника 
- сарадоа са ушеницима у прппремаоу екскурзија, ппсета... 

 
 

Сарадоа са рпдитељима 
- кпнсултативни кпнтакти са рпдитељима ради уппзнаваоа са прпблемима оихпвпг 

детета и психпспцијалне климе ппрпдице 
- саветпдавни индивидуални рад са рпдитељима ушеника кпји су пбухваћени 

психптерапијским третманпм или радпм у психпспцијалнпм саветпвалищту 
- струшни саветпдавни рад у вези са прпфесипналнпм пријентацијпм 
- испитиваое мпгућнпсти укљушиваоа рпдитеља у ппједниашне пблике рада у щкпли 
- педагпщкп-психплпщкп пбразпваео и инфпрмисаое радитеља првенственп крпз 

присуствпваое радитељским састанцима 
 

Аналитишкп-истраживашки рад 
- истраживаое ппщтих услпва за пдвијаое васпитнп-пбразпвнпг рада 
- прпвера ефикаснпсти нпве пбразпвне технике 
- ушещће у истарживаоима кпје спрпвпде друге институције 
- прганизпваое испитиваоа (мптива ппстигнућа, ставпва, интереспваоа, сппспбнпсти, 

итд) 
 

Рад у струшним прганима 
- унапређиваое рада струшних пргана 
- рещаваое актуелних пбразпвнп-васпитних прпблема 
- извещтаваое п резултатима васпитнп-пбразпвнпг рада 

 
 

Сарадоа са другим институцијама и струшнп усаврщаваое 
- сарадоа са пбразпвним, спцијалним и здравственим институцијама (друге щкпле, 

Центар за спцијални рад, Дпм здравља, Дешији вртић) 
- израда кпнцепта за усаврщаваое наставника и струшних сарадника 
- предлагаое струшне литературе и перипдике 
- индивидуални рад на сппственпм струшнпм усаврщаваоуu 

 
Впђеое психплпщке дпкументације 

- впђеое дпкументације п раду психплпга са ушеницима и рпдитељима 
- впђеое евиденције п сарадои са наставницима, другим институцијама,ппсетe 

шаспвимаčasovima 
- унапређеое щкплскe 

педагпщке дпкументације 
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Припрема за рад 
- планираое рада са ушеницима (тестпви, aнкете, упитници, интервју, радипнице) са 

рпдитељима (рпдитељски састанци) са наставнициma 
- припремаое и дпгпвараое сa педагпгпм, директпрпм, другим институцијама 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ, ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ, ЧПСПВА  

3.1. ШАСПВИ РЕДПВНЕ НАСТАВЕ  

Шаспви редпвне наставе свих пбавезних и избпрних предмета и шаспви пдељеоскпг старещине 

налазе се у расппреду у складу са закпнпм и правилницима.  

 

Наставници кпристе прпграме наставе, предметне кпмпетенције, међупредметне кпмпетенције и 

стандарде за глпбалнп планираое, а исхпде ппстигнућа за пперативнп планираое наставе. 

 

                                 

 

 

 

IME 
NASTAVNIKA 

A TANÁR 
NEVE 

ponedeljak   -hétfő 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.15-
8.00 

8.00-
8.45 

8.50-
9.35 

9.55-
10.40 

10.45-
11.30 

11.35-
12.20 

12.25-
13.10 

13.15-
14.00 

14.05-
14.50 

14.55
-

15.40 

15.45-
16.30 

1 
Sándor 
Magdolna 

      5aM-3 7a8aG
-3 

   

2 Lázár László  
6bOF-
6 

5b-6 5b-6         

3 Banjanin 
Sunčica  

 3c-11 6a-2 6a-2 7a-2 3b-12 7b-2 Drams
ko-
recit-
40 

   

4 
Szűcs-Budai 
Engelbert 

     6b-10 5b-10 F8b8c
-10 

F8b8c-
10 

szava
ló-10 

újság-
10 

5 Anišid Anna 
   6b-13 - 8c-13 4b-13 pótór

a-13 
   

6 Fekete Timea  8b-13 8c-13 7b-6        

7 Sági Lívia 
     4b-22 M34-

12 
S23-
12 

   

8 Ćuk Daniela  7b-24 6b-24 5b-24 8b-24 8a-24 7a-24     

9 Kiss Tamás 
5bOF-
10 

6b-10 7b-10 8b-10 8c-10       

10 Ivana Jankov 8aČ-2 8a-2          
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11 
Novkov 
Miroslava 

 7a-15 8a-15 5a-15 6a-15 dod7a-
15 

dod8a-
15 

    

12 Grdid Vanja 
    5a-6 5b-2 gov2-

23 
A1srp-
2 

   

13 Tóth Zsolt 
    7bKé-

14 
8b-14 6b-14     

14 
Pardovicki 
Atila 

 8c-14 8b-14 8a-14        

15 Károlyi Andrea            

16 
Kéringer 
Dorina 

    5b-7 5a-7 6a-7 7b1-7 Phyton 
678 

Lego
678 

 

17 
Tallós Kosanid 
Zsuzsanna 

 5a-3 5a-3 7a-3 8a-3 6a-3 - emelt 
Rajz 

   

18 
Novkov 
Aleksandar 

           

19 
Gostovid 
Milena 

           

20 Dosztán Berta            

21 
Csapó Hódi 
Márta 

           

22 
Légvári 
Ágoston 

emelt 
7b 

6a-26 7a-26 8c-26 6b-26       

23 Rajsli Tünde 
     Mađ12

34a-20 
olvas34
-22 

olvas2
-23 

   

24 Jager Stevan      7a7b F 8b8cF Atlet Atlet   

25 Simon Róbert       8aF gim12    

26 
Drenkovity 
Viktória 

      olvas34 term3
4 

   

 

                            

 

 

 

 

 

IME 
NASTAVNIKA 

A TANÁR 
NEVE 

utorak   -   kedd 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.15-
8.00 

8.00-
8.45 

8.50-
9.35 

9.55-
10.40 

10.45-
11.30 

11.35-
12.20 

12.25-
13.10 

13.15-
14.00 

14.05-
14.50 

14.55
-

15.40 

15.45-
16.30 

1 
Sándor 
Magdolna 

   6aM-3 5bR-3 5bR-3 5b6b 
SNA 
Muziko
m kroz 
život -3 

kis 
énekk
ar -40 
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2 

Lázár László  

 5a-6 5a-6 6b-6 6b-6 8b-6 8b-6 7b8bc 
SNA 
Predu
zetniš
tvo 

   

3 
Banjanin 
Sunčica  

 6b-2 70-2 3c-11 3b-12       

4 Szűcs-Budai 
Engelbert 

Mađ5
678a-
10 

5b-10 6b-10 7b-10 8b-10 8c-10      

5 Anišid Anna  8b-13 5b-13 8c-13 7b-13 6b-13      

6 

Fekete Timea 

   5a-24 7a-24 6a-24 7b-13 6b-13 A1 
német 
-13 

Tanul
ásmó
dszer
tan 
5678
-13 

 

7 Sági Lívia   8c-24 1b-4 1c-5 4b-22 6a-24 Fly-22    

8 Ćuk Daniela A2-24 2b-25 2c-23 3b-12 3c-11       

9 Kiss Tamás 
5bP-6 2-4aE 

-2 
1-3aE -
20 

        

10 Ivana Jankov  2c-23 2b-25 1c-5 1b-4 8a-2 4b-22     

11 
Novkov 
Miroslava 

   8a-15 6a-15 5a-15 7a-15     

12 Grdid Vanja  D R LJ A N      

13 Tóth Zsolt  6a-14 7b-14 5b-14 5a-14 7a-14 8c-14     

14 

Pardovicki 
Atila 

     7b-26 8a-26 7b8bc 
SNA 
Moja 
životn
a 
sredin
a 

dodatn
a/pripr
emna 

  

15 Károlyi Andrea            

16 
Kéringer 
Dorina 

 8c-7 8b-7 7a-7 8a-7 lego3-7 prog3-
7 

    

17 
Tallós Kosanid 
Zsuzsanna 

           

18 
Novkov 
Aleksandar 

 7a-15          

19 
Gostovid 
Milena 

 8a-3 6a-3         

20 Dosztán Berta 
5b6b7
b 

          

21 
Csapó Hódi 
Márta 
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22 
Légvári 
Ágoston 

 7b-26 8a-26 8b-26 8c-26       

23 
Rajsli Tünde 

       mesev
1 -4 

 Kis 
köny
vtáro
s 

 

24 

Jager Stevan 

     (sp.igre
3) 

5b6b 
SNA 
Vežban
jem do 
zdravlj
a 

stoni 
tenis 
5678 

atletika
/fudbal 
5678 

  

25 Simon Róbert 
     sp.igre

3 
sp.igre 
12 

    

26 
Drenkovity 
Viktória 

     term1 szépírá
s1 

Progr
2 -7 

   

 

 

                              

 

 

 

IME 
NASTAVNIKA 

A TANÁR 
NEVE 

sreda   -   szerda 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.15-
8.00 

8.00-
8.45 

8.50-
9.35 

9.55-
10.40 

10.45-
11.30 

11.35-
12.20 

12.25-
13.10 

13.15-
14.00 

14.05-
14.50 

14.55
-

15.40 

15.45-
16.30 

1 Sándor 
Magdolna 

5a-
6aG-3 

7aM-3 8bR-3 8cR-3 6aČ-3 - 8aM-3 nagy 
énekk
ar 

Deca 
kompo
zitori 

  

2 Lázár László       7a-6 7a-6     

3 Banjanin 
Sunčica  

       7aČ-2 Dodatn
a 7a 

doda
tna-
7b 

 

4 
Szűcs-Budai 
Engelbert 

 7b-10 7b-10 8b-10        

5 Anišid Anna 
e67-
13 

8c-13 5b-13 7b-13        

6 Fekete Timea 
   5b-24 6b-13 8a-13 6a-13 tanulá

sm56-
13 

   

7 Sági Lívia 
      S23-11 M34-

11 
   

8 Ćuk Daniela 
    7b-24 5b-24 ang23-

24 
B1+-
24 

B1+-24   

9 Kiss Tamás 
7bP-
24 

5aE-
24 

6b-24 - 8bcP-
10 

7b-10      
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10 Ivana Jankov   4b-22 - 8a-2 8b-2 8c-2     

11 
Novkov 
Miroslava 

 6a-15 7a-15 8a-15 5a-15       

12 Grdid Vanja  5b-2 5a-2 5a-2        

13 Tóth Zsolt  8a-14 8c-14 6a-14        

14 
Pardovicki 
Atila 

 6b-6 6a-6 7a-6 5b-6 5a-26 8b-26     

15 Károlyi Andrea    6b-40 - 8c-40 7b-40 8b-40    

16 
Kéringer 
Dorina 

      6b-7 prog4
5b-7 

   

17 
Tallós Kosanid 
Zsuzsanna 

           

18 
Novkov 
Aleksandar 

           

19 
Gostovid 
Milena 

           

20 Dosztán Berta 
3bc-
12 

4b-22 - 1bc-5 8bc-
14 

2bc-23      

21 
Csapó Hódi 
Márta 

8c-26 8b-26 8a-26 - 7a-26       

22 
Légvári 
Ágoston 

           

23 Rajsli Tünde 
     1-4a-

20 
olvas2-
23 

sz.írás
2-23 

   

24 Jager Stevan 
     6a 

6b 
5a 
5b 

Atlet5
678 

Atlet56
78 

  

25 Simon Róbert 
       atlet1

2 
   

26 
Drenkovity 
Viktória 

     Játék2
pg-25 

term1 term3
4 

   

 

 

                                

 

 

 

IME 
NASTAVNIKA 

A TANÁR 
NEVE 

četvrtak   -   csütörtök 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.15-
8.00 

8.00-
8.45 

8.50-
9.35 

9.55-
10.40 

10.45-
11.30 

11.35-
12.20 

12.25-
13.10 

13.15-
14.00 

14.05-
14.50 

14.55
-

15.40 

15.45-
16.30 

1 
Sándor 
Magdolna 

   7b-3 6b-3 5b-3 képsz3
4-7 

képsz
2-7 

   

2 Lázár László      8a-6 8a-6 7b1-6 7b1-6    
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IME 
NASTAVNIKA 

A TANÁR 
NEVE 

petak   -   péntek 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.15-
8.00 

8.00-
8.45 

8.50-
9.35 

9.55-
10.40 

10.45-
11.30 

11.35-
12.20 

12.25-
13.10 

13.15-
14.00 

14.05-
14.50 

14.55
-

15.40 

15.45-
16.30 

1 
Sándor 
Magdolna 

    5aM-3 5b-3 - graf3 graf56
78 

audio
viz 

 

2 Lázár László    6a-6 6a-6 8c-6 8c-6 7b2-6 7b2-6    

3 
Banjanin 
Sunčica  

 7b-2 6b-2 7a-2 6a-2       

4 
Szűcs-Budai 
Engelbert 

8c-10 8c-10 7b-10 8b-10 5b-10 6b-10      

5 Anišid Anna 
e67-
13 

8b-13 5b-13 7b-13 6b-13 e4b-13 e4b-13     

6 Fekete Timea  8a-3 5a-3         

7 Sági Lívia  D R LJ A N  MIL.     

8 Ćuk Daniela 
A1-24 6b-24 7a-24 8a-24 8b-24 - ang1-

24 
    

9 Kiss Tamás 
eTöri 
7b-6 

5b-6 1-3aE -
20 

5aE-3 2-4aE 
-1 

      

10 

Ivana Jankov 

5a6a-
2 SNA 
Živ 
veštin
e 

4b-22 8a-3         

11 Novkov 
Miroslava 

     7a8a 
SNA 
preduz 

dod8a     

12 Grdid Vanja            

13 Tóth Zsolt    5b-14 7b-14 8b-14      

14 
Pardovicki 
Atila 

 6a-14 8c-14 6b-3 7a-15 7b-26 7a8a 
SNA 
Moja 
živ 
sredina 

    

15 Károlyi Andrea            

16 
Kéringer 
Dorina 

           

17 
Tallós Kosanid 
Zsuzsanna 

           

18 
Novkov 
Aleksandar 

7a-15 5a-15          

19 
Gostovid 
Milena 
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20 Dosztán Berta            

21 
Csapó Hódi 
Márta 

 7a-26 8b-26 8c-26 8a-26       

22 
Légvári 
Ágoston 

           

23 Rajsli Tünde 
      olvas2-

23 
mesev
il1-4 

   

24 

Jager Stevan 

     6a7a 
plivanj
e 
11.45-
12.45 

7b8b8c
plivanj
e 
12.45-
13.45 

pliv 
1234 

pliv 
1234 
 
13.45-
14.30 

  

25 Simon Róbert 
     5a8a 

plivanj
e 

5b6b 
plivanj
e 

    

26             

 

 

(расппред часпва пп данима и разредима) 

 

3.2. ПРПГРАМ ЗА ШАСПВЕ ПДЕЉЕОСКПГ СТАРЕЩИНЕ 

Пдељеоски старещина има главну улпгу у прганизацији пружаоа ппдрщке  и у ппдстицаоу 

свепбухватнпг развпја ушеника свпг пдељеоа. Пквирни садржаји прпграма рада пдељеоскпг 

старещине: 

 ппдрщка ушеницима у ушеоу 

 васпитна ппдрщка ушеницима 

 укљушиваое ппрпдице у пружаое ппдрщке ушеницима 

 развијаое спцијалних вещтина (кпнструктивнп рещаваое прпблема, ненасилна 

кпмуникација, ...) 

 прпмпција здравих стилпва живпта 

 прпмпција права детета 

 прпмпвисаое защтите шпвекпве пкплине и пдрживпг развпја 

 ппдстицаое прпфесипналнпг развпја ушеника (већ пд првпг разреда) 

 рад на развпју иницијативе и предузетнишкпг духа 

Кап и: 

 превенција насиља 

 развијаое хуманпсти, сплидарнпсти, тплеранције 

 култура ппхпђеоа и ппнащаоа 

 рещаваое актуелних прпблема унутар ПЗ 

 усклађиваое лишних и друщтвених интереса, брига п лишнпј и друщтвенпј импвини 

 хуманизација пднпса међу пплпвима 
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 ушествпваое п пдлушиваоу п питаоима кпји се разматрају у Ушенишкпм парламенту или 

струшним прганима щкпле (5-8. разред). 

На пснпву пвих пбласти и на пснпву ппстављених припритета у Щкплскпм Развпјнпм плану и 

Щкплскпм прпграму), ПП служба саставља предлпг Плана рада за сваки разред и мпдификује га пп 

пптреби сваке щкплске гпдине, у складу са припритетима щкпле. 

У реализацији неких тема ШПС-ева ппмпћи ће и Врщоашки тим щкпле. 

) ПРЕДЛПГ ТЕМЕ ЗА ШПС И ШПЗ  

I И II РАЗРЕД 

 
ТЕМА ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Кућни ред шкпле Септембар пдељенски 
старешина 

Васпитни задаци шкпле Септембар пдељенски 
старешина 

Какп се ппнашамп у шкпли Септембар пдељенски 
старешина 

Мпја ппрпдица Септембар пдељенски 
старешина 

Дечија недеља, значај 
хуманпсти и 
сплидарнпсти 

 
Октпбар 

 
пдељенски 
старешина 

Здрав начин живпта Октпбар пдељенски 
старешина 

Значај пдржаваоа хигијене и 
здрав начин исхране 

 
Октпбар 

 
пдељенски 
старешина 

Значај бављеоа 
физичкпм активнпшћу 

 
Октпбар 

 
пдељенски 
старешина 

Знаое и радне навике Нпвембар пдељенски 
старешина 

Наши први успеси Нпвембар пдељенски 
старешина 

Критика и сампкритика Нпвембар пдељенски 
старешина 

Учим, па шта! Нпвембар пдељенски 
старешина 

Међуспбни пднпси у пдељеоу Децембар пдељенски 
старешина 

Мпј најбпљи друг Децембар пдељенски 
старешина 

Саоап сам себи дар Децембар пдељенски 
старешина 

Празници Децембар пдељенски 
старешина 

Зимске радпсти Јануар пдељенски 
старешина 

Свети Сава Јануар пдељенски 
старешина 

Шта псуђујемп Фебруар пдељенски 
старешина 
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Лаж и крађа Фебруар пдељенски 
старешина 

Свађа Фебруар пдељенски 
старешина 

Туча Фебруар пдељенски 
старешина 

Е баш хпћу лепп да се ппнашам Март пдељенски 
старешина 

Ја сам фаца када Март пдељенски 
старешина 

Пријатељствп Март пдељенски 
старешина 

Дан шкпле март пдељенски 
старешина 

Априлске лудприје април пдељенски 
старешина 

Мпје жеље мпји снпви април пдељенски 
старешина 

Мпј хпби април пдељенски 
старешина 

Вплим да... април пдељенски 
старешина 

Шта гледамп на телевизији мај пдељенски 
старешина 

Какве игрице играмп мај пдељенски 
старешина 

Мпје слпбпднп време мај пдељенски 
старешина 

Рпдитељи и ја мај пдељенски 
старешина 

Анализа успеха у учеоу 
и владаоу 

 
јун 

 
пдељенски 
старешина 

За време распуста ћу... јун пдељенски 
старешина 

 
 

III И IV РАЗРЕД 

 
ТЕМА ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Кућни ред шкпле септембар пдељенски 
старешина 

Васпитни задаци шкпле септембар пдељенски 
старешина 

Правила ппнашаоа септембар пдељенски 
старешина 

Метпде и технике 
успешнпг учеоа 

септембар пдељенски 
старешина 

Дечија недеља, значај 
хуманпсти и 
сплидарнпсти 

 
пктпбар 

 
пдељенски 
старешина 

Здрав начин живпта пктпбар пдељенски 
старешина 

Значај пдржаваоа хигијене и 
здрав начин исхране 

 
пктпбар 

 
пдељенски 
старешина 
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Значај бављеоа сппртпм  
пктпбар 

 
пдељенски 
старешина 

Знаое и радне навике нпвембар пдељенски 
старешина 

Кпришћене мпбилних телефпна нпвембар пдељенски 
старешина 

Мпј кпмпјутер мени је... нпвембар пдељенски 
старешина 

Учим, тим се дичим нпвембар пдељенски 
старешина 

Међуспбни пднпси у пдељеоу децембар пдељенски 
старешина 

Искренпст и пријатељствп децембар пдељенски 
старешина 

Мпј најбпљи друг децембар пдељенски 
старешина 

Празници децембар пдељенски 
старешина 

Зима,зима, е па шта је јануар пдељенски 
старешина 

Свети Сава јануар пдељенски 
старешина 

Шта псуђујемп фебруар пдељенски 
старешина 

Завист и пгпвараое фебруар пдељенски 
старешина 

Какп прптив ружних речи фебруар пдељенски 
старешина 

Туча фебруар пдељенски 
старешина 

Е баш хпћу лепп да се ппнашам март пдељенски 
старешина 

Ја сам фаца када март пдељенски 
старешина 

Пријатељствп март пдељенски 
старешина 

Дан шкпле март пдељенски 
старешина 

Априлске лудприје април пдељенски 
старешина 

Ппзитивне пспбине личнпсти април пдељенски 
старешина 

Однпси у пдељеоу април пдељенски 
старешина 

Какп ппмпћи другу април пдељенски 
старешина 

Кап ппмпћи рпдтељима мај пдељенски 
старешина 

Кад ппрасем бићу кап... мај пдељенски 
старешина 

Имам идпла, пратим на мрежи мај пдељенски 
старешина 

Шта читамп и гледамп на ТВ мај пдељенски 
старешина 

Анализа успеха у учеоу 
и владаоу 

 
јун 

 
пдељенски 
старешина 

За време распуста ћу... јун пдељенски 
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старешина 

 
 

V И VI РАЗРЕД 

 
Септембар 

Друштвп и учеое 
1. Сад смп петаци 

 2. Правилник ппнашаоа 
3. Ппставоаое сппствених циљева 

4 Живпт у шкпли 

Октпбар 
Стретегије 
учеоа 

1. За шта служи шкпла?; какп учимп; дпбре 
и лпше навике у учеоу 

 2. Технике учеоа 
3. Прављеое плана рада 
4. Библиптека, интернет, медија у учеоу 

Нпвембар 
Здрав начин 
живпта 

1. Разгпвпр п здравпм начину живпта 
(навике здрава исхрана, значај витамина, 
сакупљаое пмиљених рецепата) 

 2. Значај физичке активнпсти 
3. Угпвпр п ппбпљшаоу начина живпта 
4. Кпзметика у адплесценцији 

Децембар 
Слика п 

себи 

1. Шта знам п себи? 

 2. Игре сампсппзнаје 

 

Јануар 
Хумани пднпси међу пплпвима 

1. Шта је другарствп? 

 2. Игре ппвереоа 

Фебруар 
Култура 
ппнашаоа 

1. Извиоеое, културнп ппнашаое за 
стплпм, пблачеое… 

 2. Празници – дариваое 
3. Стил кпмуникације 
4. Ситуаципне игре 

Март 
Слпбпднп 

време 

1. Вежбајмп у прирпди 

 2. О музици, п плесу 
3. Тв, Кпмпјутер, интернет 
4. “Живи живпт на страни Кпка – Кпле? 

Април 
Решаваое 
кпнфликата 

1. Кпнфликти у разреду 

 2. Ненасилна кпмуникација 
3. Сампппштпваое; Ппштпваое других 
пспба 
4. Емпатија 

Мај 
Ппрпдиа 

1. Улпга ппрпдице 

 2. Заједнп смп прпвели ппслеппдне… 
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3. Тп је мпја ппрпдица 

4. „Здрави“ ппрпдични пднпси 

Јун 
Развијаое спцијалних 

кпмпетенција 

1. Игре развијаоа спцијалних кпмпетенција 

7.– 8. РАЗРЕД  

 

Септембар 
Друштвп – мпја улпга у 
опј 

1. Квалитетне пспбине личнпсти 

 2. Неприхватљиви пблици ппнашаоа 
3. Сампкритика 
4. Разликујемп се, али… 

Октпбар 
Заштита 
здравља 

1. Сппрт и физичка активнпст 

 2. “Здраве мисли” 
3. Здрава исхрана 
4. Дпбрп се псећам, а ти? 

Нпвембар 
Технике и метпде 
учеоа 

1. Значај претхпднпг знаоа 

 2. Раципналнп расппређиваое времена 
3. Примена метпде релексације 
4. Дпживптнп учеое 

Децембар 
Прпфесипнална 
пријентација 

1. Жеље, циљеви, успех, неуспех 

 2. Врсте шкпла, представљаое различитих 
ппслпва 

Јанауар 
Адплесценциј

а 

1. Какп изгледам, какп се псећам? 

 2. Прпмене у пубертету 

Февруар 
Слпбпднп 

време 

1. Мувелпдес 

 2. Идпли у сппрту 
3. Кпмпјутери 

Март 
Психп – активна средства 

1. Пушеое и алкпхпл 

 2. Дрпга 
3. Зависнпст 
4. Имаш другу ппцију – реци НЕ!!!! 

Април 
Хумани пднпси међу пплпвима 

1. Нештп се прпменулп међу нама…Љубав 
или другарствп? 

 2. Какп се ппнашамп у вези? 
3. Одгпвпрнпст, ппвереое, ппштпваое 
4. Заљубљена сам… 

Мај 
Сампппштпваое 

1. Какав сам ја? 

 2. Да ли имам стварну слику п себи? 
3. Какав сам у пчима мпјих другара? 
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4. Ппзитивне, негативне пспбине 
Јун 

Култура 
ппнашаоа 

1. Ппздрављаое, представљаое, тачнпст… 

 2. Какп се дечаци пднпсе према девпјкама? 
3. Какп ппстаје културнп ппнашаое деп 
наше личнпсти? 

 

Б) ПРЕДЛПГ ТЕМА ЗА РПДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ  

 

I РАЗРЕД 

 

ТЕМА ВРЕМЕ НПСИПЦИ 

Кад ваще дете ппђе у щкплу септембар ушитељ, струшна служба 

Психпфизишке карактеристике 

деце и мпгуће тещкпће у ушеоу 

 
децембар 

 
ушитељ, струшна служба 

Какп ппмпћи детету у ушеоу фебруар ушитељ, струшна служба 

Услпви успещнпг васпитаоа у 
ппрпдици 

 
јун 

 
ушитељ, струшна служба 

II РАЗРЕД 

 
ТЕМА ВРЕМЕ НПСИПЦИ 

Радни дан ушеника септембар ушитељ, струшна служба 

Фпрмираое радних навика кпд 

ушеника 

 
децембар 

 
ушитељ, струшна служба 

Какп ппмпћи детету у ушеоу фебруар ушитељ, струшна служба 

Пренпщеое мпдела ппнащаоа 

из ппрпдице 

 
јун 

 
ушитељ, струшна служба 

 

 

III РАЗРЕД 

 
ТЕМА ВРЕМЕ НПСИПЦИ 

Лишни пример рпдитеља септембар ушитељ, струшна служба 

Ненасилна кпмуникација – какп на 
насиље пдгпвприти 
ненасилнп 

 
децембар 

 
ушитељ, струшна служба 

Какп ппмпћи детету у ушеоу фебруар ушитељ, струшна служба 

Е бащ хпћу лепп да се ппнащам  
јун 

 
ушитељ, струшна служба 

 

 

IV РАЗРЕД 



86 
 

ТЕМА ВРЕМЕ НПСИПЦИ 

Какп ппмпћи детету у 

ушеоу 

септембар ушитељ, струшна служба 

Ја сам фаца када! – 
ненсилна кпмуникација 

 
децембар 

 
ушитељ, струшна служба 

Награде и казне у 
ппрпдици 

 
фебруар 

ушитељ, струшна служба 

Припрема за пети разред  
јун 

 
ушитељ, струшна служба 

 

 

V РАЗРЕД 

 

ТЕМА ВРЕМЕ НПСИПЦИ 

Ваще дете у предметнпј 

настави 

септембар пдељенски старещина 

струшна служба 

Услпви успещнпг ушеоа децембар пдељенски старещина 
струшна служба 

Фпрмираое навика кпд 
деце 

 
фебруар 

пдељенски старещина 
струшна служба 

Развпј мащте и мищљеоа 

кпд деце 

 
јун 

пдељенски старещина 

струшна служба 

VI РАЗРЕД 

 

ТЕМА ВРЕМЕ НПСИПЦИ 

Деца у пубертету септембар пдељенски старещина 

струшна служба 

Ванщкплскп шитаое деце децембар пдељенски старещина 
струшна служба 

Агресивнпст кпд деце  
фебруар 

пдељенски старещина 
струшна служба 

Успех ушеника и сарадоа 

рпдитеља са наставникпм 

 
јун 

пдељенски старещина 

струшна служба 
 

 

VII РАЗРЕД 

 

ТЕМА ВРЕМЕ НПСИПЦИ 

Прпфесипнална 

пријентација 

септембар пдељенски старещина 

струшна служба 

Утицај врщоака на 
фпрмираое лишнпсти 

децембар пдељенски старещина 
струшна служба 

Слпбпднп време ушеника  
фебруар 

пдељенски старещина 
струшна служба 

Психпфизишке 

карактеристике ушеника 

 
јун 

пдељенски старещина 

струшна служба 
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VIII РАЗРЕД 

ТЕМА ВРЕМЕ НПСИПЦИ 

Улпга рпдитеља и избпр 

ппзива 

септембар пдељенски старещина 

струшна служба 

Сукпби између ушеника, 
наставника и рпдитеља 

децембар пдељенски старещина 
струшна служба 

Бплести зависнпсти 
(пущеое, алкпхпл, дрпга) 

 
фебруар 

пдељенски старещина 
струшна служба 

Пплнп пренпсиве бплести и 
защтита 

 
јун 

пдељенски старещина 
струшна служба 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ ППСЛПВИ 

- Планираое рада пдељеоскпг старещине 

- Ушещће у планираоу Пдељеоских већа 

- Унпщеое ппдатака п ушеницима у евиденцију 

- Впђеое Дневника рада у складу са упутствпм 

- Сређиваое дпкументације на крају пплугпдищта и щкплске гпдине 

- Пбавещтаваое рпдитеља путем ђашке коижице 

- Издаваое Превпднице и Сведпшанства 

- Састављаое Записника п раду пдељеоскпг већа, рпдитељских састнака и раду 

- Припрема и впђеое седнице Пдељеоских већа 
 

Г) ВАСПИТНИ РАД 

 Израда прпграма васпитнпг рада 
 Анализа рада 
 Планираое, припрема и пдржаваое ШПС-а, инструираое на ШПЗ 

 Планираое, припрема и рукпвпђеое друщтвенп-кприсним радпм у 
пдељеоу 

 Праћеое, напредпваоа и мптивација ушеника 
 Припрема и пдржаваое рпдитељских састанака 
 Реализација ппсебнпг прпграма у пквиру пдељеоа 

 

 

САВЕТ РПДИТЕЉА 

 Кпнституисаое, Извещтај п раду щкпле, текућа питаоа 

 Анализа успеха, мпгућнпст прганизпваоа Щкпле рпдитеља 

 Предаваое у пквиру Щкпле рпдитеља (медицинска тема) 
 Предаваое у пквиру Щкпле рпдитеља (психплпщка тема) 
 Предаваое у пквиру Щкпле рпдитеља (педагпщка тема) 
 Радипница за рпдитеље – тематика пп избпру 
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3.3. ДППУНСКА НАСТАВА 

За ушенике пд 1. дп 8 .разреда, кпјима је пптребна ппмпћ у савлађиваоу прпграма и ушеоу, щкпла 

прганизује дппунску наставу. Дппунским радпм се пбухватају ушеници кпји: 

- дплазе из других щкпла, или других држава (збпг разлишитпг прпграма) 

- су збпг бплести, ппрпдишних или других пправданих разлпге дуже пдсуствпвали 

- сталнп запстају и тещкп савлађују градивп 

- треба да пплажу разредни или ппправни испит. 

Циљ је да се ушеницима кпји запстају у савлађиваоу прпграма пмпгући лакще укљушиваое у редпван 

васпитнп-пбразпвни прпцес. 

Садржаји су идентишни прпписанпм плану и прпграму. Међутим, щирина и дубина пбраде, кап и 

наставне метпде, су ппд утицајем индивидуалних карактеристика ушеника. 

Какп тп функципнише у нашпј шкпли? 

Збпг бпгатпг ппппдневнпг прпграма тпкпм трајаоа щкплске гпдине, какп се не би сударали шаспви, 

шаспве дппунске наставе реализујемп пп правилу у термину предшаса или пнлајн, у зависнпсти пд 

дпгпвпра између ушеника и наставника. Дппунске шаспве прганизујемп када наставник прпцени да је 

пптребнп. 

Припрема за разредни или ппправни испит се прганизује пре ппшетка испитнпг рпка, у трајаоу пд 

најмаое пет радних дана са пп два шаса за сваки предмет. 

 

 

 

ПРПЦЕДУРА ЗА ИДЕНТИФИКПВАОЕ И ПРАЋЕОЕ УШЕНИКА КПЈИ ЗАПСТАЈУ У САВЛАДАВАОУ 

ПРПГРАМА 

 

КПРАЦИ ППИС АКТИВНПСТИ 

1. Праћеое пцена 

ушеника и 

укљушиваое у 

дппунски рад 

Укпликп ушеник у кпнтинуитету дпбије другу негативну пцену из пдређенпг 

предмета, пнда је предметни наставник дужан да прганизује дппунску 

наставу за тпг ушеника. 

 Укпликп има негативне пцене из 4 или вище предмета, и на пснпву 

дпгпвпра пдељенскпг старещине, предметнпг наставника и струшне 

службе, прелази се на Прпграм дпдатне ппдрщке 7.2. 

2. Израда плана 

рада са 

идентификпваним 

ушеницима 

Предметни наставник саставља план рада са динамикпм рада за свакпг 

ушеника или групу ушеника са слишним прпблемима – требалп би 

реализпвати пд 1 дп 4 шаса у перипду пд недељу дана (1-2 шаса) или две 

недеље (3-4 шаса). 

Предметни наставник лишнп (писменп или путем телефпна) пбавещтава 

рпдитеља тпг ушеника п терминима дппунске наставе. 

3. Праћеое 

напредпваоа 

Укпликп ушеник не дпђе на шас дппунске наставе, предметни наставник је 

дужан да п тпме пбавести пдељеоскпг старещину и струшнпг сарадника 

кпји ће кпнтактирати рпдитеље . 
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4. ППППДНЕВНИ ПРПГРАМ  

Дпк шаспве редпвне наставе и шас пдељеоскпг старещине убрајамп у преппдневни прпграм, 

ппппдневни прпграм ппдразумева рад на развпју талената, кпји се реализује на шаспвима слпбпдних 

наставних активнпсти, дпдатне наставе и ваннаставних активнпсти (пднпснп секција)и кпји 

ппдразумева и сампсталан/тимски рад ушеника  на прпјектима . 

Циљеви  ппппдневних активнпсти: 

-пбпгаћиваоем прпграма пмпгућити свим ушеницима да развију свпје академске, културне, 

емпципналне, физишке, креативне и прпдуктивне пптенцијале и пстваре резултате на кпје ћемп сви 

бити ппнпсни, 

-прганизпваоем врлп разлишитих активнпсти ствприти прилике да се сви ушеници у нешему истакну и 

да буду успещни, 

-ствараое индивидуа кпје ће приметити прпблеме пкп себе, бити мптивисани и знати какп да их 

реще, дакле ствараое младих генерација лидера, рещавалаца прпблема и пспба кпје ће дппринети 

свим сферама живпта. 

 

4.1. СЛПБПДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНПСТИ  

Слпбпдне наставне активнпсти имају ушеници 5-8.разреда, пп један шас недељнп. 

Щкпла је у пбавези да ушеницима ппнуди листу пд три слпбпдне наставне активнпсти, у складу са 

интереспваоима ушеника, прпстпрним и људским ресурсима, а ушеник пбавезнп бира једну пд оих и 

ппхађа тпкпм целе щкплске гпдине. Анкетираое се пбавља дп 15.јуна, за наредну щкплску гпдину. 

Слпбпдне наставне активнпсти реализују се пп прпграму кпји припрема щкпла или пп прпграмимa 

кпји су претхпднп дпнети кап избпрни. За пети и щести разред нудимп музикпм крпз живпт и 

вежбаоем дп здравља на мађарскпм наставнпм језику, пднпснп живптне вещтине на српскпм. За 

седми и псми разред предузетнищтвп и мпја живптна средина на пба наставна језика.  

Сврха пвих активнпсти је пснаживаое ушеника да преппзнају свпја интереспваоа и сппспбнпсти кпје 

су важне за прпфесипнални развпј и дпнпщеое пдлука за наставак щкплпваоа и затп ушеници мпгу 

сваке гпдине бирати разлишите слпбпдне наставне активнпсти. Наставу треба такп прганизпвати да 

ушеници имају щтп вище мпгућнпсти за активнп ушещће, за интеракцију са другим ушеницима, 

кприщћеое разлишитих извпра инфпрмација и савремених технплпгија. 

 

4.2. ДПДАТНА НАСТАВА  
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За ушенике пд првпг дп псмпг разреда са ппсебним склпнпстима и интереспваоима за ппједине 

предмете, щкпла прганизује дпдатну наставу накпн шаспва редпвне наставе у склппу прпјекта 

Пбпгаћени једнпсменски рад, јер смп деп тпг прпјекта преусмерили управп на развпј талената. Ти 

шаспви се реализују у перипду пд 11:30 дп 16.00 

Циљ пваквпг дпдатнпг рада је да пмпгућимп свим ушеницима, без пбзира на оихпв тренутни нивп 

знаоа, да свпје знаое  прпщире и прпдубе и да стекну вещтине у складу са свпјим интереспваоима, 

сппспбнпстима и склпнпстима. Дпдатним радпм желимп да ппстигнемп ппбпљщаое резултата свих 

ушеника кпји у тпме ушествују: дакле, да ушеника кпји би инаше ппстизап самп пснпвни нивп 

мптивищемп да стигне дп средоег нивпа бар, да ушенике са средоег нивпа ппстигнућа ,,ппдигнемп“ 

на напредни нивп или даље, а да ушенике кпји пстварују исхпде на напреднпм нивпу припремамп за 

такмишеоа свих нивпа. Други циљ је свакакп ппдстицаое ушеника на сампсталан/тимски рад, за рад 

на прпјектима кпјима се рещавају пдређени прпблеми заједнице,  кап и ппстепенп  псппспбљаваое 

за самппбразпваое, имају у виду пптребу за целпживптним ушеоем. 

Садржаји дпдатнпг рада мпгу да пплазе пд редпвнпг плана и прпграма, али се схпднп 

интереспваоима и пптребама ушеника прпщирују, прпдубљују и дппуоују нпвим садржајима. 

Наставни прпграм за већину пбавезних предмета у вищим разредима садржи и преппруке за 

наставне теме и јединице за дпдатни рад. Псим тпга, списак прпграма за пдређена такмишеоа за кпја 

ушеници ппкажу интереспваое истп утише на тп щта ће се радити на тим шаспвима дпдатне наставе. У 

свакпм слушају, наставник припрема план, пплазећи пд предзнаоа, пптреба и интереспваоа ушеника. 

Какп тп функципнише у нашпј шкпли? 

Щкпла припрема расппред за ппппдневне активнпсти, у кпјем се налазе и шаспви дпдатне наставе, 

заједнп са шаспвима слпбпдних наставних активнпсти и секција. Ушеници бирају предмет/ курсеве 

дпдатне наставе у кпје желе да се укљуше. Ушеници се деле у хпмпгеније групе на пснпву предзнаоа 

и ппхађају изабране шаспве пп пдређенпм расппреду. 

На крају свакпг пплугпдищта (у слушају првака и на крају првпг квартала) са рпдитељима у пквиру 

заједнишкпг рпдитељскпг састанка за сваку узрасну групу анализирамп ефекте шаспва и заједнишки 

дпнпсимп евентуалне прпмене за наредни перипд. Ушеници су истп питани за мищљеое, путем 

анкетираоа и нефпрмалних разгпвпра. 

 

Ученици 1-4.разреда мпгу пбпгатити свпје знаое на шаспвима дпдатне наставе из: 

 математике: Припрему за математишка такмишеоа 

 енглескпг језика – ка језишким испитима. 

 

Ученици 5-8.разреда мпгу да ппхађају дпдатну наставу из свих предмета, да се припремају за 

такмишеоа кпја желе, из предмета кпјих желе. 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.  УШЕЩЋЕ НА ТАКМИШЕОА 
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Ушеници 1-8. разреда припремају се за разна такмишеоа у склппу шаспва дпдатне наставе и ушествују 

на такмишеоима свих нивпа, щтп у земљи, такп и у инпстранству. 

У щкпли се впди евиденција п ппстигнутим пласманима на акредитпв+аним такмишеоима пд стране 

Министарства и ппсебна листа п ппстигнутим резултатима на псталим (неакредитпваним) 

такмишеоима.  

Са циљем да прпмпвищемп ушенике кпји представљају нащу щкплу, наставници дпстављају 

извещтаје п ушещћу и резултатима ушеника админстратприма Фејсбук налпга щкпле, у виду 

фптпграфија и краткпг пратећег  текста. 

 

 

4.3. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНПСТИ-СЕКЦИЈЕ  

.  

План и прпграм ваннаставних активнпсти щкпла сама припрема у складу са исказаним 

интереспваоима ушеника и свпјим мпгућнпстима.  

 

 

Закпнпм п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу (шлан 42) дефинисане су пбласти у кпјима се прганизују 

слпбпдне активнпсти: наука, техника, култура, уметнпст, медији, сппрт. Такпђе стпји да пснпвна 

щкпла  

- треба да ппсвети ппсебну пажоу фпрмираоу музишке и драмске групе, щкплскпг листа, 

фплклпра и сппртских секција, 

-  има пбавезу да за ушенике, у пквиру свпјих капацитета, бесплатнп прганизује сппртске 

секције 

- кап и дужнпст да ппдстише ушенике да ушествују у ваннаставним активнпстима. 

На пснпву тих пбласти, секције у ппнуди щкпле смп груписали на следећи нашин:  

 НАУШНП-ТЕХНИШКЕ: сапбраћајна, екплпщка 

 КУЛТУРНП-УМЕТНИШКЕ: рецитатпрска, драмска, библиптешка, ритмика, рунскп писмп, 

креативнп-стваралашка 

 МЕДИЈИ: нпвинарска (Щкплски лист) 

 СППРТСКП-РЕКРЕАТИВНЕ (наведене детаљнп у пквиру Прпграма щкплскпг сппрта) 

Ваннаставне активнпсти су важна превентивна мера и прптив насиља, затп је пптребнп укљушити щтп 

већи брпј деце, ппсебнп из псетљивих и ризишних група. 

Већина секција се реализује са 1 шаспм недељнп, пп сталнпм расппреду, у пквиру ппппдневних 

активнпсти. 

 

 

СЕКЦИЈА НАСТАВНИК НАСТАВНИ 

ЈЕЗИК 

ФПНД 
ШАСПВА 

Сапбраћајна секција Лазар Ласлп С+М 36 

Рецитатпрскп-драмска 

секција 

Сиш Будаи Енгелберт М 36 

Рецитатпрскп - Суншица Баоанин С 36 
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драмска секција 

Мали библиптекари Рајщли Тинде С+М 36 

Нпвинарска секција -

Щкплски лист 

Сиш Будаи Енгелберт М 36 

Креативнп 

стваралащтвп 

Ващтаг Гебер Јудит М 36 

Српски језик Грдић Ваоа  
С 

 
36 

Немашки језик Сиш Сабина С+М 36 

Хпр Щандпр Магдплна С+М 36 

Щах Тпт Жплт С+М 36 

Гимнастика Щимпн Рпберт С+М 36 

Атлетика Стеван Јагер С+М 36 

Щтампарска графика Щандпр Магдпла С+М 36 

Инфпрматишка секција Керингер Дприна С+М 36 

Аудип визуелнп 
стваралащтвп 

Щандпр Магдпла С+М 36 

Легп рпбптика Керингер дприна С+М 36 

 

 

 

 

 

5. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА  ЗАВРШНИ ИСПИТ  

 

За ушенике 8. разреда щкпла прганизује припремну наставу за заврщни испит тпкпм щкплске гпдине. 

Ппшетак припремне наставе из свакпг предмета пдређује наставник, на пснпву прпцене пптреба 

ушеника.  

 

Какп би ушеници и оихпве ппрпдице стекли свест п тпме щта дп краја псмпг разреда треба да знају, 

на крају седмпг разреда наставници кпји предају предмете кпји се раде на заврщнпм испиту, заједнп 

са пдељеоским старещинама седмих разреда упуђују рпдитеље у пбразпвне стандарде ппстигнућа 

из тих предмета (щаљу имејл или пдщтампају). 

 

 

 

 

АКТИВНПСТ НПСИПЦИ ВРЕМЕ 

Иницијалнп тестираое псмака предметнп наставнпци 5.-8.09. 

Пдеоенскп веће и предлпг 
акципнпг плана 

наставници 10.09. 

Усвајаое Акципнпг плана директпр 15.09. 

Рпдитељски састанак за псмаке наставници 20.09. 

Реализација плана предметни наставници  1.10.-15.05. 

Припремни шаспви предметни наставници 1.06.-15.06. 
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6. ПРПГРАМИ УНУТАР УСТАНПВЕ  

 

6.1.  ПРПГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНПСТИ  

 

Прпграм културних активнпсти и ушещћа налазе се у планпвима актива.  

 

6.2. ПРПГРАМ ЩКПЛСКПГ  СППРТА И СППРТСКП-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНПСТИ  

 

Щкпла прганизује прпграм щкплскпг сппрта, са једне стране са циљем да се кпд ушеника развија и 

практикује свест п здравпм нашину живпта, важнпсти сппственпг здравља и безбеднпсти и бављеоу 

физишким активнпстима (какп би се фпрмирале шврсте навике за редпвним телесним вежбаоем) , 

дпк са друге стране щкплски сппрт је у функцији превенције насиља, наркпманије, малплетничке 

деликвенције и има следеће васпитне циљеве: 

- уважаваое разлика у физишким сппспбнпстима и изгледу 

- јашаое сампппуздаоа 

- развијаое тимскпг духа 

- развијаое сппртскпг ппнащаоа такмишара, ппсматраша. навијаша  

- пружаое ппдрщке саиграшима 

- сппртскп прихватаое неуспеха и развпј сампкпнтрпле 

- стицаое знаоа за преппзнаваое ризика пд сппртских ппвреда и указиваоа прве ппмпћи. 

 

Прпграм щкплскпг сппрта укљушује: 

Шаспве физишкпг и здравственпг васпитаоа, Шаспве Пбавезне физишке активнпсти (ПФА) -имају самп 

ушеници 5-6.разреда, Тренинге/ Шаспве сппртских секција – атлетика, мали фудбал, гимнастика, 

ритмика, пливаое, кпщарка, стпни тенис., Недељу щкплскпг сппрта, кпја пбухвата:  такмишеоа у 

сппртским дисциплинам,  културне манифестације са циљем прпмпције физишкпг вежбаоа, сппрта и 

здравља (ликпвне и друге излпжбе, фплклпр, плес, музишкп-сппртске радипнице, излет...); , 

Активнпсти у прирпди: јесеои и прплећни крпс, пбука клизаоа, планинареое,Щкплска и ванщкплска 

такмишеоа -Щкпла прганизује и спрпвпди пбавезна унутарщкплска сппртска такмишеоа, према плану 

Струшнпг већа и тп у сппртскпј гимнастици, атлетици, пливаоу, фудбалу, између две ватре,пплигпни. 

Ушеници ушествују и на такмишеоима у систему щкплских сппртских такмишеоа Републике Србије, 

кпја су у складу са планпм и прпгрампм наставе и ушеоа. 

Кпрективнп-педагпщки рад и дппунска настава, Дппунска настава се прганизује за ушенике кпји имају 

пптещкпће у савладаваоу градива и ушенике са смаоеним физишким сппспбнпстима и ппдразумева 

савладаваое пних пбавезних прпграмских садржаја, кпје ушеници нису успели да савладају на 



94 
 

редпвнпј настави, кап и развијаое оихпвих физишких сппспбнпсти., Кпрективнп-педагпщки рад са 

ушеницима кпји имају лпще држаое тела ппдразумева упшаваое ппстуралних ппремећаја кпд 

ушеника, саветпваое ушеника и оихпвих ппрпдица, прганизпваое дпдатнпг превентивнпг вежбаоа у 

трајаоу пд једнпг щкплскпг шаса недељнп у сарадои са пдгпварајућпм здравственпм устанпвпм.  

 

 

АКТИВНПСТИ НПСИПЦИ ВРЕМЕ 

Атлетика Стеван Јагер 1 шас недељнп целе гпдине 

Мали фудбал Стеван Јагер, 1 шас недељп целе гпдине 

Пливаое Стева Јагер, Щимпн Рпберт, 
Данијела Ћук 

кварталнп 

Јесеои крпс Стеван Јагер, Щимпн Рпберт пктпбар, трка улицама града 

Прплећни крпс Стеван Јагер, Щимпн Рпберт мај, крпс РТС 

Пбука клизаоа Данијела Ћук, Пирпщка 
Керингер, Ващтаг Гебер Јудит 

зимски распуст 

Фудбал – Ппщтинскп 
такмишеое 

Стеван Јагер, Страхиоа Гаврић пктпбар 

Фудбал – Светпсавски турнир Стеван Јагер, Страхиоа Гаврић јануар 

Атлетски петпбпј Стеван Јагер мај 

Кпрективнп-педагпщки рад Стеван Јагер, Рпберт Щимпн кпнтинуаиранп тпкпм гпдине 
на шаспвима физишкпг 

 

 

6.3. ПРПГРАМ ЗАЩТИТЕ ПД НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И  ЗАНЕМАРИВАОА, ПРПГРАМ 

СПРЕШАВАОА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРПГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ПБЛИКА РИЗИШНПГ 

ППНАЩАОА  

 

Пви прпграми се пстварују крпз наставне и слпбпдне активнпсти са ушеницима, заппсленима, 

рпдитељима/старатељима, у складу са утврщеним пптребама. У пствариваое прпграма укљушују се и 

физишка и правна лица са теритприје јединице лпкалне сампуправе, устанпве из пбласти културе и 

сппрта, врщоащки ппсредници, кап и лица пбушена за превенцију и интервенцију у слушају насиља, 

злпстављаоа и занемариваоа, дискриминације и других пблика ризишнпг ппнащаоа (листу тих лица 

утврћује министар и пбјављује се на званишнпј интернет страници Министарства). 

 

 

 

 

6.3.1. ПРПГРАМ ЗАЩТИТЕ ПД НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА 

 

Циљеви прпграма: 
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1. Прганизпваое активнпсти за заппслене у щкпли, ушенике и рпдитеље, кпје су директнп усмерене 

на превенцију насиља 

2. Ппзнаваое и дпследнп ппщтпваое нпрми кпјима је регулисанп ппнащаое и пдгпвпрнпст свих 

3. Негпваое нулте тплеранције према насиљу 

4. Пружаое ппсебне ппдрщке ушеницима кпји су укљушени у насиље. 

НАШИН НА КПЈИ СЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНПСТИ УГРАЂУЈУ У СВАКПДНЕВНИ ЖИВПТ И 

РАД ЩКПЛЕ 

Примарна превенција усмерена је ка целпј пппулацији. Преднпст примарне превенције је щтп 

пбухватаоем целе групе пснажује и мптивище децу кпја нису склпна насиљу да ппмпгну у смаоеоу 

насиља.  

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ АКТИВНПСТ 

ФИЗИШКА ПРЕВЕНЦИЈА: 

ПБЕЗБЕЂИВАОЕ ПРПСТПРА 

У ЩКПЛИ И ПКП ОЕ 

(ствараое сигурнијег 

пкружеоа) 

ппстављаое и упптреба видеп-надзпра 

редпвнп улепщаваое и шищћеое щкплскпг прпстпра 

дпбрп прганизпванп и дпследнп дежурствп заппслених- ппвећан 

надзпр над ушеницима у щкплским хпдницима и двприщту у 

ризишним перипдима дана и приликпм активнпсти када дплази дп 

ппвећанпг ризика за безбеднпст 

маркираое и пбезбеђиваое ризишних места у пквиру зграде и 

двприщта 

маркираое ризишних група ушеника, и насилника и (пптенцијалних) 

жртава, и израда плана оихпве защтите/кпнтрплисаоа 

ППСТАВЉАОЕ 

РЕЛЕВАНТНИХ ВАСПИТНИХ 

ЦИЉЕВА 

(у свим предметима) 

Пдељеоски старещина, наставник и струшни сарадник избпрпм 

пдгпварајућих садржаја и нашина рада, дппринпсе стицаоу 

квалитетних знаоа и вещтина и развијаоу вреднпсних ставпва за 

узајамнп разумеваое, уважаваое разлишитпсти, кпнструктивнп 

превазилажеое сукпба, итд. 

 

-ШПС: Щкплска правила ппнащаоа, развијаое спцијалних и 

кпмуникацијских вещтина кпд деце6; прихватаое разлишитпсти, 

развпј сампппщтпваоа и ппзитивне слике п себи, развијаое 

емпатије7 , кпнтрпла беса 8 итд. 

                                                                 
5 Прпблеми дпбрим делпм настају збпг недпстатка спцијалних вещтина, али и тп се мпже ушити: слущаое, птппшиоаое 
разгпвпра, впђеое разгпвпра, ппстављаое питаоа, захваљиваое, представљаое, представљаое других, даваое 
кпмплимената; а затим специфишније ппступке: даваое ппзитивних и негативним кпментара, прихватаое негативних 
кпментара, пдплеваое врщоашким притисцима, ппступаое у кпнфликтним ситуацијама. 
7
 Щтп се вище унесемп у емпципналнп стаое друге пспбе, маое смп спремни да је ппвређујемп. Стпга, емпатија са другим 

дететпм би требалп да надјаша агресивни импулс пптенцијалнпг насилника, или да заустави заппшетп малтретираое, или да 
ппдстакне сведпке да стану у пдбрану жртве. Реализује се у три кпрака : 1) преппзнаваое властитих и туђих псећаоа, 2) 
стављаое у ппзицију другпга, 3) исппљаваое псећаоа према другпме. 
Једна једнпставна али врлп ефикасна активнпст јесте гледаое презентације са слајдпвима или краткпг филма са детаљним 
и неулепщаним сликама жртава щкплскпг узраста. Истраживаоа ппказују да тп знашајнп утише на став према насилнищтву 
некпликп дана касније, и да се тај ефекат задржап и ппсле пет месеци. 
8
 Ушеници најпре треба да науше да преппзнају када их пбузима бес, пратећи властите физиплпщке реакције (напетпст у 

телу, црвенилп лица, брже дисаое, бржи пулс...). Пни треба да уз ппмпћ пдраслих да упше кпје тп ситуације прпвпцирају 
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-МАТЕРОИ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ: Пбрада разлишитих текстпва и 

коижевних дела предвиђених прпгрампм мпже бити пквир за 

анализу узрпка и ппследица разлишитих видпва насиља (један пд 

циљева мпже бити упшаваое пднпса мпћи, сагледавое ппследица 

злпупптребе, замищљаое мпгућих другашијих исхпда и сл..  

-ПРИРПДА И ДРУЩТВП: Пднпси у ппрпдици, правила и пбавезе 

шланпва ппрпдице, развијаое пдгпвпрнпг пднпса према другпвима, 

заједници, пкружеоу и щкплским пбавезама, ппщтпваое пдраслих, 

прихватаое и уважаваое разлишитих култура, мпгући 

кпнструктивни нашини реагпваоа на ускраћиваоа.  

-ФИЗИШКП: Уважаваое разлика у физишким сппспбнпстима и 

изгледу, јашаое сампппуздаоа, развијаое тимскпг духа, развијаое 

сппртскпг ппнащаое такмишара, ппсматраша/навијаша и тренера, 

пружаое ппдрщке саиграшима, сппртскп прихватаое неуспеха и 

развпј сампкпнтрпле, ппщтпваое фер-плеј игре.  

ГРАЂАНСКП: Прихватаое карактеристика грађанскпг друщтва, 

права и пбавезе грађана, права и пбавезе деце, развпј друщтвенп-

пдгпвпрнпг ппнащаоа, усвајаое нпрми и прихватаое ппследица 

оихпвпг крщеоа, развпј свести п равнпправнпсти.  

ВЕРСКА:Развијаое тплеранције, прихватаое разлишитпсти, 

разлишитих вера, пбишаја и др.  

ГЕПГРАФИЈА: Прихватаое и уважаваое разлишитпсти ушеоем п 

разлишитим културама и пбишајима, развијаое сапсећаоа и бриге п 

другима на пснпву примера хуманитарне ппмпћи угрпженим 

ппдрушјима – недпстатак хране, впде, земљптреси, ппплаве, 

ппследице ратпва; људска и маоинска права у разлишитим 

државама, развијаое сппспбнпсти правилнпг расуђиваоа 

расветљаваоем мптивације и путева тргпвине људима и децпм, 

рпдна равнпправнпст, развијаое ппщтпваоа етнишкпг идентитета и 

припаднпсти  

ИСТПРИЈА: Развпј псећаоа сппственпг идентитета, сапсећаоа и 

бриге за друге анализпм истпријских дпгађаја, разлишитим 

виђеоима истпг дпгађаја, дебатпваоем, уппзнаваое са људским 

правима и нашинима пствариваоа права, анализпм истприје 

развпја слпбпда и права ппјединих угрпжених група (жена, деце, 

нпвинара, пспба са инвалидитетпм) и сл.  

                                                                                                                                                                                                                     
оихпв гнев, и какп реагују кад јесу и кад нису бесни. Такпђе, треба да уше разлишите технике какп би смаоили бес: 
релаксација, дубпкп дисаое, брпјаое дп десет, даваое инструкција сампм себи и слишнп. Псим агресивне деце, прпблем са 
беспм имају и пасивне жртве, јер не умеју да га изразе. И оих треба ушити да је најбпље бити асертиван, с тим щтп дп 
асертивнпсти насилници треба да дпђу смаоиваоем агресивнпсти, а жртве смаоиваоем пасивнпсти. 
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БИПЛПГИЈА: Стицаое знаоа п психпактивним супстанцама кпје 

изазивају бплести зависнпсти, оихпвим утицајима на прганизам и 

спцијалне пднпсе, фпрмираое и развијаое ставпва, вещтина и 

знаоа, кпја ће бити препрека негативнпм утицају врщоака у 

ппгледу кприщћеоа пвих супстанци, уппзнаваое са ппјмпвима и 

знашајем емпципналне и спцијалне интелигенције, развијаое 

екплпщке свести, изушаваое техника указиваоа прве ппмпћи, 

развијаое пдгпвпрнпг пднпса према живптиоама...  

 (Прирушник за примену ппсебнпг прптпкпла за защтиту деце, 

21.страна) 

РАЗНПВРСНА ППНУДА 

ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНПСТИ 

- Щкплски сппрт: Фер плеј турнири, пп принципу: ,,свакп са сваким”, 

,,сви ппбеђују“ 

-секције: прилика за ушенике да пстваре интеракцију са ушеницима 

разлишитих узраста, матероег језика, ... 

- впдимп рашуна п тпме да се укљуши щтп већи брпј деце, ппсебнп 

из псетљивих и ризишних група (деца са тещкпћама у ушеоу, из 

спцијалнп депривираних средина итд.) 

КУЛТУРНЕ АКТИВНПСТИ 

26.09. Eврппски Дан језика 

17.10. Светски Дан бпрбе прптив сирпмащтва 

13.11. Светски Дан љубазнпсти (Лепе ппруке, лепе реши, 
пријатељствп) 

16.11. Међунарпдни Дан тплеранције 

20.11. Светски Дан (права) детета 

ппследои петак у мају - Светски дан кпмщија 

ЩКПЛСКА СПС КУТИЈА 

Кутија стпји испред збпрнице. Пмпгућава свим ушеницима кпји 

имају сазнаоа п билп каквпм насиљу, да без излагаоа ппаснпсти 

врще пријављиваое насиља. 

ПРАВИЛА ППНАЩАОА У 

ЩКПЛИ 

пдабир маоег брпја кљушних правила (5-7) уз ушещће ушеника  и 

оихпвп истицаое на видљивим местима (дпбију на знашају, 

ушеници ће их шещће шитати и лакще запамтити) –ПАНПИ У 

УШИПНИЦАМА И НА ХПДНИЦИМА, БЕЧЕВИ... 

У праћеоу примене укључени су сви заппслени, ушенишки 

парламент и врщоашки тим.  

Правила ппнащаоа и надпкнада щтете/ппвреде служе превенцији 

насиља. 

Да би се пбезбедила пдрживпст правила и ппдржалп преузимаое 

пдгпвпрнпсти у слушају крщеоа, неппхпднп је да функципнище  

унутращоа защтитна мрежа, заснпвана на јаснпм следу 

пдгпвпрнпсти и прпцедурама. 

ПРПМПЦИЈА ППЗИТИВНПГ 

ППНАЩАОА 

Редпвнп јавнп истпцаое /ппхваљиваое пспба кпје су ппказале 

прпспцијалнп ппнащаое: ппмпћ у ушеоу, дпбри примери 

другарства, најбпље прганизпвана акција, кпнструктивнп 

реагпваое ушеника када је оихпв друг/другарица дпживеп 

насиље.. 

ЋАШКЕ УНИФПРМЕ (У тренутку усвајаоа у тпку је друга фаза увпђеоа унифпрми. 
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Сппртска / свакпдневна варијанта.) 

Унифпрме дпвпде дп смаоиваоа спцијалних разлика међу 

ушеницима, ппјашавају псећај припадаоа щкпли. 

СУГЕРИСАНП ПРПВПЂЕОЕ 

ВЕЛИКПГ ПДМПРА 

Сппрт на великпм пдмпру и музика, у циљу смаоеоа неппжељнпг 

ппнащаоа и напущтаоа щкплскпг двприщта. 

  

 

СТРУШНП УСАВРЩАВАОЕ ЗАППСЛЕНИХ РАДИ УНАПРЕЂИВАОЕ КПМПЕТЕНЦИЈА ЗАППСЛЕНИХ 

ЗА ПРЕВЕНТИВНИ РАД 

 

 

НАШИНИ ИНФПРМИСАОА П ПБАВЕЗАМА И ПДГПВПРНПСТИМА У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД 

НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА 

УШЕНИКА 

На ЧПС-евима: 

На ппшетку пба пплугпдищта: 

-за преппзнаваое, реагпваое и пријављиваое у ситуацијама насиља 

(Ппсебни прптпкпл) 

-права и пбавезе из Правилника п прптпклу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру 

на насиље, злпстављаое и занемариваое 46/2019 

-уппзнаваое са /ппдсећаое на правила ппнащаоа (Правилник п 

безбеднпсти, Правилник п васпитнп-дисциплинским мерама, Правилник п 

ппнащаоу) 

ИНТЕРНЕ ПБУКЕ 

Пре ппшетка сваке щкплске гпдине интерна пбука ЗА СВЕ 

ЗАППСЛЕНЕ У УСТАНПВИ за примену Ппсебнпг прптпкпла, ради 

адекватнпг разумеваоа ппјава насиља, планираоа превентивних 

активнпсти, ппступаоа и впђеоа прпцеса защтите деце/ушеника. 

АКРЕДИТПВАНИ 

СЕМИНАРИ И ПРЕДАВАОА 

СТРУШНИХ ЛИЦА 

Из пбласти: ненасилнпг рещаваоа кпнфликата, активнпг слущаоа, 

медијације, емпатије, уважаваоа разлишитпсти, едукпваоа и 

инфпрмисаоа рпдитеља, унапређиваоа партнерства ппрпдице и 

щкпле. 

На гпдищоем нивпу у пквиру Плана струшнпг усаврщаваоа, и 

устанпве и ппјединца, треба да се сашини ананлиза кпмпетенција 

свакпг заппсленпг и да се струшнп усаврщаваое планира у складу са 

анализпм, пптребама и капацитетима. 
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Тпкпм щкплске гпдине: 

-пбуке п дешијим правима, п кпнструктивнпм рещаваоу сукпба, п ппсебнпм 

прптпкплу, п реституцији кап превентивнпј мери 

-прпграми ппмпћи деци: п развијаоу прпспцијалних живптних вещтина, 

превазилажеоу щкплскпг неуспеха, кпнтрпла беса 

На стручним предаваоима пд стране припадника МУП-а. 

СВИХ 

ЗАППСЛЕНИХ 

Путем пбуке/радипнице/ предаваоа пре ппшетка сваке щкплске гпдине: 

-п прптпкплима ппступаоа 

-права и пбавезе из Правилника п прптпклу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру 

на насиље, злпстављаое и занемариваое 46/2019 

-п щкплским дпкументима, правилницима и пве пбласти (ЩРП, Правилник п 

безбеднпсти, Правилник п васпитнп-дисциплинским мерама, Правилник п 

ппнащаоу) 

Путем дпступних дпкумената из пве пбласти у фплдеру ТИМ ЗА ЗАЩТИТУ у 

щкплскпм Дрппбпксу. 

РПДИТЕЉА 

На рпдитељским састанцима:  

На ппшетку щкплске гпдине: 

-за преппзнаваое, реагпваое и пријављиваое у ситуацијама насиља 

(Ппсебни прптпкпл) 

-уппзнаваое са /ппдсећаое на правила ппнащаоа (Правилник п 

безбеднпсти, Правилник п васпитнп-дисциплинским мерама, Правилник п 

ппнащаоу) 

Тпкпм щкплске гпдине: 

-пбуке п дешијим правима, п кпнструктивнпм рещаваоу сукпба, п ппсебнпм 

прптпкплу, п реституцији кап превентивнпј мери 

-прпграми ппмпћи деци: п развијаоу прпспцијалних живптних вещтина, 

превазилажеоу щкплскпг неуспеха, кпнтрпла беса 

На стручним предаваоима пд стране припадника МУП-а, пп пптреби. 

 

ППДСТИЦАОЕ И ПСППСПБЉАВАОЕ УШЕНИКА ЗА АКТИВНП УШЕСТВПВАОЕ У РАДУ 

ПДЕЉЕОСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, УШЕНИШКПГ ПАРЛАМЕНТА, ЩКПЛСКПГ ПДБПРА И СТРУШНИХ 

ПРГАНА УСТАНПВЕ 
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Заштп је пвп важнп? Укпликп разумемп перспективу деце, тп нам ппмаже да им ппмпгнемп у ушеоу 

и активнпм ушещћу. Када се деца псврну на сппствену ситуацију, свеснија су себе и других. Деца 

имају права да буду саслущана и да се оихпви ставпви узму у пбзир. 

Какп ћемп тп ппстићи? Редпвним мптивисаоем ушеника и истицаоем знашаја функције и знашаја 

дппринпса, кап и ствараоем прилика за ушещће ушеника у дпнпщеоу пдлука, кап щтп су: 

РЕДПВНП ППЗИВАОЕ НА 

САСТАНКЕ 

Састанке благпвременп најављивати и кпнстантнп 

пбавещтавати ушенике п месту и времену. 

ТРАЖЕОЕ МИЩЉЕОА УШЕНИКА 

Пдредити питаое или пбласт живпта щкпле за кпје желимп 

да шујемп мищљеое ушеника. Детаљнп испланирати прпцес. 

1.пмпгућити ушеницима да разумеју питаое/прпблем: 

нпр.презентација фптпграфија п тпј ппјави – да бигу да 

фпрмулипу ставпве (дппада ми се, не дппада ми се...)  

2. размеоиваое идеја, ставпва у малим групама 

3.прикупљаое кпментара/рещеоа дп кпјих су дпщли и 

оихпвп усаглащаваое 

4. приказиваое кпментара/рещеоа прганима щкпле, кпји су 

у пбавези да дају пбразлпжеоа и разлпге укпликп нещтп 

није мпгуће пстварити. 

СПРПВПЂЕОЕ ИСТРАЖИВАОА 

У ЩКПЛИ   

Ушеници спрпвпде истраживаое на нивпу пдељеоских 

заједница или щкпле. Презентпваое резултата ушеницима, 

заппсленима, щкплскпм пдбпру. 

ВРЩОАШКА ЕДУКАЦИЈА 

Ушеници држе предаваоа/радипнице другим ушеницима. 

Нпр. старији ушеници гпвпре млађим ушеницима п 

ппаснпстима кпје ,,вребају“ на интернету, уз ппдрщку и 

заједнишку припрему са наставникпм и/или струшним 

сарадникпм 

 

 

САДРЖАЈИ И НАШИНИ ЗА ППЈАШАН ВАСПИТНИ РАД 

Щкпла има свпје фпрмуларе (Индивидуални Васпитни План9), за разлишите групе прпблема за 

ппјашан васпитни рад. У слушају лакщих ппвреда пбавеза ушеника, пдељеоски старещина уз 

кпнсултацију са рпдитељем пппуоава пбразац и дпгпварарју се за пбавезе и пдгпвпрнпсти. 

У слушају теже ппвреде пбавеза ушеника, директпр дпнпси план ппјашанапг васпитнпг рада. У пба 

случаја, ппјашан рад прати друштвенп-кпристан, пднпснп хуманитарни рад. Бирају се предвиђене 

активнпсти из пд ппнуђених за меру за кпју се изрише, из Правилника п пбављаоу друштвенп-

кприснпг, пднпснп хуманитарнпг рада (,,Службени гласник РС“, бр.88/17 и 27/18) 

 

ППСТУПЦИ ЗА РАНП ПРЕППЗНАВАОЕ РИЗИКА ПД НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И 

ЗАНЕМАРИВАОА 

Струшни сарадник прикупља ппдатке директним или индиректним путем, у складу са закпнпм. 

                                                                 
9
 Детаљније п Индивидуалним Васпитним Планпвима у Прпграму ппдрщке 6.14. 
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Разматрају се: 

 фактпри ризика за дете (на нивпу ппјединца, оегпве ппрпдице и заједнице у кпјпј живи) 

 физишки знаци ппвреде: имати у виду разлике између незгпде или злпстављаоа, пднпснп 

нпрмалних и сумоивих ппврщина за мпдрице 

 ппнащаое детета 

 ппнащаое оегпвих рпдитеља 

 и другп. 

Инфпрмативни листпви са мпгућим ппказатељима налазе се УНИЦЕФ-пвпм издаоу Ппдрщка 

ппрпдицама за ппдстицајну негу деце ранпг узраста, Мпдул 14: Защтита мале деце пд насиља, 

злплстваљаоа и занемариваоа, стране 43-51.10 

 

НАШИНИ РЕАГПВАОА НА НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОЕ И ЗАНЕМАРИВАОЕ, УЛПГЕ И 

ПДГПВПРНПСТИ – ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

Циљ интервенције је да се, пре свега, заустави насиље, да се пбезбеди сигурнпст, смаои ризик пд 

ппнављаоа и да се ублаже и птклпне ппследице. 

Нашини реагпваоа, улпге и пдгпвпрнпсти дефинисани су у Ппсебним прптпкплу за заштиту деце и 

ученика пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп-васпитним устанпвама, а 

детаљније пбјащоени у Прирушнику за примену истпг. 

Кпраци у интервенцији: 

1) упшаваое насилне епизпде , сазнаое п насиљу 

2) заустављаое насиља и злпстављаоа и смириваое ушесника – пбавеза СВИХ заппслених, а 

нарпчитп најближег присутнпг заппсленпг и дежурнпг наставника. Акп је сукпб виспкп 

ризишан, тражити ппмпћ! 

3) пбавещтаваое рпдитеља и предузимаое хитних акција пп пптреби (пружаое прве ппмпћи, 

ппзиваое лекара/пплиције/центра за спцијални рад) и пбавещтаваое шланпва Тима за 

защтиту, директпра и пдељеоскпг старещине) 

4) кпнсултације у устанпви ради разјащоаваоа пкплнпсти, прпцене нивпа насиља и 

злпстављаоа, предизимаоа пдгпварајућих мера. 

У слушају трећег нивпа насиља и злпстављаоа, директпр устанпве ппднпси пријаву надлежним 

прганима, прганизацијама и службама, пбавещтава Министарствп, пднпснп надлежну Щкплску 

управу. 

Укпликп је кпминикација са медијима неппхпдна, пдгпвпран је директпр. 

 

ПБЛИЦИ И САДРЖАЈИ РАДА СА СВПМ ДЕЦПМ И УШЕНИЦИМА, ПДНПСНП ПНИМА КПЈИ ТРПИ, 

ШИНЕ ИЛИ СУ СВЕДПЦИ НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА 

Щтп се тише превенције: 

 Примарна превенција усмерена је ка целпј пппулацији. Тп смп детаљнп пписали у ташки 

8.1.1. пвпг ппглавља. 

                                                                 
10

 https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2019-09/modul_14.pdf 
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 Секундарна превенција пднпси се на рад са ризишнпм пппулацијпм. За фактпре ризика за 

насилнп ппнащаое убрајају се: нискп интелектуалнп или академскп ппстигнуће, 

хиперактивнпст, неразвијене спцијалне вещтине, млади рпдитељи, непдгпварајући васпитни 

ппступци рпдитеља, сукпби међу рпдитељима, низак спципекпнпмски статус, дружеое са 

деликвентним врщоацима, дезпрганизпванп и насилнп суседствп, дпступнпст пружја и дрпге. 

Пблике и садржаје рада са ризишнпм пппулацијпм дефинище Тим за защтиту у Гпдищоем 

плану, у зависнпсти пд пптреба, а реализују сви кпје пни задуже. 

 Терцијарна превенција пднпси се на рад са младима кпји су већ пкарактерисани кап 

насилници. Реализује се у  виду ппјашанпг васпитнпг рада (кпји ће пп налпгу/рещеоу  Тима за 

защтиту реализпвати пдељеоски старещина, наставници, струшна служба, врщоаци и 

рпдитељи), кап и друщтвенп-кприснпг, пднпснп хуманитарнпг рада. 

 

Када је реш п интервенцији: 

На пснпву Правилника п прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и 

занемариваое (,,Сл.гласник РС, бр.46/2019), за ситуације другпг и трећег нивпа, Тим за защтиту 

заједнп са пдељеоским старещинпм, директпрпм, рпдитељем, сашиоава ПЛАН ЗАШТИТЕ за све 

ученике учеснике насиља и злпстављаоа, билп да трпе, чине или су сведпци насиља.  

Садржај плана дефинисан је у гпре неведенпм Правилнику, а пблике и садржаје рада пдређује Тим 

за защтиту у сарадои са пдељеоским старещинпм, директпрпм, рпдитељима, уз ушещће детета. 

Пблици рада 

 

НАШИНИ ПРАЋЕОА, ВРЕДНПВАОА И ИЗВЕЩТАВАОА ПРГАНА УСТАНПВЕ П ПСТВАРИВАОУ И 

ЕФЕКТИМА ПРПГРАМА ЗАЩТИТЕ11 

 

Насиље на првпм нивпу бележи, прати и вреднује пдељеоски старещина и ппднпси извещтај тиму 

за защтиту. 

 

У слушају насиља другпг или трећег нивпа, дпкументацију впди, шува или анализира струшни 

сарадник. Прати се ппнащаое детета и ушеника кпје трпелп и кпје је изврщилп насиље и 

злпстављаое, али и деце и ушеника кпји су били сведпци, кап и укљушенпст рпдитеља и других 

надлежних служби. 

 

Два пута гпдищое Тим за защтиту ппднпси извещтај директпру, а директпр извещтава прган 

управљаоа, савет рпдитеља и ушенишки парламент. 

Тај извещтај садржи:  

 анализи ефеката превентивних мера и активнпсти (пстварене пбуке, акције, степен и квалитет 

укљушенпсти рпдитеља у живпт и рад устанпве...) 

 резултате сампвреднпваоа у пвпј пбласти 

 брпј пријава инцидентних ситуација 

 брпј и врсту слушајева насиља, злпстављаоа и занемариваоа 

 брпј васпитнп-дисциплинских ппступака прптив ушеника и дисциплинских ппступака прптив 

заппслених 

                                                                 
11

 На пснпву Правилника п прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и 
занемариваое (Сл.гласник РС, бр.48/2019) 
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 предузете интервентне мере и активнпст, кап и оихпве ефекте 

 и друге параметре. 

 

Ппсебни прптпкпл је пбавезујући за све кпји ушествују у живпту и раду васптнп-пбразпвне 
устанпве и намеоен је деци, ушеницима, васпиташима, наставницима, директпру, стушним 
сарадницима, ппмпћнпм и административнпм пспбљу, рпдитељима/старатељима и 
представницима лпкалне заједнице. 
На пснпву Ппсебнпг прптпкпла, устанпва је у пбавези да у Гпдищоем прпграму рада (шлсн 
81 Закпна) дефинище Прпгам защтите деце/ушеника пд насиља и да фпрмира тим за 
защтиту деце/ушеника пд насиља. 
Насиље је сваки пблик једанпут ушиоенпг или ппнпвљенпг вербалнпг или невербалнпг 
ппнащаоа кпје има за ппследицу стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја, 
и дпстпјанства деце/ушеника. Фпрме насиља су: физишкп, емпципналнп/психишкп, 
сексуалнп насиље, електрпнскп насиље, злпупптреба (шиоеое и нешиоеое), занемариваое 
и немарнп ппступаое, експлпатација. 
Циљеви прптпкпла су да се пдреде мере превенције за ствараое безбедне средине за 
живпт и рад деце, и мере интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злпстављаое и 
занемариваое у устанпви. Задаци у пбласти превенције су: уппзнаваое са правнпм 
регулативпм, усклађиваое ппдзакпнских аката, израда прпграма за защтиту деце, 
дефинисаое улпга и пдгпвпрнрпсти у примену превенције и ппступака, прганизпваое 
пбука, разгпвпра, трибина, дефинисаое правила ппнащаоа и ппследице крщеоа правила, 
усмереаваое УМЗ и СМЗ. Задаци у пбласти интервенције су: дпследна примена утврђених 
ппступака и прпцедура у сиуацијама насиља, сарадоа са релевантним службама, 
евидентираое и праћеое свих слушајева насиља, ппдрщка деци кпје трпе насиље, рад са 
децпм кпја врще насиље, пснаживаое деце сведпка насиља, саветпдавни рад са 
рпдитељима и заппсленима. 
Свака пспба кпја има сазнаоа п насиљу, злпстављаоу или занемариваоу пбавезна је да 
реагује. Приликпм кпнсултација унутар или ван устанпва пбавезнп је ппщтпвати принцип 
ппверљивпсти, кап и принцип защтите најбпљег интереса ушеника. 

 
 

 

 
а) Превентивне активнпсти у смаоиваоу и спрешаваоу насиља 

АКТИВНПСТ ВРЕМЕ НПСИПЦИ ЦИЉНА ГРУПА 

Прганизпваое такмишеоа 

и фер - плеј турнира 

пктпбар - у пквиру дешје 

недеље 

мај 

Јагер Стеван, Рпберт 

Щимпн - прпфеспри 

физишкпг васпитаоа 

у сарадои са 

ушитељицама 

ушеници свих разреда 

Дан тплеранције  Хуманитарна секција и 

Ђашки парламент 

наставници ушеници 
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б) Мере интервенције 
 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК - дежура у складу са расппредпм 

- упшава и пријављује слушај 

- реагује пдмах у слушају насилнпг ппнащаоа 

- пбавещтава пдељенскпг старещину 
- сарађује са Тимпм 

ПДЕЉЕНСКИ СТАРЕЩИНА - упшава слушајеве насилнпг ппнащаоа и реагује 
пдмах 

- ушествује у прпцесу защтите 

- разгпвара са ушесницима насиља 

- сарађује са Тимпм 

- евидентира слушај 
- прати ефекте предузетих мера 

кпмпетенција и вещтина

 ненасилне 

кпмуникације 

пквиру ШПС - а старещине 
Психплпг 

пдељеоа 

Функципнисаое 

Фпрум Театра 

2 пута месешнп Банкп Ибпјка ушеници 
разреда 

вищих 

Прганизпваое сусрета 

деце и 

заппслених са 

експертима за пбласт 

превенције насиља 

децембар, март Тим за защтиту деце пд 
насиља 

наставници 
ушеници 
рпдитељи 

Спрпвпђеое креативних 

радипница 

1 пут месешнп Наставник ликпвне 
културе 
Ђашки парламент 

ушеници 
пдељеоа 

свих 

Дпнпщеое правила 

ппнащаоа  и 

пдређиваое ппследица у 

крщеоу 

правила 

септембар Пдељенске 
старещине 

ушеници 

Прављеое зиднпг 

ппстера са правилима 

септембар шланпви 
парламента 

Ђашкпг ушеници 
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ПСИХПЛПГ - упшава слушајеве насилнпг ппнащаоа 
- реагује пдмах, ппкреће прпцес защтите 

- пп пптреби разгпвара са рпдитељима 

- пружа ппмпћ и ппдрщку ушеницима 

- разматра слушај и псмищљава мере защтите 
- евидентира слушај 

ППМПThНП - ТЕХНИШКП ПСПБЉЕ - дежура 

- прекида насиље 

- упшава и пријављује слушајеве насилнпг 
ппнащаоа 

УШЕНИЦИ - упшавају слушајеве 
- траже ппмпћ пдраслих 

- пријављују пдељенскпм старещини 
- ушествују у мерама защтите 
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6.3.2. ПРПГРАМ СПРЕЧАВАОА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  

Пву пбласт регулищу два правилника:  

 Правилник п ближим критеријумима за преппзнаваое пблика дискриминације пд стране 

заппсленпг, детета, ученика или трећег лица у устанпви пбразпваоа и васпитаоа 

(,,Сл.гласник РС“, бр.22/2016) –кпји пбјащоава ппјам дискриминације и навпди пблике 

дискриминације са примерима 

  Правилник п ппступаоу устанпве у случају сумое или утврђенпг дискриминатпрнпг 

ппнашаоа и вређаоа угледа, части или дпстпјанства личнпсти (,,Сл,гласник РС“, 

бр.65/2018). 

 

Циљеви прпграма: 

1. Ствараое ппдстицајнпг пкружеоа и атмпсфере сарадое, тплеранције, међуспбнпг ппщтпваоа и 

птвпрене кпмуникације међу актерима пбразпвнпг прпцеса 

2. Негпваое културе антидискриминације 

3. Негпваое разлишитпсти и васпитаваое за живпт у друщтву кпје је инклузивнп 

4. негпваое равнпправнпсти кап принципа функципнисаоа 

5. Дпследнп примеоиваое мера и санкција за дискриминатпрнп ппнащаое. 

Јединп у средини кпја пбезбеђује ппщтпваое лишнпсти свакпг ппјединца, кпја је птвпрена, 

инклузивна и пружа мпгућнпст за ушеое крпз уважавајућу и ппщтпјућу атмпсферу, мпгуће је 

изградити кпмпетенције ушеника кпји ће бити спремни да активнп и прпдуктивнп, кап пдгпвпрни 

грађани, ушествују и дппринпсе заједници. 

НАШИНИ НА КПЈЕ СЕ ПРИНЦИПИ ЈЕДНАКИХ МПГУЋНПСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈЕ УГРАЂУЈУ И 

ПСТВАРУЈУ У СВАКПДНЕВНПМ ЖИВПТУ И РАДУ УСТАНПВЕ НА СВИМ НИВПИМА12 

 

НИВП АКТИВНПСТ 

ушеник кап 
ппјединац 

 пoдрщка ушеницима из псетљивих група применпм ИПП-а 

 дпбијају ппдрщку у ушеоу: Врщоашки ментпри  

 пствариваое права да буде активан ушесник властитпг васпитаоа: 
мпгућнпст да слпбпднп изрази мищљеое п раду наставника, да тражи 
кпмисијску прпверу свпг знаоа, да ппднпси пригпвпр на свпју пцену  

 има мпгућнпст да слпбпднп изнесе свпј став или жалбу на билп кпји 
сегмент васпитнп-пбразпвнпг прпцеса у щкпли (јер се такп трајнп и 
успещнп фпрмира критишка свест кпја је предуслпв свакпг успещнпг 
прпцеса пбразпваоа) и да НЕ БУДЕ ВИКТИМИЗИРАН збпг истпг. 

пдељеое, 
ушенишки 
парламент 

 сваке гпдине уппзнаваое/ппдсећаое на знашеое ппјма дискриминације 

 едукација п дискриминацији пд стране Врщоашкпг тима: дискриминација, 
примери и узрпци, стерептипи и предрасуде 

 ушествују у прпцесу дпнпщеоа пдлука важних за интерес ушеника 

 изнпсе Наставнишкпм већу прпблеме кпје сами упшавају и предлажу 
рещеоа за исте 

наставници  да се темељнп уппзнају са пптребама ушеника и да планирају наставу такп 
да је прилагпде пптребама свакпг пд ушеника 

 при планираоу, впде рашуна п спцијалнпм кпнтексту из кпјег ушеници 
дплазе и кпнципирају планпве кпји ће равнпправнп укљушивати и 
ангажпвати све ушенике и ппдстицати оихпв тимски рад кпјим се 

                                                                 
12

 На пснпву прирушника: Пбразпваоем прптив дискриминације, Центар за грађанскп пбразпваое 
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међуспбнп дппуоују 

 дпследнп примеоују важна дпкумента кпја прпмпвищу права и слпбпде 
ушеника и младих 

 представљају мпдел свпјим ушеницима за уважавајућу кпмуникацију и 
међуспбнп ппщтпваое 

 активнп дппринпсе развпју принципа једнаких щанси у щкпли 

струшни 
сарадник 

 пружа ппдрщку свим актерима и ппсредује у рещаваоу слушајева 
дискриминације 

 развија и спрпвпди превентивни прпграм прптив ппјаве дискриминације 

 главни нпсилац изградое антидискриминаципне културе 

директпр 
щкпле 

 пбезбеђује једнакпст ушеника у пствариваоу права на пбразпваое и 
васпитаое, у складу са оихпвим сппспбнпстима 

 прпмпвище и загпвара антидискриминаципне вреднпсти 

 впди рашуна п спрпвпђеоу афирмативних мера 

 пп пптреби предузима дисциплинске и васпитне мере 

на нивпу щкпле  прганизација културних активнпсти: Дан тплеранција, Еврппски дан 
језика... 

 Прганизација разних активнпсти у кпјима сви мпгу да буду успещни 

 

СТРУШНП УСАВРЩАВАОЕ ЗАППСЛЕНИХ РАДИ УНАПРЕЂИВАОЕ КПМПЕТЕНЦИЈА ЗАППСЛЕНИХ 

ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

 

 

 

ИНТЕРНЕ ПБУКЕ 

Пре ппшетка сваке щкплске гпдине интерна пбука ЗА СВЕ 

ЗАППСЛЕНЕ У УСТАНПВИ п садржају следећа два правилника: 

 Правилник п ближим критеријумима за преппзнаваое 

пблика дискриминације пд стране заппсленпг, детета, 

ученика или трећег лица у устанпви пбразпваоа и 

васпитаоа (,,Сл.гласник РС“, бр.22/2016) –кпји пбјащоава 

ппјам дискриминације и навпди пблике дискриминације са 

примерима 

  Правилник п ппступаоу устанпве у случају сумое или 

утврђенпг дискриминатпрнпг ппнашаоа и вређаоа 

угледа, части или дпстпјанства личнпсти (,,Сл,гласник 

РС“, бр.65/2018). 

АКРЕДИТПВАНИ 

СЕМИНАРИ И ПРЕДАВАОА 

СТРУШНИХ ЛИЦА 

Из пбласти:  

 прпмпвисаоа и развијаоа културе људских права 

 интеркултуралнпсти 

 превазилажеоа стерептипа и предрасуда кпд ушесника у 

пбразпваоу 

 преппзнаваое дискриминације и реагпваое на 

дискриминатпрнп ппнащаое 
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6.4. ПРПГРАМ ПРПФЕСИПНАЛНПГ РАЗВПЈА  

 

Прпграм је израђен на пснпву Правилника п сталнпм стручнпм усавршаваоу и напредпваоу у 

зваоа наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл.гласник РС, бр.81/2018, 48/2018).  

Прпфесипнални развпј ппдразумева сталнп развијаое кпмпетенција наставника и струшнпг 

сарадника са циљем да се: 

-  унапреди рад наставника и струшнпг сарадника, а тиме 

- унапреди развпј ушеника, пднпснп нивп оихпвпг ппстигнућа. 

 

Саставни и пбавезни деп прпфесипналнпг развпја је стручнп усавршаваое, кпја је пбавеза свих 

наставника и струшнпг сарадника. Щкпла планира струшнп усаврщаваое наставника у складу са: 

- пптребама и припритетима ушеника 

 - припритетним пбластима кпје прпписује Министар, узимајући у пбзир нивп развијенпсти 

кпмпетенција наставнишкпг кадра 

- резултатима сампвреднпваоа и вреднпваоа квалитета рада устанпве 

-извещтајем п пстваренпсти стандарда ппстигнућа и 

-исказаним лишним планпвима прпфесипналнпг развпја наставника и струшнпг сарадника. 

 

Активнпсти наставника и стручнпг сарадника: 

 У другпј пплпвини августа планира свпј Лишни прпфесипнални развпј (ппстпји пбразац у 

фплдеру Струшнп усаврщаваое у Дрппбпксу) узимајући у пбзир Гпдищои план 

прпфесипналнпг развпја щкпле, кпји дефинище Дане прпфесипналнпг развпја13 у щкпли и 

лишне планпве. Тај дпкумент шува у свпм фплдеру, какп би шланпвима Тима за прпфесипнални 

развпј бип дпступан и ажурнп га дппуоује имајући у виду да Тим кварталанп мпра да 

извещтава директпра. 

 Накпн ппхађанпг акредитпванпг прпграма, а наредним месецима припрема и приказује 

примену нпвпстешенпг знаоа путем угледнпг/пгледнпг шаса, радипнице или излагаоа на 

некпм пд Већа. 

                                                                 
13

 Дани прпфесипналнпг развпја – дани када се прганизују радипнице/предаваоа за наставнике на теме кпје су 
исказане кап пптребе. Пвп су развпјне активнпсти кпје предузима устанпва. Прганизују се 5 дана (пп 3 
активнпсти): најбпље би билп 3 дана у другпј пплпвини августа, један пред ппшетак другпг пплугпдищта и један 
пкп ппшетка шетвртпг квартала. 
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 Накпн ппхађанпг акредитпванпг прпграма, кппију Увереоа дпставља секретару щкплу, да се 

пдлпжи у Лишни дпсије. 

 Дп 20.јуна заврщава пппуоава деп кпји се пднпси на лишне развпјне циљеве, какп би Тим 

мпгап да припреми извещтај и планира за наредну щкплску гпдину. 

 Уређује свпј Прпфесипнални ппртфплип и у оега прилаже примере дпбре праксе. 

 

Активнпсти Тима за прпфесипнални развпј: 

 Ппшеткпм јуна  утврђује брпј бпдпва пстварених у петпгпдищоем перипду струшнпг 

усаврщаваоа и дп 25.јуна ппднпси извещтај директпру п пспбама кпје у петпгпдищоем 

перипду нису пствариле најмаое 100 бпдпва, какп би директпр предузеп мере за 

унапређиваое оихпвих кпмпетенција. 

 Сакупља и сједиоује ппдатке п развпјним циљевима наставника и струшнпг сарадника за 

наредну щкплску гпдину и ппднпси извещтај директпру дп 25.јуна. (Са фпрмулара за Лишни 

прпфесипнални развпј, кпји се налази у Дрппбпксу.) 

 На пснпву исказаних пптреба наставника (крпз развпјне циљеве), на пснпву резултата 

сампвреднпваоа, узимајући у пбзир припритетне пбласти Министарства и пптребе ушеника, 

заједнп са Тимпм за пбезбеђиваое квалитета и рада устанпве израђује Гпдищои план 

прпфесипналнпг развпја.  Тај план садржи Дане прпфесипналнпг развпја, укупнп 5 дана пп 3 

активнпсти/радипнице, за кпје у Гпдищоем плану дефинищу теме, реализатпре и датум 

реализације. 

 Инфпрмище кплеге п датумима пдржаваоа Дана прпфесипналнпг развпја у щкпли и ппмажу 

у прганизацији. 

 Инфпрмище кплеге п семинарима ван устанпве, а нарпшитп п пнима кпјима се уклапају у 

пптребе щкпле. 

 Траже акредитпване семинаре кпји пдгпварају исказаним пптребама кплектива и нащих 

ушеника и п тпме извещтава директпра.  

 Тпкпм гпдине прати Лишни прпфесипнални развпј наставника и струшнпг сарадника и п тпме 

кварталнп извещтава директпра. 

 Впди евиденцију прпфесипналнпм развпју наставника и струшнпг сарадника, у фпрми табеле. 

Ту су унете активнпсти предвиђене Гпдищоим планпм прпфесипналнпг развпја и дпдају се 

све друге активнпсти кпје кплеге најављују и реализују тпкпм гпдине, акп и пблици струшнпг 

усаврщаваоа кпје ппхађају, а нису били планирани. 

 

Активнпсти Тима за пбезбеђиваое квалитета и рада устанпве: 
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 Вреднује примену наушенпг у пквиру струшнпг усаврщаваоа у раду14 и дппринпс струшнпг 

усаврщаваоа развпју и ппстигнућима деце и ушеника. Какп би пвп билп извпдљивп, у 

щкплскпј гпдини ппхађаоа некпг прпграма струшнпг усаврщаваоа, наставници и струшни 

сарадник имају пбавезу да изведу угледни/пгледни шас, пдрже радипницу или излагаоем на 

састанку струшнпг већа прикажу примена знаоа из савладанпг прпграма. 

 Присуствују наставним шаспвима/радипницама/излагаоима ради утврђиваоа гпре 

наведенпг. 

 Анализира резултате сампвреднпваоа, струшнп-педагпщкпг надзпра и сппљащоег 

вреднпваоа рада устанпве из пве пбласти и на пснпву тпга предлаже мере за унапређиваое 

кпмпетенција наставника и струшнпг сарадника. 

 

 

6.5. ПРПГРАМ ЗА РАЗВПЈ ПРЕДУЗЕТНИШКПГ ДУХА 

 

Циљ прпграма: развијаое предузетнишких кпмпетенција ушеника. 

 

Крпз щкплске прпјекте: 

 развијамп ппщте и међупредметне кпмпетенције ушеника 

 раз 

 вијамп предузимљивпст, пријентацију ка предузетнищтву и предузетнишке кпмпетенције 

ушеника и наставника. 

 

АКТИВНПСТ НПСИЛАЦ ВРЕМЕНСКИ ПКВИР 

Реализација прпјекта унутар свпг 
предмета 

 псмислити прпјекте и ускладити 
датуме у другпј пплпвини августа 

сви наставници и 
ушитељи 

пп један у свакпм пплугпдищту 

Реализација прпјеката кпји укљушују вище 
наставника и щире су примене 

 псмислити прпјекте и ускладити 
датуме у другпј пплпвини августа 

Тим за развпј 
међупредметних 
кпмпетенција и 
предузетнищтва 

свакп пдељеое бар један 
прпјекат тпкпм щкплске гпдине 

Недеља предузетнищтва Тим за развпј 
међупредметних 
кпмпетенција и 

два пута тпкпм щкплске гпдине: 
1. тпкпм дешије недеље 
2. недељу дана пред Дан щкпле 

                                                                 
14

 Правилник п стандардима квалитета рада устанпве 14-2018:  
6.4.4. Заппслени примеоују нпвпстешена знаоа из пбласти у кпјима су се усаврщавали. 
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предузетнищтва 

 

 

6.5.1. НЕДЕЉЕ ПРЕДУЗЕТНИЩТВА  

Реализујемп два пута гпдищое у трајаоу пд недељу дана за ушенике 2-8.разреда.  Свакп 

пдељеое/генерација ппстаје мали бизнис, у кпји се укљушују и рпдитељи, а у кпје расппређујемп 

наставнике. Свака ,,фирма“  псмищљава, прпизвпди и прпдаје свпје прпдукте, са циљем да пствари 

прпфит. Прпдаја прпизведених прпдуката се реализује на щтанду щкпле тпкпм заврщнпг дана Дешије 

недеље у центру града и на щтанду у хплу приликпм Дана щкпле. 

Директпр и Тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтва прпналазе праве фирме 

из лпкалне заједнице кпје ће заправп улпжити нпвац у финансираое прпизвпдое пдређенпг 

прпизвпда. Те праве фирме ће ппдржати идејне прпјекте нащих ушенишких ,,фирми“, дати сугестије, 

улпжити средства и ушествпвати у ппдели дпбити. 

 

ВРЕМЕНСКИ 
ПКВИР 

АКТИВНПСТИ 

друга пплпвина 
августа 

 дпгпвпр старещина пкп ппделе у групе – пднпснп ,,фирме“ 

 пдељеоа прекп 20 ушеника су сампсталне ,,фирме“, дпк маоа пдељеоа 
спајамп генерацијски 

друга пплпвина 
септембра 
 
и  
 
прва пплпвина 
марта 

На ШПС-евима: 

 ,,Фирме“ разматрају щта би мпгли да прпизведу, какп би ствприли прпфит 

 праве кпнкретне прпрашуне: трпщкпви материјала, утрпщак времена, 
пшекивана прпдајна цена, кпликп би се мпглп прпдати предмета, какп 
пбезбедити ппвраћај улпжених средстава 

 ппдела улпга унутар ,,фирме“: Тим за финансије –шине ушеници кпји впле 
да рашунају, пни ће бити главни у прављеоу прпрашуна приликпм разраде 
идејнпг прпјекта, кап и накпн реализације прпјекта у свпђеоу рашуна, Тим 
за прпизвпдоу – ушеници кпји ће бити главни у прпизвпдои прпдуката,  
Тим за маркетинг – ће шинити ушеници кпји су креативни, пни ће правити 
ппстере, видеп клиппве за прпизвпд, Тим за прпдају –ушеници кпјима је 
вербална страна јака, пни ће ппкущати да ,,прпдају“ свпј прпизвпд најпре 
инвеститприма (праве лпкалне фирме), а затим и прпдавати на 
щтандпвима 

 Мпгу се именпвати и кппрдинатпри тих тимпва: финансијски директпр, 
директпр прпизвпдое, директпр за маркетинг, директпр прпдаје. 

 Дакле, сви ушеници имају свпје улпге и сви ушествују. Пдељеоске 
старещине расппређују оима дпдељене наставнике у пве тимпве и такп 
расппређују и заинтереспване рпдитеље. 

 Припрема идејних прпјеката, кпје садрже гпре наведене ставке и ппделе, 
оихпва припрема за презентацију и пдбрану 

1.дан Увпдне активнпсти 

 Представљаое идејних прпјеката ,,инвеститприма“ – Пауер ппинт 
презентације и усменп изглагаое прпјеката (дп 10 мин) пред 
инвеститприма, кпји дају сугестије 
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 Кпригпваое планпва и дпгпвпр пкп детаља 

 Набавка средстава за рад 

2-3.дан Рад на прпјекту  

 сви раде на свпјим задацима пп групама, тимпви за прпдају и финансије 
ппмажу тиму за прпизвпдоу 

4.дан   припрема щтандпва и прпдаја 

5.дан  Дан за свпђеое рашуна и извпђеое закљушака 

 У пквиру свпјих ,,фирми“ : ушеници вреднују прпјекат, критишки прпцеоују 
свпј напредак и напредак псталих ,,фирми“, сваки тим закљушује щта је 
мпглп другашије, бпље; Тим за финансије рашуна: да ли је пстварен прпфит 
и кпликп, Спремају извещтај п ппслпваоу 

 Пред инвеститприма: Извещтавају п резултатима свпг ппслпваоа и 
расппређују дпбит. 

 

 

 

6.6. ПРПГРАМ ДПДАТНЕ  ППДРЩКЕ У ПБРАЗПВАОУ  И ВАСПИТАОУ  

 

Щкпла пружа ппдрщку за све ушенике такп щтп наставници креирају флексибилне наставне планпве и 

практикују диференцирану наставу. Псим тпга, щкпла предузима вище мера у циљу пружаоа 

дпдатне ппдрщке разним групама ушеника. 

 за ушенике кпји пстварују резултате знашајнп бпље пд прпписаних ппщтих и ппсебних 

стандарда – израђује се пбпгаћени ИПП3 (Индивидуални Пбразпвни План, кпји пмпгућава 

щире, дубље и брже савладаваое прпграма) 

 за ушенике кпји имају тещкпће у савладаваоу градива, а дппунска настава није дпвела дп 

ппбпљщаоа – израђује се ИПП1, а пп пдпбреоу Интереспрне кпмисије и ИПП2 

 за ушенике кпји имају прпблематишнп ппнащаое – спрпвпди се ппјашани васпитни рад на 

пснпву Индивидуалнпг Васпитнпг Плана (ИВП) 

 за све ушенике – Прпграм ппдрщке прпцесу ушеоа 

мери, щкпла прганизује кпмпензатпрни прпграм. 

 

6.7. ПРЕЛАЗАК  УШЕНИКА ИЗ РАЗРЕДНЕ У ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ  

За ушенике 4. разреда, щкпла је дужна да прганизује часпве предметне наставе ради уппзнаваоа са 

предметним наставницима кпји ће реализпвати наставу у петпм разреду.  Ти шаспви се планирају на 

пснпву наставнпг прпграма за шетврти разред. Сваки предметни наставник реализује пп два шаса у 

свакпм пдељеоу тпкпм щкплске гпдине, пднпснп један у тпку пплугпдищта. Ушитељице шетвртих 

разреда ппднпсе писмени Извещтај директпру на крају пба пплугпдищта п реализацији тих шаспва. 
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За рпдитеље будућих ,,петака“, щкпла прганизује заједнишки рпдитељски састанак, на кпјем се 

представљају будуће старещине, представљају избпрни предмети.  

Пред крај 4.разреда Тим за пбезбеђиваое квалитета и струшни сарадник спрпвпде тестираое 

ушеника са циљем прпцеоиваоа ппштих стандарда ппстигнућа ученика –пбразпвних стандарда за 

крај првпг циклуса из матероег језика, математике и Прирпде и друштва. 

Такпђе, пкп 15. августа прганизује се седница пдељенскпг већа за будуће петe разредe са 

наставницима кпји ће им предавати. На тпј седници се размеоују инфпрмације са ушитељицама.  

 

6.8. ПРПГРАМ САРАДОЕ СА  ППРПДИЦПМ 

 

Укљушиваоа рпдитеља ппдстише и ппдржава партнерске везе између ппрпдице и наставника 

(щкпле), кпје у великпј мери  утишу на развпј здравпг, успещнпг и срећнпг детета. Нивп укљушиваое 

се пгледа у разлишитим пбластима15: 

1) кпмуникација щкпле и ппрпдице, 

2) ппдрщка рпдитељству, 

3) укљушиваое рпдитеља у прпцес ушеоа свпје деце, 

4) укљушиваое рпдитеља у активнпсти щкпле, 

5) укљушиваое рпдитеља у прпцес дпнпщеоа пдлука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. ПРПГРАМ ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРИЈЕНТАЦИЈЕ  

 

                                                                 
15

 Нащ прпграм је израђен на пснпву Впдиша за унапређеое рада наставника и щкпла, Рефпрмски пбразпвни 
кругпви, Бепград 2005. 



116 
 

Прпграм упућује ушенике да крпз низ активнпсти уппзнају свпје склпнпсти и интереспваоа у пднпсу 

на будућу щкплу/занимаое, кап и бпгатствп света рада и занимаоа кап и мрежу щкпла, какп би щтп 

сампсталније мпгли да дпнесу пдлуку п избпру свпје будуће щкпле/прпфесије. Прпграм реализују 

сви учитељи и наставници унутар свпг предмета. 

 

НИЖА ПДЕЉЕОА 

 ИГРЕ:играое разлишитих улпга везаних за рад људи, имитираое херпја из дешије литературе, 

имитираое пснпвних радои у ппјединим занимаоима (кппаое, браое впћа)  

 РАЗГПВПРИ: Защтп шпвек ради, занимаое рпдитеља, радни људи у мпм месту, кпја смп 

занимаоа уппзнали за време распуста, уппзнаваое занимаоа у щкпли (директпр, секретар, 

рашунпвпђа, психплпг, спремашице, дпмар)  

 РАДПВИ УШЕНИКА  

ВИШИ РАЗРЕДИ 

 ПРЕДАВАОА: - Занимаоа људи и главне привредне гране у крају, - Какп рпдитељи мпгу да 

ппмпгну свпјпј деци при избпру занимаоа, - Избпр занимаоа ушеника … 

 РАДПВИ УШЕНИКА: ЛИТЕРАРНИ  - Желеп бих да будем – Свакп занимаое има дпбрих и лпщих 

страна – Рекли су ми п занимаоу – Ппсап кпји ме испуоава задпвпљствпм  … ЛИКПВНИ: - 

Радпви на тему занимаоа људи  

 ИЗЛПЖБЕ:- Исешци шланака и слика из щтампе п занимаљима људи на разредним панпима – 

Израда панпа са ушенишким радпвима  

 

 

 

 Прпграм прпфесипналне пријентације 
 
 
 НПСИПЦИ РПК УЗРАСТ 

I - IV р Избпр и пбрада тема у вези са разним 

занимаоима, ппслпвима у ппрпдици, рпдбини и 

щирпј заједници 

Пбрада дпживљаја и искуства ушеника у сусрету са занимаоима 

ушитељ Тпкпм гпд 

Усмераваое прпфесипналнпг интереспваоа ушеника крпз 
сарадоу са рпдитељима 

ушит, рпдит 
Савет рпд 

Рпд.саст. I - IV р 

Развијаое прпфесипналнпг интереса у пквиру шаспва редпвне 
наставе, ваннаставних активнпсти и других пблика неппсреднпг рада 
са ушеницима 

активн нас 

раз.наст 

Тпкпм гпд I - IV р 

Прганизпваое пблика игре у кпјима ушеници мпгу да 
пппнащају пбављаое ппслива пдраслих 

ушитељ 
aktiv НРН 

Тпкпм гпд I - IV р 



117 
 

Щта ћу бити кад пдрастем? – израда ликпвне теме ушитељ II пплугпд I - IV р 
 
 
 
 

 НПСИПЦИ РПК УЗРАСТ 

Избпр и пбрада тема са разним занимаоима ШПС и ШПЗ пд.старещ Тпкпм гпд V - VII р 

Усмераваое прпфесипналнпг интереспваоа ушеника крпз сарадоу 
са рпдитељима 

Пд.старещ 
рпдитељ 

тпкпм гпд 
на рпд.сас 

V - VII р 

Пбрада тема у вези са разним занимаоима на шаспвима из предмета 
слпбпдних активнпсти 

Предемет. 
наставник 

Тпкпм гпд V - VII р 

Прпщириваое знаоа п захтевима ппјединих занимаоа у 
редпвнпј настави и ваннаставним активнпстима нарпшитп из 
технишкпг пбр. 

Предм.нас. Тпкпм гпд V - VII р 

Ппдстицаое испитивашкпг ппнащаоа ушеника према раду, 
занимаоу и ппслпвима пдраслих 

Предм. 
наставник 

Тпкпм гпд V - VII р 

 
 
 
 

 НПСИПЦИ РПК УЗРАСT 

 
Прпщириваое знаоа п захтевима ппјединих 
занимаоа у редпвнпј настави и ваннаст. акт.нарпшитп 
у техн.пбр. 

 
Пред.нас 

 
Тпкпм гпд 

VIIIразре 
д 

 
Испитиваое прпфесипналнпг интереспваоа ушеника 
крпз анкету 

 
Пд.стар. 
Стр.сарад 

 
Тпкпм гпд 

VIII 
разред 

 
Испитиваое интереса ушеника са циљем фпрмираоа правилне 
слике п себи и свпјим сппспбнпстима 

 
Пд стар. 
Стр.сарад 

 
Тпкпм гпд 

VIII 
разред 

Редпвнп инфпрмисаое ушеника п упису у ср. щкплу, 
услпвима класификаципнпг испита, кпнкурси 

Пд стар. 
Стр.сарад 

 
Тпкпм 
гпд 

VIII 
разред 

 

 

6.10. ПРПГРАМ ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Циљ пвпг прпграма је ппдизаое свести кпд ушеника, наставника, рпдитеља и грађана п пшуваоу и 

унапређеоу живптне средине. 

 

Прпграм се реализује: 

1. крпз редпвну наставу биплпгије 

2. на ШПС-евима крпз радипнице и укљушиваоем пдељеоа у акције уређиваоа щкпле 
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3. у слпбпдним активнпстима ушеника: ппстпји Екплпщка секција, а и секција за Креативнп-

стваралащтвп кпја упптребљава рециклиране материјале 

4. ушещћем на кпнкурсима из пбласти защтите живптне средине 

5. сарадопм са лпкалним прганизацијама из пве пбласти 

6. ушещћем у лпкалним екплпщким акцијама. 

 

AKТИВНПСТ НПСИПЦИ 
ВРЕМЕ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

1. Дизајнери екп – баште - На ШПС-
евима крпз радипнице и 
укљушиваоем пдељеоа у акције 
уређиваоа щкпле - пдржаваое 
зелених ппврщина пкп щкпле, 
ппщумљаваое и засађиваое биљака. 
 
 

Тпт Жплт 23.пктпбар 
22. април 

2. Излпжба љубимаца Ващтаг Гебер Јудит 
 

4.пктпбар - Светски Дан 
(защтите) живптиоа 
 

3. Упптреба рециклиране материјале  
 

А) крпз пдржане ЕКП шаспве 
ушеници се уппзнају са 
пснпвним принципима 
рециклаже неких пд најшещће 
приступних материјала кпји 
се мпгу рециклирати (папир, 
стаклп и метал). 
 
Б) Уз асистенцију наставника 
израђиваое предмета пд 
нетпксишнпг птпада и 
излпжба радпва накпн 
активнпсту - бираое 
најкреативнијих и 
најзанимљивич радпва. 

 

 
 
 
ЕКП предаваое: 
 
Тпт Жплт – за вище 
разреде 
Ващтаг Гебер Јудит – за 
ниже разреде 
 
 
 
Секција Креативнп-
стваралащтва – Банкп 
Ибпјка 
Наставници ликпвне 
културе – Щандпр 
Магдплна, Талпщ Кпсанић 
Жужана 
Наставници технишкпг – 
Кнежевић Светлана и 
Лазар Ласлп  

18.март – Светски дан 
рециклаже 

4.„ ПРПМЕНИ НАВИКЕ  - ЩТЕДИ 
ЕНЕРГИЈУ“ 
Прганизпвати едукацију – какп 
щтедити впду и струје и какп 
кпристити пбнпвљених извпра 
енергије  

Предаваое: 
Легвари Агпщтпн, 
Пардпвицки Атила и Тпт 
Жплт 
 
 

22.март – Светски дан 
защтите впде 
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5. ЕКП ФЕСТИВАЛ –Израда плаката и 
литерарних радпва ушеника на тему: 
Сашувајмп планету Земљу! 
- излпжба радпва 
 

Ушитељице за нижи 
разреде 
Литерарни радпви – Ращли 
Тинде, Сиш Будаи 
Енгелберт 
 
Хаставници ликпвне 
културе: Талпщ Кпсанић 
Жужана, Щандпр 
Магдплна 

22.април – Светски дан 
Земље 

 6. Дизајнери кућица за птице - На 
ШПС-евима крпз радипнице се прави 
кућице за птице  

Лазар Ласлп и Кнежевић 
Светлана 

10.мај – Светски дан 
птице и дрвећа 

7. Ушещће на кпнкурсима из пбласти 
защтите живптне средине 
 

Ващтаг Гебер Јудит Тпкпм целе гпдине 
пратити кпнкурсе 

8. Ушещће у лпкалним екплпщким 
акцијама,  

Отпад кап ресурс 

Сакупљаое сирпвих птпадака кап 
кпнстантну активнпст, кпји се састпји 
пд две кпмппненте,а тп су: 

 Едукација - пдржаваое 
          предаваоа (презентације) у   
          щкпли 

 Акције сакупљаоа сирпвих 
материјала: 
- лименке, 
- старпг папира,  
- шеппва  
 
 

Актив за прирпдне науке: 
Пардпвицки Атила, Тпт 
Жплт, Шапп Хпди Марта, 
Легвари Агпщтпн 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Тпкпм целе гпдине 
 

 

Задаци: 
- Развијаое свести п пптреби пшуваоа живптне средине, какп неппсреднпг пкружеоа 

такп и изван оега на планетарнпм нивпу. 
- Псећаое задпвпљства при ппстигнутим резултатима и псећаоима незадпвпљства         
- Развијаое свести п властитпј пдгпвпрнпсти. 
- Развијаое негативних ставпва према унищтаваоу и загађиваоу живптне средине. 
- Изградити правилан став п екплпщкпм ппнащаоу. 
- Негпваое кпнструктивнe критике и сампкритике свпјих и туђих резултата рада, кап 

изграђиваое и усвајаое критеријума за вреднпваое рада. 
- Васпитаое свесне радне дисциплине при свакпј врсти рада. 
- Фпрмираое свести п пптреби редпвнпг изврщаваоа свих радних пбавеза и лишнпг 

ангажпваоа на пшуваоу щистпће неппсреднпг пкружеоа 
- Развијаое псећаја задпвпљства збпг ппстигнутпг успеха, пднпснп неуспеха, акп су 

радни задаци пбављени неуспещнп. Ппдстицаое деце на даље улагаое наппра 
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- Заинтереспванпст за рад и резултате рада у грипи 
- Развијаое свести п тпме, да се и други људи мпгу ппдстаћи на пшуваое шистпће 

неппсреднпг пкружеоа, пружајући сппствени ппзитиван пример 
- Фпрмираое свести п тпме да пд нас зависи будућнпст шитаве планете и да свакп 

треба и мпра да  да свпј дппринпс 
- Индивидуална и кплективна радна дисциплина при свакпј врсти рада 

 

 

6.11. ПРПГРАМ УВПЂЕОА У ППСАП   

Прпграм за приправнике реализује се на пснпву Правилника п дпзвпли за рад наставника, васпиташа 

и струшних сарадника (,,Сл. гласник РС“, бр. 22/2005  51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016). Укпликп 

у щкпли мпже да се именује ментпр, пн је нпсилац прпграма. Укпликп је ментпр ван щкпле, нпсилац 

прпграма је струшни сарадник. 

Исти је принцип и за увпђеое нпвппридпшлих наставника кпји нису приправници. Накпн щтп је 

примљен, администрацију рещава са секретарпм щкпле, а директпр му пдређује ,,ментпра“ кпји ће 

бити задужен да нпвпг наставника упућује у тпкпве щкпле и ппмпгне и убрза прилагпђаваое на нпву 

средину. 

 

 

 

6.12. ПРПГРАМ РАДА ЩКПЛСКЕ  БИБЛИПТЕКЕ  

Циљ рада щкплске библиптеке јесте: прикупљаое, пбрађиваое и даваое на кприщћеое 

библиптешкп-инфпрмаципне грађе и прпмпвисаоа шитаоа и ппдстицаоа сампсталнпсти ушеника у 

ушеоу. 

 

Щкплска библиптека је дужна да прикупља учбенике и друга наставна средства намеоена 

ушеницима са сметоама у развпју и струшну литературу за наставнике. 

Прпграм реализује библиптекар. 

 План рада шкплскпг библиптекара 
 
 

ВРЕМЕ АКТИВНПСТ РЕАЛИЗАТПР 

Септембар Дпнпщеое прпграма 
рада за щкплску 
2022/2023 гпдину 

Библиптекар 

 Сређиваое 
коижевбпг фпнда 

Библиптекар 

 Увпђеое у рад 
библиптеке младих 

Библиптекар 
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библиптекара 

 Издаваое коига Библиптекар 
Мали библиптекари 

 Ушествпваое на 
такмишеоу за 
рецитпваое бајки 

Градска библиптека 

Пктпбар Сређиваое 
коижевнпг фпнда 

Библиптекар 

 Увпђеое у рад 
библиптеке младих 
библиптекара 

Библиптекар 

 Увпђеое нпвих 
коига у инвентар 

Библиптекар 

 Издаваое коига Библиптекар 

Нпвембар Сусрет са писцем Библиптекар 

 Издаваое коига Библиптекар 
Мали библиптекари 

 Гпдищоица рпђеоа 
шувенпг писца Раднпти 
Миклпща 

Библиптекар 

Децембар Издаваое коига Библиптекар 
Мали библиптекари 

Јануар Ушлаоиваое ушеника 
првих разреда – шас у 
библиптеци (слущаое 
бајке) 

Библиптекар, Ушитељи 
првих разреда 

 Издаваое коига Библиптекар 

Фебруар Сређиваое 
коижевнпг фпнда 

Библиптекар 

 Издаваое коига Библиптекар 
Мали библиптекари 

Март Сређиваое 
коижевнпг фпнда 

Библиптекар 

 Издаваое коига Библиптекар 
Мали библиптекари 

Април Зидне нпвине „Вести“ п 
нпвим коигама 

Библиптекар 
Мали 
библитекари 
Ушеници 

 Издаваое коига Библиптекар 
Мали библиптекари 

Мај Прикупљаое издатих 
коига на крају щкплске 
гпдине 

Библиптекар 
Мали 
библиптекари 
Наставници 

Јуни Сређиваое 
коижевнпг фпнда 

Библиптекар 

 

 
Активнпсти кпнтинуиранпг карактера тпкпм щкплске гпдине: 

- Издаваое и сређиваое коига 
- Увпђеое нпвих коига 
- Рад са шитапцима и младим библиптекарима 
- Ушествпваое на прганизацијама градске библиптеке 
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6.13. УШЕНИШКИ ТИМПВИ 

6.13.1. ВРЩОАШКИ ТИМ  

Врщоашки тим впди струшни сарадник.  

Заштп нам је неппхпдан? Врщоашки тим дпнпси разлишите дпбити. За шкплу, пна дппринпси јашаоу 

ппзитивне и ппдржавајуће щкплске климе, дппринпси развијаоу вреднпсти сплидарнпсти и 

прихватаоа, смаоује дискриминацију, јаша щкплски етпс; крпз врщоашку интеракцију, лакще се щири 

ппжељнп ппнащаое, стварају се нпве везе међу децпм, щтп дпвпди дп јаше щкплске кпхезије. За 

вршоаке,  јаша псећај припаднпсти, јаша сампппуздаое и ппправљаое слике п себи кпд ушеника 

(нарпшитп пних кпји су ппд ризикпм), ушеници унапређују ,,меке“ вещтине, уше да рещавају 

кпнфликте, стишу нпва знаоа, развијају тплеранцију и емпатију .  

 

Врщоашки тим: 

- пружа ппдрщку у ушеоу: ппмпћ у ушеоу, у изради дпмаћих задатака, припреми за кпнтрплне 

задатке, за заврщни испит –лишни ментпр за ушенике кпјима је пптребна ппмпћ, а пп нарпшитп 

за пне кпји  не пстварују ни пснпвни нивп ппстигнућа. 

- пружа ппдрщку за нпвппридпщле ушенике – струшни сарадник пдређује ,,ментпре“ за 

нпвппридпщлпг ушеника: једнпг из оегпвпг пдељеоа и најмаое једнпг јпщ ван пдељеоа. 

- бави се рещаваоем кпнфликата и медијацијпм, крпу Фпрум театар. 

Шланпви врщошкпг тима су сву ушеници кпји имају впљу да ппмпгну другим ушеницима. Задатак 

пдељеоских старещина је да мптивищу ушенике да у щтп већем брпју ушествују у пвим активнпстима 

и самим тим дппринпсе изградои ппзитивне целпкупне климе у щкпли. 

 

6.13.2. УШЕНИШКИ ПАРЛАМЕНТ  

Кппрдинатпр рада Ушенишкпг парламента је наставник грађанскпг васпитаоа. 



123 
 

Пдељенске заједнице вищих разреда, 

 на ппшетку щкплске гпдине бирају пп два представника у Ушенишки парламент. Нашин избпра је 

пдређен у Ппслпвнику ушенишкпг парламента ПЩ ,,Петефи Щандпр“. Парламент се кпнституище 

најкасније дп 15.септембра текуће щкплске гпдине и на првпј седници дпнпси Прпграм рада. 

Задаци Ушенишкпг парламента: 

- даваое мищљеоа и предлпга струшним прганима, щкплскпм пдбпру, савету рпдитеља и 

директпру п: правилима ппнащаоа у щкпли, мерама безбеднпсти ушеника, нашину уређиваоа 

щкплскпг прпстпра, слпбпдним активнпстима ушеника и псталих питаоима пд знашаја за 

оихпвп пбразпваое 

- изнпщеое прпблема кпји сами ушеници упшацају и рещеоа кпја пни предлажу 

- предлагаое пп једнпг шлана за Тим за развпјнп планираое, Тим за сампвреднпваое и ушещће 

у раду тимпва 

- председник Парламента има правп и пбавезу присуствпваоа  раду щкплскпг пдбпра 

- председник Парламента има правп и пбавезу присуствпваоа  седници наставнишкпг већа 

када пнп расправља п 1) правилима ппнащаоа у щкпли, 2) ппстигнутпм успеху ушеника, 3) п 

пднпсима и сарадои ушеника и наставника. 

- дпнпщеое предлпга Прпграма рада за наредну щкплску гпдину најкасније дп заврщетка 

другпг пплугпдищта. 

У нащпј щкпли у рад Ушенишкпг парламента укљушују се и представници пдељеоа 5-6.разреда, без 

права пдлушиваоа када дпђе дп гласаоа и без права ушещћа у раду щкплских тимпва. 

 Ђачки парламент 
 

Ђашки парламент пдржава свпје седнице у ушипницама Пснпвне Щкпле "Петефи Щандпр". 
Парламент има свпј план рада, кпји се усваја на ппшетку щкплске гпдине. На састанцима се 
предлажу теме  за  кпје  су  сви  ушеници  заинтереспвани  и  кпји  се  тишу  бпљих  услпва  
живпта  у  щкпли.   Ђашки парламент је ту да би изнпсип мищљеоа и предлпге ушеника 
струшним прганима, да би се разматрала сарадоа ушеника и наставника и струшних 
сарадника, да би се ушеници пбавещтавали п питаоима пд ппсебнпг знашаја за оихпвп 
щкплпваое. 
Циљ рада ђашкпг парламента је развијаое иницијативе, сампсталнпсти, пдгпвпрнпсти и 
критишкпг мищљеоа      ушеника      крпз оихпвп   активнп    ушещће    у    живпту    и    раду    
щкпле.  Шланпви парламента су ушеници вищих разреда. 
Кппрдинатпр Ђашкпг Парламента:  кппрдинатпр: Барта Арпн 

 
 

АКТИВНПСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Усвајаое прпграма Ђашкпг парламента - 
евентуалне дппуне 

СЕПТЕМБАР 

Избпр председника, ппдпредседника, 
записнишара 

СЕПТЕМБАР 

Уппзнаваое са правима, пбавезама и 
дужнпстима шланпва парламента 

СЕПТЕМБАР 

Пптписаое угпвпра кпјим се пбавезују да 
дпбрпвпљнп приступају парламенту, да ће 
дплазити редпвнп, ппщтпвати правила и нпрме, 
кап и да ће се трудити да све инфпрмације 
пренесу 

СЕПТЕМБАР 
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врщоацима 

Анализираое резлтата рада ушеника на щкплским, 
ппщтинским, регипналним итд такмишеоима, 
и усвакпдневици и анализа дисциплине 
ушеника 

НАКПН ТАКМИШЕОА; 
НА КРАЈУ СВАКПГ КВАРТАЛА И 

ППЛУГПДИЩТА 

Пратиће сарадоу ушеника и наставника, а у циљу 
развијаоа међуспсбнпг ппщтпваоа и ппвереоа. 

ТПКПМ ГПДИНЕ 

Ппкретаое хуманитарне, такмишарске, сппртске, 
културне и забавне функције 

ТПКПМ ГПДИНЕ 

Сарадоа са слишним прганизацијама ушеника 
у псталим щкплама у ппщтини 

ТПКПМ ГПДИНЕ 

Прганизпваое маскенбала НПВЕМБАР 
Дан заљубљених ФЕБРУАР 

Ппсета шаспвима у циљу праћеоа ппнащаоа 
ушеника и оихпвих успеха и неуспеха 

ТПКПМ ГПДИНЕ 

Изналажеое ефикасних ппступака и техника за 
бпљу мптивацију ушеника 

ПКТПБАР, ФЕБРУАР 

Рад на укљушиваоу ушеника у слпбпдне 
активнпст, вплпнтерски рад 

ТПКПМ ГПДИНЕ 

Прпфесипнална пријентација НПВЕМБАР, МАРТ 

 

7. ППСЕБНИ ПРПГРАМИ У  САРАДОИ СА ПРГАНИЗАЦИЈАМА ВАН УСТАНПВЕ  

 

 

7.1. ПРПГРАМИ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И ЩКПЛА  У ПРИРПДИ  

За ушенике пд 1.-4. разреда планирана је једнпдневна екскурзија на Царску бару и Зреоанин или 

Пбедска бара и Нпви Сад у зависнпсти пд ппнуде. Екскурзија би била прганизпвана у реализацији 

Бешејпревпза у мају или јуну наредне гпдине. 

За вищедневну щкплу у прирпди изабрани су Рудник или Тара у зависнпсти пд ппнуде.  

За ушенике пд 5.-8.  разреда планирана је једнпдневна екскурзија за Бепград са ппсетпм Авале, 

Калемегдана и аерпдрпма, или Гплубац, у  зависнпсти пд ппнуде. Екскурзија би била прганизпвана у 

реализацији Бешејпревпза у мају или јуну наредне гпдине. 

 

7.2. ПРПГРАМ СПЦИЈАЛНЕ ЗАЩТИТЕ  
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Спцијална защтита ушеника ппдразумева систем разлишитих мера и активнпсти шији је циљ пружаое 

најбпље ппдрщке ушеницима са спцијалним прпблемима, пднпснп ушеницима кпји припадају 

псетљивим групама, кап щтп су: 

- материјалнп угрпжене ппрпдице, 

- деца без рпдитељскпг стараоа, 

- једнпрпдитељске ппрпдице, 

- рпмска наципнална маоина, 

- лица са инвалидитетпм, 

- лица са хрпнишним бплестима, 

- избегла и расељена лица, 

- деца са сметоама у развпју и ппремећајима у ппнащаоу. 

Циљеви и задаци прпграма: 

- идентификпваое и кпнтинуиранп праћеое ушеника кпји се налазе у стаоу спцијалне пптребе 

и предузимаое пдређених мера (крпз утврђиваое спцип-екпнпмскпг статуса рпдитеља) 

- рад са ушеницима кпји имају прпблеме у ппрпдици (ппремећени пднпси рпдитеља, бплести 

зависнпсти, раздвпјенпст рпдитеља...) 

- упућиваое рпдитеља на пставриваое права 

- уппзнаваое наставника (и пдељенских старещина) са спцип-екпнпмскихм услпвима живпта и 

рада ппјединих ушеника, ради адекватнпг третмана и пднпса према тим ушеницима 

- развијаое вреднпсти пријатељства, сплидарнпсти и кплегијалнпсти. 

 

ПРПЦЕДУРА ЗА УТВРЂИВАОЕ СПЦИЈАЛНИХ ППТРЕБА УШЕНИКА 

Пдељенски старещина (ПС) на рпдитељскпм састанку на ппшетку щкплске гпдине даје рпдитељима да 

пппуне Упитник, кпји ће садржати све важне ппдатке за пдређиваое спцип-екпнпмскпг статуса 

ппрпдице и здравственпг стаоа ушеника. Укпликп је рпдитељ кприсник спцијалних услуга, дпставља 

пдељенскпм старещини кппију рещеоа. ПС шува те папире у дпсијеу ушеника. 

 

МЕРЕ ЗА ЗАДПВПЉАВАОЕ СПЦИЈАЛНИХ ППТРЕБА КПЈЕ ПРЕДУЗИМА ЩКПЛА  

Иакп щкпла не мпже да ,,извуше“ ушенике из сирпмащтва,  щкпла ради на тпме да се умаои ефекат 

сирпмащтва на ушенике. 

- Щкпла редпвнп прганизује акције прикупљаоа ствари (пре свега пдеће, щкплскпг прибпра) за 

ппмпћ ушеницима слабпг материјалнпг стаоа. 
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- Щкпла, у сарадои са надлежним устанпвама, брине п спцијалнпј защтити деце, ппсебнп 

ушеника из псетљивих друщтвених група. Спцијална защтита ушеника пбавља се у сарадои са 

лпкалним Центрпм за спцијални рад и МУП-пм путем пријава п евентуалнпм занемариваоу и 

злпстављаоу ушеника.  

- За ушенике из спцијалнп угрпжених ппрпдица кпји пстваре пдлишан успех и примернп 

владаое, щкпла ће пбезбедити бесплатне екскурзије. Будући да знамп да између 

пбразпваоа и ппрпдишних прилика ппстпји узрпшнп-ппследишна веза, успех ушеника из тих 

нестимулативних пкружеоа је утпликп већи.  

- За ушенике кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка у савлађиваоу градива, наставници : 

индивидуализују наставу, и пп пптреби израђују ИПП-е, пмпгућавају приступ рашунарима у 

највећпј мпгућпј мери, пбезбеђују приступ коигама, учбеницима (јер истраживаоа16 ппказују 

да тп има ПГРПМАН утицај на функципналнп пписмеоаваое и дпстигнућа ушеника), из свих 

предмета ушествују у псппспбљаваоу тих ушеника за шитаое и разумеваое текстпва. 

 

7.3. ПРПГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАЩТИТЕ  

Циљ пвпг прпграма је прпмпвисаое здравља и  здравпг нашин живпта. 

Развијаое свести кпд ушеника п пптреби и знашајнпсти здравпг нашина живпта кпји 
пбухвата следеће сегменте: 

- здрава исхрана 
- лишна хигијена 
- ппстизаое и пшуваое психп – физишке стабилнпсти 
- изграђиваое хармпнишних пднпса међу људима 
- избегаваое девијантнпг ппнащаоа и кприщћеоа наркптишких средстава 
- знашај сппрта кап свакидащое активнпсти 
- развијаое екплпщке свести 

 

 

 

                                                                 
16

 Stephen Krashen: Protecting Students Against the Effects of Poverty: Libraries; New England Reading Association 
Journal 
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ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: 

- здравље кап пснпвни ппјам кпји је пд првпбитнпг знашаја у живпту свакпг ппјединца 
- развијаое свести кпд ушеника п пптреби пшуваоа сппственпг здравља, и здравља 

пкружеоа 
- фпрмираое навика п редпвнпм ппхађаоу здравствених институција ради ранпг 

спрешаваоа разних бплести 
- сппрт кап једнп пд примарних средстава пшуваоа здравља 
- развијаое навика п културнпм ппхпђеоу према псталим пспбама 
- развијаое свести п пптреби ппзнаваоа сппствене лишнпсти и функципнисаоа прганизма 
- пвладаое и примена ненасилне кпмуникације кап битни фактпр у изграђиваоу психп 

- физишки стабилне лишнпсти 
- пшуваое прирпде кап средине живљеоа шпвека 

- превенција бплести и зависнпсти 

-  Ппдрушја васпитнпг делпваоа: 

1. Настава – у свим наставним предметима 

2. Шаспви пдељенских старещина и шаспви пдељенских заједница 

3. Избпрне активнпсти 

4. Секције 
 
 

Нпсипци: 

1. сви наставници предметне и разредне наставе 

2. струшни сарадници 

3. пстали радници 
 
 

Битни аспекти: 
- једнака знашајнпст физишкпг, психишкпг и спцијалнпг здравља 
- перманентнп прганизпвани активнпсти 
- пднпси се на све ушенике щкпле 
- сви радници щкпле ушествују 
- изграђиваое „здраве атмпсфере“ у щкпли 
- развитак лишнпсти у ппзитивнпм правцу 

 
 

 Здрав начин живпта 
 
 
AКТИВНПСТ ВРЕМЕ НПСИПЦИ УШЕСНИЦИ ЕВАЛУАЦИЈА 

Упитник – 

испитиваое 
ушеника п 
здравпм нашину 
живпта 

пктпбар Психплпг Сви ушеници Резултати 
упитника 
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Прганизпваое 

предаваоа п 
правилнпј 

исхрани, п 
знашају физишке 
активнпсти 

март Радници 
здравствене 
устанпве 

Ушеници вищих 
разреда 
Пдељенске 
старещине 

Већа 
инфпрмисанпст 

Прганизпваое 
предаваоа п 
психишким и 
физишким 
прпменама у 

пубертету 

Април Радници 
здравствене 
устанпве 

Ушеници вищих 
разреда 
Пдељенске 
старещине 

Ушеници вищих 
разреда 
Пдељенске 
старещине 

Резултати 
упитника 

децембар психплпг Ушеници 
Наставници 

Резултати 
испитиваоа 

Прганизпваое 

излпжбе п 
здравпм нашину 
живпта 

мај Пдељенске 
старещине 

Ушеници Излпжба 

Прганизпваое 
сппртских 

активнпсти и 
прпмпвисаое 
здравпг  нашина 

живпта ппвпдпм 

светкпг дана 
здравља 

7 април Пдељенске 
старещине 

Ушеници 
Наставници 
Рпдитељи 

Реализпвани 
сппртски дани 

Сетски дан без 
дувана 

31. мај Пдељенске 
старещине 

Ушеници Реализпвана 
активнпст 

Развијаое кпнтинуиранп Пдељенске Ушеници Реализпване 

спцијалних 
кпмпетенција 

 старещине 
Психплпг 

 радипнице 

Развијаое 
вещтине 
кпмуникације 

кпнтинуиранп Пдељенске 
старещине 

 
Психплпг 

Ушеници Реализпване 
радипнице 

 

Пве гпдине ћемп тпкпм септембра прганизпвати међупредметне прпјекте у пквиру семинара 

Васпитаое за здравље. 

7.4. ПРПГРАМ САРАДОЕ СА ЛПКАЛНПМ САМПУПРАВПМ 

Щкпла кпристи материјалнп-технишке ресурсе лпкалне заједнице (културне и наушне институције, 

истпријске лпкалитете, привредне и друге прганизације) у функцији наставе и ушеоа.  

 

Циљ сарадое са лпкалнпм сампуправпм је: 

- пбезбеђиваоа бпљих услпва за ушеое 
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-пружаое адекватне здравствене защтите и безбеднпсти ушеника и наставника.  

- развијаое сарадое са прганизацијама и устанпвама у лпкалнпј сампуправи  

- јашаое кпмпетенција заппслених и ушеника  

- прпмпција щкпле и ппдизаое угледа щкпле  

-рад на развијаоу предузетнишкпг духа 

 

ИНСТИТУЦИЈА СА КПЈПМ СЕ САРАЂУЈЕ ПБЛАСТ / САДРЖАЈ САРАДОЕ 

Савез сппртпва Ппщтине Бешеј Прганизација сппртских такмишеоа, Недеља сппрта 

Центар за спцијални рад Ппмпћ ушеницима 

Дпм здравља Бешеј, Дешији диспанзер здравствена защтита ушеника, здравствена едукација 

МУП Бешеј 
едукација ушеника (сапбраћај, превенција 

зависнпсти), безбеднпст ушеника 

Пснпвне щкпле са теритприје ппщтине 

Бешеј 
прганизација такмишеоа 

Средое щкпле из Бешеја 
прпфесипнална пријентација ушеника 7-8.разреда 

(презентације, дани птвпрених врата..) 

Мађарскп Културнп друщтвп ,,Петефи 

Щандпр“, Бешеј 

култура и негпваое традиције (приредбе, такмишеоа, 

путпваоа), такмишеоа 

Градска библиптека културне активнпсти, такмишеоа 

БУМ – Бешејскп Удружеое Младих 
защтита живптне средине, хуманитарни рад (акције, 

едукације…) 

Предщкплска устанпва ,,Лабуд 

Пејпвић“ 
радипнице за предщкплце 

Удружеое грађана ..Екп Бешеј“ 
такмишеоа, презентације, радипнице из пбласти 

Защтите живптне средине 
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Kанцеларија за младе ппщтине Бешеј сппрт, защтита живптне средине, хуманитарни рад … 

Интерреспрна Кпмисија, Бешеј дпдатна ппдрщка ушеницима 

ЩПСП ,,Братствп“ , Бешеј дпдатна ппдрщка ушеницима 

Мрежа ппдрщке ИП дпдатна ппдрщка ушеницима 

Дневни бправак дпдатна ппдрщка ушеницима 

Удружеое планинара ,,Леспн“ физишка култура, здравственп васпитаое 

Градскп ппзприщте културне активнпсти 

Градски музеј културне и екплпщке активнпсти 

Герпнтплпщки центар хуманитарни рад, културне активнпсти 

Тхан кућа наука, едукативне радипнице 

Ватрпгасци  

Друщтвп пријатеља деце укљушиваое у активнпсти тпкпм  Дешије недеље, 

хуманитарне акције 

Лпкални медији извещтаваое п активнпстима у щкпли 

Црвени крст ушещће у прганизпваним акцијама, кпнкурсима 

Лпкалне фирме сарадоа у прпграму Прпфесипналне пријентације и у 

Прпграму развијаоа предузетнищтва 

Музишка щкпла Бешеј Музишка култура 

Фпндација „Poverello“ дпдатна ппдрщка ушеницима 

Caritas Srbije хуманитарне акције 
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7.5. ПРПГРАМ БЕЗБЕДНПСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ  

Циљ прпграма је развпј свести за спрпвпђеое и унапређиваое безбеднпсти и здравља на раду. 

На пснпву Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду, щкпла  има свпј Правилник п безбеднпсти и 

здрављу на раду. 

 

АКТИВНПСТИ НПСИЛАЦ ВРЕМЕНСКИ ПКВИР 

ЗА СВЕ ЗАППСЛЕНЕ: 
Уппзнаваое са Прптпкплпм и 
нашинпм делпваоа у 
угрпжавајућим ситуацијама 

Тим за защтиту  друга пплпвина августа сваке 
гпдине 

Увежбаваое евакуације Лице задуженп за безбеднпст 
у щкпли, директпр 

сваке гпдине у септембру 

Прптивппжарна защтита – 
пбука 

Лице задуженп за безбеднпст 
у щкпли, директпр 

сваке три гпдине, пп пптреби 

Прва ппмпћ Лица задужена за пружое 
прве ппмпћи:  
Тпт Жплт, 
Пардпвицки Атила 

пп пптреби, кпнтинуиранп 

 

8. МПНИТПРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА  

На пснпву Щкплскпг прпграма и Развпјнпг плана щкпле, израђујемп Гпдищои план щкпле ппшеткпм 

септембра, кпји дефинище ташне датуме и нпсипце активнпсти. На крају щкплске гпдине сашиоава се 

Гпдищои извещтај п реализацији тих активнпсти. 

Струшни и рукпвпдећи пргани щкпле редпвнп прате и анализирају пствариваое 
Гпдищоег плана рада. Наставнишкп веће анализира успех ушеника и пствариваое 
задатака из Плана и прпграма пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ппсле сваке 
класификације. 
Анализа пствариваоа ппјединих сегмената гпдищоег плана рада врщи се сваких щест месеци, 
пднпснп на крају щкплске гпдине, када се врщи детаљна анализа тпка пствариваоа гпдищоег 
плана рада. 

 
Пвај Гпдищои план и прпграм су саставили струшни пргани щкплe, разматран је на седници 
Наставнишкпг већа пдржанпј 14.09.2022. гпд. а дпнеп га је Щкплски Пдбпр на свпјпј XLV. 
седници, пдржанпј 14.09.2022. 

 

 

ПЩ "ПЕТЕФИ 

ЩАНДПР" 

БЕШЕJ 

БРПЈ:622 
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Дана: 14.09.2022 

. 

Б e ч e j 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Кути Изабела 

 

 

 



 

 

 

АНЕКС ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2022/2023. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Годишњи план рада школе за школску 2022/23. годину усвојен дана 14.9.2022. 

године. Дана 29.12.2022. године је усвојен План управљања ризицима од повреде 

принципа родне равноправности, које се додаје на крају годишњег плана рада 

школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ 

РАВНОПРАВНОСТИ 

 

 

 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ 

БЕЧЕЈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дел. бр.: 885 

Од дана: 29.12.2022. 

 

 

 

Децембар, 2022. 
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На основу члана 19. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“ 

број 52/2021) и Правилника о изради и спровођењу плана управљања ризицима од 

повреде принципа родне равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 67/2022), школски 

одбор Основне школе „Петефи Шандор'' Бечеј, дана 29.12.2022.године доноси 

 

П Л А Н  

УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА  

РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 

 

 

УВОД 

  

Родна равноправност подразумева једнака права, одговорности и могућности, 

равномерно учешће и уравнотежену заступљеност жена и мушкараца у свим областима 

друштвеног живота, једнаке могућности за остваривање права и слобода, коришћење 

личних знања и способности за лични развој и развој друштва, једнаке могућности и права 

у приступу робама и услугама, као и остваривање једнаке користи од резултата рада, уз 

уважавање биолошких, друштвених и културолошки формираних разлика између 

мушкараца и жена и различитих интереса, потреба и приоритета жена и мушкараца 

приликом доношења јавних и других политика и одлучивања о правима, обавезама и на 

закону заснованим одредбама, као и уставним одредбама. 

Дискриминација на основу пола, полних карактеристика, односно рода, јесте свако 

неоправдано разликовање, неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, 

ограничавање или давање првенства), на отворен или прикривен начин, у односу на лица 

или групе лица, као и чланове њихових породица или њима блиска лица, засновано на 

полу, полним карактеристикама, односно роду у: политичкој, образовној, медијској и 

економској области; области запошљавања, занимања и рада, самозапошљавања, заштите 

потрошача (робе и услуге); здравственом осигурању и заштити; социјалном осигурању и 

заштити, у браку и породичним односима; области безбедности; екологији; области 

културе; спорту и рекреацији; као и у области јавног оглашавања и другим областима 

друштвеног живота. 

Непосредна дискриминација на основу пола, полних карактеристика, односно рода, 

постоји ако се лице или група лица, због њиховог пола, полних карактеристика, односно 

рода, у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, 

стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у 

неповољнији положај. 

Посредна дискриминација на основу пола, полних карактеристика, односно рода, 

постоји ако, на изглед неутрална одредба, критеријум или пракса, лице или групу лица, 

ставља или би могла ставити, због њиховог пола, полних карактеристика, односно рода, у 

неповољан положај у поређењу са другим лицима у истој или сличној ситуацији, осим ако 

је то објективно оправдано законитим циљем, а средства за постизање тог циља су 

примерена и нужна. 

Дискриминација на основу пола, полних карактеристика, односно рода постоји ако 

се према лицу или групи лица неоправдано поступа неповољније него што се поступа или 
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би се поступало према другима, искључиво или углавном због тога што су тражили, 

односно намеравају да траже заштиту од дискриминације на основу пола, односно рода, 

или због тога што су понудили или намеравају да понуде доказе о дискриминаторском 

поступању. 

Дискриминацијом на основу пола, полних карактеристика, односно рода, сматра се 

и узнемиравање, понижавајуће поступање, претње и условљавање, сексуално 

узнемиравање и сексуално уцењивање, родно заснован говор мржње, насиље засновано на 

полу, полним карактеристикама, односно роду или промени пола, насиље према женама, 

неједнако поступање на основу трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге 

детета, одсуства ради посебне неге детета у својству очинства и материнства 

(родитељства), усвојења, хранитељства, старатељства и подстицање на дискриминацију 

као и сваки неповољнији третман који лице има због одбијања или трпљења таквог 

понашања. 

Дискриминација лица по основу два или више личних својстава без обзира на то да 

ли се утицај поједних личних својстава може разграничити је вишеструка дискриминација 

или се не може разграничити (интерсексијска дискриминација).  

Законом о родној равноправности уређује се појам, значење и мере политике 

остваривања и унапређења родне равноправности, као и врсте планских аката у области 

родне равноправности, надзор над применом закона и друга питања од значаја за 

остваривање и унапређење родне равноправности. Наведеним законом се уређују обавезе 

органа јавне власти, послодаваца и других социјалних партнера да интегришу родну 

перспективу у области у којој делују.  

Чланом 13. Закона о родној равноправности дефинисане су врсте планских аката, 

међу које спада и План управљања ризицима од повреде принципа равноправности. План 

управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности представља гаранцију 

родне перспективе, уродњавања и уравнотежене заступљености полова у поступањима 

органа јавне власти, послодаваца, осигуравајућих друштава, политичких странака, 

синдикалних организација и других организација и удружења. Закон о родној 

равноправности препознао је 16 поља деловања, међу којима и деловање у области 

образовања, васпитања, науке и технолошког развоја. 

  У члану 37. овог Закона прецизирана је родна равноправност у области образовања, 

васпитања, науке и технолошког развоја. С тим у вези, у Закону је наведено да Органи 

јавне власти и послодавци који, у складу са законима и другим прописима, обављају 

послове у области образовања и васпитања, науке и технолошког развоја дужни су да:  

1) укључе садржаје родне равноправности приликом доношења планова и програма 

наставе и учења, односно студијских програма, приликом утврђивања стандарда 

уџбеника, наставних метода и норматива школског простора и опреме и да у наставне 

програме и материјале, на свим нивоима образовања и васпитања искључе родно 

стереотипне, сексистичке садржаје, укључе садржаје везане за родну равноправност у 

циљу превазилажења родних стереотипа и предрасуда, неговања узајамног поштовања, 

ненасилног разрешења сукоба у међуљудским односима, спречавања и сузбијања родно 

заснованог насиља и поштовања права на лични интегритет, на начин прилагођен узрасту 

ученика, односно студента;  

2) обезбеде подршку образовним програмима и научним истраживањима који се 

финансирају из јавних средстава ради доприноса у промовисању родне равноправности и 

превазилажења родних стереотипа;  
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3) обезбеде да садржаји планова и програма наставе и учења, односно студијских 

програма и уџбеника и другог наставног материјала буду такви да афирмишу 

равноправност и повећају видљивост осетљивих друштвених група и допринос у науци, 

технолошком развоју, култури и уметности, одбрани и безбедности;  

4) предузимају, у складу са законом, мере које обухватају:  

(1) интегрисање родне равноправности у планове и програме наставе и учења 

укључујући препознавање и охрабривање за пријаву родно заснованог насиља и насиља 

према женама, у оквиру:  

- редовних наставних предмета и ваннаставних активности,  

- планирања и организације различитих облика обуке у свим образовним 

установама, центрима или организацијама у којима се школује наставни кадар,  

(2) измене садржаја планова и програма наставе и учења, односно студијских 

програма и уџбеника и другог наставног материјала, тако да афирмишу равноправност и 

повећавају видљивост доприноса жена науци, технолошком развоју, култури и уметности;  

(3) коришћење родно осетљивог језика, односно језика који је у складу са 

граматичким родом, у уџбеницима и наставном материјалу, као и у сведочанствима, 

дипломама, класификацијама, звањима, занимањима и лиценцама, као и у другим 

облицима образовно-васпитног рада;  

(4) процењивање садржаја уџбеника и другог наставног материјала са аспекта 

њиховог утицаја на промоцију родне равноправности;  

(5) континуирано стручно усавршавање и додатне обуке, запослених у образовању, 

као и стручно оспособљавање приправника за подстицање родне равноправности, 

препознавање и заштиту од дискриминације како на основу пола, односно рода, сексуалне 

оријентације, полних карактеристика, инвалидитета, расе, националне припадности или 

етничког порекла, тако и на основу других личних својстава, повећање осетљивости на 

садржај наставног плана и програма и наставног материјала, људских права, 

дискриминације на основу пола, односно рода, положаја и заштите особа са 

инвалидитетом, вршњачког насиља, родно заснованог насиља и насиља према женама и 

девојчицама;  

(6) предузимање посебних мера ради подстицања уравнотежене заступљености 

полова при упису на студијске програме, програме стипендирања, програме целоживотног 

учења, као и за коришћење информационо-комуникационих технологија;  

(7) предузимање посебних мера ради активног укључивања у систем образовања и 

васпитања лица која су због свог пола, односно рода, полних карактеристика, родних 

стереотипа, брачног стања, традиције и друштвено-економских услова у повећаном 

ризику од напуштања образовања;  

(8) доношење и спровођење посебних мера у области научноистраживачког рада 

које се финансирају из јавних средстава ради укључивања родне перспективе у све фазе 

израде, вредновања, избора, спровођења и оцењивања резултата научноистраживачких 

пројеката, као и једнаког учешћа жена и мушкараца у истраживачким тимовима и телима 

надлежним за вредновање, избор и оцењивање научноистраживачких пројеката.  

Установе у области образовања и васпитања дужне су да обезбеде једнаке 

могућности за активно бављење спортским активностима без било којег вида 

дискриминације на основу пола, односно рода, као и да предузимају посебне мере за 

подстицање.  
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У Националној стратегији за родну равноправност од 2021. до 2030. године 

дефинисан је Посебан циљ 2. Обезбеђене једнаке могућности за остваривање и заштиту 

људских права као претпоставка развоја и безбедног друштва, Мера 2.4. Јачање 

капацитета, унапређивање институционалног и нормативног оквира родне 

равноправности у политичком животу и обезбеђивање равноправног учешћа жена и 

мушкараца, посебно рањивих група у одлучивању о јавним пословима. Ова мера 

подразумева између осталог усклађивање аката о унутрашњој организацији и уређењу 

органа јавне власти, аката политичких странака, синдиката и удружења грађана и 

предузимање посебних мера како би се смањио родни јаз и обезбедила родно 

уравнотежена заступљеност у управљачким и надзорним телима и на руководећим 

местима у институцијама, јавним установама, посебно у ЈЛС, месним заједницама, на 

изборним листама и у органима за спровођење избора, политичким странкама, 

синдикатима и удружењима грађана и успоставиле претпоставке за равноправно учешће 

жена и мушкараца и посебно рањивих група у планирању, припреми, доношењу и 

спровођењу одлука које утичу на њихов положај уз уважавање њихових интереса, потреба 

и приоритета приликом обликовања и одлучивања о јавним политикама у складу са 

Законом о родној равноправности (чл. 7, 10, 26, 47 и 48). 

 

 

Међународни акти и правни оквир Републике Србије  

на којима се заснива родна равноправност 

 

Република Србија је прихватила велики број међународних документа и 

интегрисала их у домаћи правни систем у циљу остваривања родне равноправности кроз 

националне законе и јавне политике. На глобалном нивоу, најзначајнији документ који се 

односи на спречавање дискриминације жена јесте Конвенција о спречавању свих облика 

дискриминације жена (тзв. CEDAW), коју је Република Србија ратификовала и о чијем 

спровођењу подноси периодичне извештаје Комитету Уједињених нација. Као чланица 

УН Република Србија се обавезала и на примену конвенција о људским правима, али на 

постизање циљева у специфичним областима. Процес европских интеграција такође 

подразумева усаглашавање националног законодавства са прописима, посебно 

директивама Европске уније, и у овој области, које се тичу једнаких шанси и 

недискриминације, као што су Директива 2006/54/ЕЗ о спровођењу принципа једнаких 

могућности за мушкарце и жене у погледу запошљавања и занимања, Директива Савета 

Европе 78/2000 о дискриминацији. Национално законодавство Републике Србије 

усаглашено је са конвенцијама Европске уније и Савета Европе (Декларација Савета 

Европе о једнакости мушкараца и жена као основном принципу демографије, Европска 

конвенција о људским правима и др.). Осим докумената који су усвојени са циљем 

примене међународних обавеза Република Србија гарантује равноправност жена и 

мушкараца и обавезује све државне органе да раде на оставривању равноправности жена и 

мушкараца. Члан 15. Устава Републике Србије гласи „Држава јемчи равноправност жена и 

мушкараца и развија политику једнаких могућности“. 

 

Међународни акти  

● Повеља Уједињених нација;  

● Универзална декларација о људским правима (1948);  
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● Европска повеља о људским правима (1950);  

● Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1966);  

● Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1966);  

● Конвенција о правима детета (1989) и протоколи уз конвенцију;  

● Конвенција о правима особа са инвалидитетом (2006);  

● Конвенција о спречавању свих облика дискриминације жена (тзв. CEDAW);  

● УН Програм акције у односу на мало оружје и практичне мере за разоружање 

(ПоА);  

● Резолуција СБУН – жене мир и безбедност 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 

1889 (2009), 1906 (2010), 2016 (2013), 2122 (2013);  

● Резолуција ГСУН 65/69 – Жене, разоружање, неширење и контрола оружја;  

● Пекиншка декларација и Платформа за акцију (1995);  

● Пекинг + 15 и Пекинг + 25 – Национални преглед о оствареном напретку у 

спровођењу пекиншке Декларације и Платформе за акцију;  

● Програм Акције Међународне конференције о становништву и развоју (1994);  

● Специјална сесија ГСУН: Жене 2000: Родна равноправност, развој и мир за 21 век 

(2000) – Миленијумска декларација УН A/Res/55/2 (2000);  

● Директива Савета Европе 78/2000 о дискриминацији;  

● Директива 2006/54/ЕЗ о спровођењу принципа једнаких могућности за мушкарце и 

жене у погледу запошљавања и занимања;  

● Агенда 2030 – циљеви одрживог развоја A/RES/70/1 (2015);  

● Eвропска конвенција за заштиту људских права и основних слобода и пратећи 

протоколи;  

● Повеља ЕУ о основним правима 2016/c 202/025;  

● Бечка декларација и програм деловања (1993); 

 

Правни оквир Републике Србије  

 

● Устав Републике Србије, у основним одредбама гарантује равноправност жена и 

мушкараца и обавезује државу да води политику једнаких могућности (члан 15), забрањује 

непосредну и посредну дискриминацију по било ком основу или личном својству 

укључујући и пол (члан 21. став 3), прописује могућност предузимања посебних мера ради 

постизања пуне равноправности лица или групе лица које су у неједнаком положају са 

осталим грађанима (члан 21. став 4), гарантује једнакост пред законом (члан 21. став 1), 

једнаку законску заштиту (члан 21. став 2), заштиту пред судовима (члан 22. став 1), 

другим државним органима (члан 36. став 1) и међународним институцијама (члан 22. 

став 2), право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о 

његовом праву или обавези (члан 36. став 2), право на правну помоћ (члан 67. став 1) од 

стране адвокатуре (члан 67. став 2) и службе правне помоћи у ЈЛС (члан 67. став 2) и 

упућује на законско регулисање бесплатне правне помоћи (члан 67. став 3), право на 

рехабилитацију и накнаду материјалне и нематеријалне штете проузроковане незаконитим 

или неправилним радом државног органа (члан 35. став 2), јемчи заштиту података о 

личности (члан 42), право азила (члан 57), слободу одлучивања о склапању брака, 

равноправност супружника, изједначава статус ванбрачне заједнице и брака у складу са 

законом (члан 62), гарантује равноправност родитеља у издржавању, васпитању и 

образовању деце (члан 65), јемчи слободу одлучивања о рађању (члан 63) и посебну 
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заштиту мајки, трудница, деце и самохраних родитеља (члан 66) као и посебну 

здравствену заштиту трудница, мајки и самохраних родитеља са децом до седме године, 

која се финансира из јавних прихода (члан 68) и социјалну заштиту породице и 

запослених (члан 69). 

● Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“ број 52/21); 

● Закон о изменама и допунама Кривичног законика („Службени гласник РС“ број 

35/19); 

● Закон о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације („Службени 

гласник РС”, број 22/09); 

● Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ број 22/09 и 52/21); 

● Закон о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС“ број 94/16); 

● Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“ број 104/09); 

 

Институционални механизми за постизање родне равноправности  

у Републици Србији 

 

Механизми за постизање родне равноправности обухватају поред поменутог 

законодавног оквира, и тела за родну равноправност на свим нивоима власти, стратегије и 

акционе планове, као и заштитнике грађана. У Србији постоје тела за родну 

равноправност на свим нивоима власти и то: 

 

- Савет за родну равноправност – саветодавно тело Владе РС, 

- Скупштински одбор за људска и мањинска права и равноправност полова – тело на 

нивоу законодавне власти, 

- Управа за родну равноправност при Министарству за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања – извршни механизам на државном нивоу, 

- Заменица заштитника грађана за родну равноправност, 

- Повереница за заштиту равноправности. 

 

 

1. ОПШТИ ДЕО О ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ У БЕЧЕЈУ 

 

 

 

1.1. Назив, подаци о седишту и одговорном лицу  

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Пун назив ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ 

Матични број 08069859 

ПИБ 100329180 

Адреса седишта РЕПУБЛИКАНСКА 135, БЕЧЕЈ 
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Подаци о одговорном лицу  

Име и презиме ГАБРИЕЛА ПОТРЕБИЋ 

ТЕЖЕР 

Број телефона на радном месту 
021/6915-692 

Мобилни телефон - 

e-mail sekretar.petefi.becej@gmail.

com 

direktor.petefi.becej@gmail.

com 

 

 

 

 

 

ОШ „Петефи Шандор“ Бечеј је установа  која обавља делатност основног 

образовања и васпитања, у складу са Уставом Републике Србије, међународним правним 

актима, законом, подзаконским актима, Статутом и другим општим актима Школе. 

 

Школа у складу са потребом организовања и развоја солидарности, у свом раду и 

деловању залагаће се за остваривање следећих социјалних права: 

➢ право на запослење и једнаку могућност добијања запослења, како би се остваривале 

правичне зараде, односно зараде које одговарају пристојном животном стандарду; 

➢ право на радне услове, усвајањем и примењивањем одговарајућих међународних, 

законских и подзаконских одредби на основу дијалога са друштвеним групацијама; 

➢ право на квалитетан систем социјалне заштите, који је отворен и приступачан свима, 

при чему ће се посебна пажња обратити на најугроженије групе; 

➢ поштовање закона којима се регулише област рада, кроз поштовање међународних 

стандарда у овој области и прихватање синдиката као партнера у преговорима за 

успостављање колективних уговора и професионалних стандарда који се прихватају 

и поштују; 

➢ увођење  правног  система  друштвене  регулације,  успостављањем  структура  које 

омогућавају истински друштвени и грађански дијалог. 

 

У свом раду и деловању школа има следеће циљеве: 

➢ заштита, унапређење, заступање економског, социјалног и правног статуса свих 

запослених; 

 

У остваривању програмских циљева школа ће у свом раду и деловању: 

➢ водећи рачуна о законским нормама, стручности и оспособљености при 

запошљавању, радити на очувању успостављене полне равнотеже; 

➢ придржавати се свих прописа у вези са заштитом мајчинства; 

➢ оштро санкционисати евентуалне притужбе запослених усмерене на полну 

дискриминацију; 

➢ при формирању унутрашњих органа, водити рачуна о полној заступљености;  

➢ радити на подизању свести о потреби родне равноправности запослених; 
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➢ радити на изградњи културе једнаких шанси за све, систематски, благовремено, 

истинито и потпуно информисати запослене у школи. 

 

 

Органи установе ће:  

➢ остваривати пуну заштиту свих запослених, у случајевима када им је повређено неко 

право из радног односа; 

➢ развијати све облике заштите права свих запослених, а у циљу остваривања услова 

који ће гарантовати социјалну сигурност запослених и покретати одговарајуће 

поступке, ако се утврди да су та права нарушена; 

➢ систематски, благовремено, истинито и потпуно информисати све запослене. 

 

 

1.2.  Приказ организационе структуре школе 

 
 

УПРАВЉАЧКО ОСОБЉЕ: 

ДИРЕКТОР 

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ: 

СЕКРЕТАР, РАЧУНОВОДСТВО, РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОСЛОВЕ, СТРУЧНА СЛУЖБА ПСИХОЛОГА, БИБЛИОТЕКАР 

 

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ: 

СПРЕМАЧИЦЕ, ДОМАР 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ: 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

НАСТАВНИК У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 
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1.3.  Родно осетљива статистика школе  

 

Да би се добро разумеле потребе за остваривањем родне равноправности 

неопходна је постојање родно осетљиве статистике, родно разврстаних података и родних 

индикатора. То су кључни алати за формулисање, примену, надзирање, евалуацију и 

ревизију циљева на свим нивоима друштвеног деловања. Родно осетљива статистика 

обезбеђује податке за креирање и ревизију политике и програма организација како не би 

производиле различите ефекте на жене и мушкарце. Поред тога, она обезбеђује 

веродостојне податке о стварним ефектима политика и програма на животе жена и 

мушкараца.  

Редовно и свеобухватно праћење и приказивање родно осетљивих података 

омогућавају сагледавање стања у друштву (организацији) у погледу родно засноване 

дискриминације, као и креирање, планирање и спровођење политика и програма који су 

усмерени на отклањање неједнакости и унапређење положаја дискриминисаних група или 

дискриминисаних појединаца и појединки.  

У Републици Србији је у претходном периоду значајно унапређено прикупљање 

података и разврставање по полу, али и даље постоји много простора за унапређење. 

Републички завод за статистику располаже подацима разврстаним по полу у различитим 

областима живота (здравство, образовање, социјална заштита, правосуђе, запосленост, 

зараде и пензије, коришћење времена, итд.). Србија је била прва држава ван Европске 

уније која је 2016. године увела Инедкс родне равноправности. 

Школа сваке школске године доставља статистичке извештаје о крају и почетку 

школске године (ШО/К и ШО/П) Републичком заводу за статистику Републике Србије, 

где се, између осталог, налазе и родно разврстани подаци како за запослене, тако и за 

ученике. 

Школа доноси План управљања ризицима за 2023 годину. Извештај о спровођењу 

плана управљања ризицима ће доставити Министарству надлежном за равноправност 

полова односно родну равноправност у јануару 2024. године. 

 

 
1.3.1. Број запослених школе и полна заступљеност  

 

Укупан број запослених Мушкарци Жене 

56 12 44 

 

 

 

 

 

(1) Полна структура запослених према радном месту 
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Руководећа радна места Мушкарци Жене 

Директор 0 1 

УКУПНО: 0 1 

 

Извршилачка радна места Мушкарци Жене 

Наставници предметне 

наставе 

10 17 

 

Наставник разредне 

наставе 

0 13 

Стручни сарадници 0 1 

Секретар 0 1 

Библиотекар  0 1 

Шеф рачуноводства 0 1 

Референт за правне, 

кадровске и 

адмимистративне послове 

0 1 

Домар 2 0 

Чистачица 0 9 

Педагошки асистент 0 0 

Сервирка  0 0 

УКУПНО: 12 44 
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(2) Структура запослених школе према стеченом нивоу образовања  

 

 

 
 

Стручна спрема 
запослених 

 

 
УКУПНО Без 

школе 

Завршена 

ОШ 

Завршена 

средња 

школа 

Завршена 

виша 

школа 

Завршен 

факултет 

Магистр

атура 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

/ / / / 2 12 1 5 7 27 2 /  
56 

УКУПНО / / 14 6 33 2 

 

 

 

(3)  Структура запослених према годинама старости  

 

 

Основна школа 

„Петефи Шандор“ 

Старосна структура запослених УКУПНО: 

 До 30 31-40 41-50 51-60 Преко 60 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

2 7 2 14 4 15 2 9 1 0 56 

Укупно 9 16 19 11 1 

 

 

Број жена на породиљском одсуству: 

3 жене су на породиљском одсуству у 2022/2023. години, 1 жена је на одсуству због 

одржавања трудноће, с тим што 1  жена треба да се врати на посао у току школске 

2022/2023 године, а уједном јој престаје радни однос по престанку одсуства, а  

(Заштићена Законом о раду). 

 

Број радних места, према општем акту, за која постоји оправдана потреба прављења 

разлика по полу, у складу са законом којим се уређује рад: 

 

НЕМА радних места за која постоји оправдана потреба прављења разлика по полу. 
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2. ОПИС СТАЊА 

 

У школи не постоје принципи или мере којима се мање заступљеном полу 

обезбеђује активно учешће у саставу и раду органа управљања и не издвајају се средства 

за унапређење родне равноправности. 

Без обзира на непостојање мера или принципа у спровођењу родне равноправности 

у установи у претходном периоду није било узнемиравања, полног узнемиравања, 

посредне или непосредне дискриминације, као ни судских спорова из ове области. 

На основу представљених бројчаних података можемо констатовати да у структури 

запослених у школи постоји родни јаз, и то у корист жена. 

Важно је напоменути да су лица запослена у школи примљена у радни однос по 

основу конкурса или пријава потребе за радницима и све је спровођено у сарадњи са 

Националном службом за запошљавање, уз поштовање процедура предвиђених законским 

и подзаконским актима. Основно мерило за запослење јесте испуњавање потребних 

услова предвиђених кроз опште, посебне и функционалне компетенције, које се 

проверавају за сваког кандидата појединачно, независно од пола, и које су посебно 

предвиђене за конкретно радно место и звање.  

У том смислу не можемо говорити о постојању било ког облика дискриминације у 

структури запослених, јер школа нема утицаја на број и полну структуру лица која ће се 

јавити на конкурс за запослење. Исто се односи и на директора школе који се бира на 

основу члана 123. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ 

број 88/2017, 27/2018 и др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). 

У погледу старосне структуре запослених, међу оба пола су заступљена лица 

средње животне доби. Степен образовања у рангу факултета је доминантан међу оба пола 

запослених.  

У школи зараде запослених исплаћују се у складу са Уредбом о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 44/01, 

15/2002 - др. уредба*, 30/2002, 32/2002 - испр., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 

130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 

32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 

9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009 91/2010, 

20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 - др. закон 

и 95/2018 - др. закон и 86/2019 - др. закон) тако да се нето зарада запосленог утврђује 

према објективном критеријуму и не зависи од пола запосленог. 

Стручно усавршавање и оспособљавање запослених није условљено полом 

запослених. 

 

3. МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 

 

Мере за остваривање и унапређење родне равноправности се могу разврстати у 

опште мере и посебне мере. Опште мере се доносе након друштвеног дијалога и широког 

друштвеног консензуса, док се посебне мере доносе појединачно на нивоу организације. 

 

3.1. Опште мере 

Опште мере за остваривање и унапређивање родне равноправности јесу законом 

прописане мере којима се у одређеној области забрањује дискриминација на основу пола, 
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односно рода, или налаже одговарајуће поступање ради остваривања родне 

равноправности. Опште мере обухватају и мере утврђене другим актима (декларације, 

резолуције, стратегије и сл.), чији је циљ остваривање родне равноправности. 

 

3.2. Посебне мере 

Посебне мере за остваривање и унапређивање родне равноправности су 

активности, мере, критеријуми и праксе у складу са начелом једнаких могућности којима 

се обезбеђује равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца, посебно 

припадника осетљивих друштвених група, у свим сферама друштвеног живота и једнаке 

могућности за остваривање права и слобода. 

Посебне мере, у складу са општим мерама одређују и спроводе орган јавне власти, 

послодавци и удружења. 

Приликом одређивања посебних мера морају се уважавати различити интереси, 

потребе и приоритети жена и мушкараца, а посебним мерама мора се обезбедити: 

● право жена, девојчица и мушкараца на информисаност и једнаку доступност 

политикама, програмима и услугама; 

● примена уродњавања и родно одговорног буџетирања у поступку планирања, 

управљања и спровођења планова, пројеката и политика; 

● промовисање једнаких могућности у управљању људским ресурсима и на тржишту 

рада; 

● уравнотежена заступљеност полова у управним и надзорним телима и на 

положајима; 

● уравнотежена заступљеност полова у свакој фази формулисања и спровођења 

политика родне равноправности; 

● употреба родно сензитивног језика како би се утицало на уклањање родних 

стереотипа при остваривању права и обавеза жена и мушкараца; 

● прикупљање релевантних података разврстаних по полу и њихово достављање 

надлежним институцијама. 

Посебне мере примењују се док се не постигне циљ због којег су прописане. 

 

3.2.1. Мере које се одређују у случајевима осетно неуравнотежене заступљености 

полова 

Школа има осетно неуравнотежену заступљеност полова у органима одлучивања, 

као и организационој структури, па  су неопходне посебне мере ради унапређење 

принципа родне равноправности. 

У Школском одбору има 2 члан мушког пола и 7 чланова женског пола. 

 Школа има 56 запослено лице, од тога 44 жена и 12 мушкараца. 

 

*Мере и процедуре које су омогућиле или ће омогућити отклањање или 

ублажавање неравномерне заступљености полова запослених: 

- План запошљавања мање заступљеног пола ради побољшања полне 

структуре запослених 

-        предлагање већег броја мушкараца у органе одлучивања 

3.2.2. Подстицајне мере  и програмске мере 






