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Школа за музичке таленте у Ћуприји- Годишњи програм рада за 2015/16.годину 

 

На основу члана 57. став 1. i 2.  Закона о основама система образовања и 

васпитања ( Службени гласник Републике Србије бр.72/09, 52/11 и 55/13 и 35/15 ) , 

Статута Школе за музичке таленте у Ћуприји, наставних планова и програма, 

Школски одбор је на седници одржаној____________.г  усвојио 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У 

ЋУПРИЈИ 

ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ 

 

I 
 

Увод и краћа ретроспектива настанка  и развоја школе 

 

 

На основу Правилника о плану и програму рада музичког образовања и 

васпитања деце и омладине са изразитим музичким способностима (Службени гласник 

бр.2 од 31. марта 1990), Школа за музичке таленте у Ћуприји остварује своју 

делатност.  

За обављање делатности Школа је верификована од стране Министарства 

просвете Републике Србије решењем Министра просвете бр. 022-05-406/94-03 од 

25.5.1994.г. 

Школа је своју делатност уписала у судски регистар који води Трговински суд у 

Крагујевцу под бројем 1-420-00, а задња регистрација је извршена 7.12.1998.г. 

Решењем 2178798. 

Школска зграда је саграђена и усељена јануара 1989.г. Зграда је урађена по 

пројекту те на тај начин пружа оптималне, односно, услове прилагођене свим 

специфичностима које одликују ову школу и чине је јединственом на овим 

просторима. 

Пут је био веома дуг и напоран. Одмах , на почетку, треба рећи да је Ћуприја 

учинила много за отварање једне овакве институције - било је потребно много 

упорности и ентузијазма људи који су радили у већ постојећој Школи за основно 

музичко образовање. Културни препород је тражио посебну ангажованост иако је глад  

за музиком и уметношћу уопште, после проживљених ратних страхота била велика. Са 

наменски изграђеном зградом музичке школе и концертном двораном почело је богато 

и свестрано музичко збивање у Ћуприји. 

Далеке 1968. г. повео се разговор, захваљујући сад већ и личном пријатељству 

између проф. Марјановића (председник удружења Музичких педагога Србије )  и 

Миодрага Милачића, начелника за просвету и културу СО Ћуприја. На иницијативу 

проф Јована Ракића проф Марјановић се сложио да је једна таква школа потребна и да 

Удружење музичких педагога,  у том смислу, пружа пуну подршку. Зачас је сачињен  

је омогућен план рада и куцало се на многа врата како би Србија добила једну 

специјализовану установу за изузетно талентовану децу. Променом републичког 

секретара одобрава се отварање Школе за музичке таленте, у почетку као огледна 

школа специјалног статуса. Грађењем нове, другачије школе,  даровитој деци је 

омогућен  брз и правилан развој. 
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Просветни савет СР Србије је донео решење , од 23.11.1971.г., којим је 

установио Школу за музичке таленте као огледну школу, у трајању од осам година, у 

установи интернатског типа и која је под надзором Музичке академије. 

Читав комплекс зграда изграђен је из средстава самодоприноса грађана Србије и 

удруженим средствима Републичких заједница усмереног образовања. 

 Школа за музичке таленте има мисију, да себи и другим музичким школама 

обезбеђује кадрове за рад и одговарајући кадар за оркестре. Школа је гудачког смера, 

има статус средње специфичне школе уз пуну професионалну усмереност.Како се 

ученици ове школе сматрају опредељеним, ослобођени су свих предмета и обавеза које 

нису неопходне за општи развој. 

 

 

Програмирање рада школе 

 

 

Годишњи програм рада је документ и најважнији инструмент управљања педагошким 

и др. процесима у школи. Он у себи садржи планирање  кључних задатака, носећих 

тема који се затим распоређују на месеце путем оперативног програмирања рада. 

Програмирањем се јасно дефинишу циљеви најважнијих подручја рада школе: циљеви 

организације наставе, слободног времена, унапређивање васпитно-образовног рада, 

модернизација дидактичко-техничке основе рада, вођење кадроске политике, , 

награђивање и стимулисање како ученика тако и запослених. 

Циљеви се , дакле, могу схватити као идеална слика жељене будућности који одређује 

правац рада и развоја школе. 

 

Годишњи програм рада школе је општи програм чији су саставни делови посебни 

планови и програми. 

 

Основни захтеви при разради наведених области били би следећи: 

 

 комплексност програмирања- програмом се разрађују и уређују сви видови 

васпитно-образовног рада. 

 конкретност програмирања – програми рада морају бити конкретни тако што 

ћемо одговорити на питања: шта, када, ко и како. 

 реалност програмирања – програми рада морају бити реални. Три су елемента за 

процену реалности програмирања: кадрови, материјални услови и потребно 

време за реализацију. Наиме, приликом поделе послова на носиоце активности 

треба се имати у виду стручна оспособљеност кадрова за предвиђене послове, 

затим треба водити рачуна о потребним дидактичко – техничким условима за 

реализацију послова , потребним материјалним средствима и сл.  
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Полазне основе 

 
Годишњи план рада школе је основни радни инструмент  којим се обезбеђује 

рационална, синхронизована  и ефикасно организована делатност свих актера у раду  

на реалиазцији образовних и васпитних активности  током школске године. 

 

 

 

 

Полазне одредбе за израду Годишњег плана рада Школе су: 

 

Закони: 

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 

52/11, 55/13, 35/15); 

2. Закон о музичком и балетском образовању и васпитању ( „ Службени гласник 

РС“ бр. 51/85, 4/86, 39/93); 

3. Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ бр. 55/13); 

4. Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ бр. 55/13); 

Подзаконска акта: 

1. Правилник о плану и програму музичког образовања и васпитања деце и 

омладине с изразитим музичким способностима („Сл. гласник РС – Просветни 

гласник бр. 2/90); 

2. Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2014/2015. год.; 

3. Правилник о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 

2014/2015. год.; 

4. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, 

стручних сарадника и васпитача у основној школи („Сл. гласниук –Просветни 

гласник“ бр. 2/92 и 2/00); 

5. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада 

наставника и стручних сарадника у средњој школи („Сл. гласник РС – 

Просветни гласник“ бр. 1/92, 23/09 и 2/00); 

6. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. 

гласник РС“ бр. 74/11); 

7. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи („Сл. гласник РС“ бр. 33/99 и 

108/03); 

8. Правилник о стручном усавршавању („Сл. гласник РС“ бр. 13/12 и 31/12). 

 

Акта Школе: 

 

       1. Статут Школе за музичке таленте Ћуприја бр. 01-341 од 23.06.2010 год. ,Измене 

и допуне статута бр. 01-1132 од 27.10.2011.год ; 01-297 oд 28.02.2014.год.;01-934 од 

11.05.2015. год. 

       2.Правилник о организацији и систематизацији радних места бр.01-933 од 

11.05.2015.год.; 
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      3. Правилник о испитима у Школи за музичке таленте у Ћуприји бр. 01-401 од 

8.06.2012.год. 

 

 

 

 

 

II 

Услови рада Школе 

 
1. Објекти наставног рада 

 
 

р.б. 

 

Назив објекта 

 

бр. 

Просторија 

Ниво опремљености 

објеката 

А Б В Г Д 

1.  Учионица за општеобразовну наставу 9 6  2       

2.  Учионица за муз. Теоријску наставу 2  2      

3. Кабинет за индивидуалну наставу и вежбање 30 15 15      

4. Кабинет за наставу клавира 1  1    

5. Камерна сала 1   1      

6.  Библиотека са читаоницом 1   1      

7. 

 Просторија опремљена за рекреацију 

ученика 1   1      

8. 

Дигитална учионица са 10 компјутерских 

места 1   1   

 

 

А = учионице са класичном опремом( клупе, табле, географске карте) без графоскопа, 

дијапројектора, ТВ , компјутера  и сл.) 

Б = учионице и кабинети класично опремљени који имају могућност за коришћење АВ 

технике ( музички уређаји, ТВ ) ,  клавир 

В = класичне учионице и кабинети који су прикључени на систем интерне – екстерне 

телевизије 

Г = Учионице и кабинети који су опремљени за  организацију наставe појединих 

предмета ( специјализоване учионице ) са уграђеном опремм мале АВ технике. 

Д = Специјализоване учионице и кабинети прикључени на систем интерне – екстерне 

телевизије, у који  је уграђен : видео касетни систем интерне телевизије, електронско 

управљање уређајима мале АВ технике ( дијапројектор, магнетоскоп и сл.) 
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Просторни услови за реализацију социјалне  функције школе 

 
 

р.б. Назив објекта 

бр. 

Просторија 

              Ниво 

опремљености објеката 

А Б В Г Д 

 1. Кухиња 1 1       

 2. Трпезарија 1 1       

 3.  ТВ сала 2 1       

 

КУХИЊА: А = постоје савремени уређаји за припрему хране, Б = претежно опремљена 

савременом опремом, В = претежно опремљена застарелом опремом, Г = опрема је 

застарела и у лошем стању 

ТРПЕЗАРИЈА: А = опремљена савременом и функционалном опремом( столови су 

прекривени платненим стољњацима) уз коришћење салвета, Б = опремљена 

савременом и функционалномопремом а столови прекривени мушемом, ултрапасом.., 

В = опремљена недовољно функционалном опремом али се користе стољњаци, салвете 

и др. Прибор, Г = има застарелу и нефункционалну опрему 

ТВ сала : А = функционално опремљена адекватним намештајем и електронским 

уређајима ( ТВ, компјутер), Б = функционално опремљена намештајем а делимично 

електр. Уређајима, В=  опремљена најосновнијим намештајем и ел. Уређајима 
 

 

 

Наставничка зборница и кабинети за ваннаставно особље 

 
 

р.б. Назив објекта 

бр. 

Прост

орија 

 1. Наставничка зборница 1 

2. Кабинет за психолога 1 

3. Канцеларије за рад административног особља 5 

4. Просторија за копирање 1 

5. Радионица за рад домара 1 

 

 

Опрема – намештај 

 
Школски намештај за ученике испуњава хигијенске, педагошке и техничке захтеве и 

одговара потребама наставе и осталим васпитно- образовним активностима.Постојећи 

намештај омогућава ученицима правилно и удобно седење и  лако је покретљив. 

 

Све учионице општеобразовне наставе опремљене су следећим намештајем: сто, 

столице, АБ катедра, столица за наставника, табла, зидне слике, постери. Две учионице 

за ђаке првог и трећег, односно, другог и четвртог разреда су веће површине и осим 

основног намештаја садрже и по два велика ормара за одлагање књига, и другог 

материјал, ТВ и ДВД.  Већа површина наведене две учионице омогућава промену 

начина седеља у учионици ( у квадрату, полукругу, у  редовима) што млађим 

ученицима изузетно прија. 
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Две учионице које су такође већих површина користе се за похађање наставе ученика 

старијих разреда ( од петог до десетог). 

Дигитална учионица опремљена је компјутерима и основном, пратећом опремом, 

капацитет је 10 места и до сада се највише користио  у циљу осавремењивања 

наставног процеса ( општеобразовна настава: билогија, географија, физика....) 

Просторија која се у документацији води под „ библиотека“ је прилагођена за 

реализацију наставе камерне музике. 

 

 

 

 

 

3. Наставна средства 

 
 

Школа  располаже наставним средствима и материјалом који у процесу васпитања и 

образовања пружају могућности за брже усвајање и стицање знања, вештина и навика. 

 

Настава енглеског језика се одвија у кабинету за енглески језик који има ТВ и ДВД, 

што омогућава и наставнику и деци да користе и друга  наставна  средства,  осим 

основних , те да сам процес усвајања, стицања знања буде интересантан, динамичан, 

добро осмишљен, увек другачији и пријемчљивији ученицима . 

 

 

 

Објекти за васпитно-образовни рад ван школске зграде 

 

 
За реалиазцију програма васпитно- образовног рада школа ће користити одговарајуће 

објекте у окружењу ради ефикасније и клавилетније реализација васпитно - образовног 

процеса. План рада даје само, у овом тренутку, оквире и смернице рада док ће сваки 

наставник појединачно у своје планове уносити време и начин коришћења постојећих 

објеката. 

 

1. За одржавање концерата и  матурског испита из главног предмета за матуранте 

користићемо салу Ниже музичке школе у Ћуприји „ Душан Сковран“. 

2. За рекреацију ученика ( уколико школа има финасијских могућности за то) 

користиће се градски базен у Параћину. 

 

 

Школска библиотека 

 
 

Библиотека располаже са  1 527 наслова . Књиге су доступне наставницима и 

ученицима на коришћење током целе године.  

Школа нема свог библиотекара , односно, особу која је задужена за вођење 

документације тј, евиденције о позајмљеним књигама. 
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                                                   III 

                                             Ученици 

 
Након пријемног испита, који је одржан 6.06.2015.г. Школу за музичке таленте 

уписало је 15 ученика и укупан број ученика на почетку шк.2015/2016.г. је 77 ученика.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састав по полу и стању породице ( комплетна или некомплетна породица) 

 

 

 

 

                                                         IV 

 

Организација рада школе 

 

 
1. Програми и организација рада Школе 

 

Школа остварује образовање и васпитање на основу школског програма у складу са 

одредбама Закона о основама система образовања и васпитања , а према плану и 

програму који је утврђен Правилником о плану и програму музичког образовања и 

васпитања деце и омладине са изразитим музичким способностима ( Сл.г.Просветни 

гласник 02-90) и Сл.г.Просветни гласник (10/2004, 1/2005, 3/2006, 6/2006, 11/2008, 

5/2010, 6/2009, 2/2010-13). Школа за музичке таленте у Ћуприји има десет разреда 

општеобразовне и десет разреда музичке наставе . Ученици ове школе  на крају  

школовања стичу  основно опште и музичко образовање и средње опште и музичко 

образовање, у трајању од десет година. По Статуту школе ученик има могућност  

убрзаног школовања и то два пута у току трајања школовања ( једном у нижим 

разредима музичке наставе – од првог до шестог и једном у вишим разредима- од 

седмог до десетог). 

 Разред 

 

  

 Свега 

 

 

 Састав по полу 

 

Породица 

М Ж К НК 

I 3 2 1 2 1 

II 1 - 1 1 - 

III 4 2 2 4 - 

IV 4 1 3 3 1 

V 9 3 6 7 2 

VI 8 2 6 7 1 

VII 10 3 7 8 2 

VIII 4 3 1 4 - 

IX 15 2 13 9 6 

X 8 5 3 7 1 

Слоб. 11 4 7 10 1 
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У школи се ради у две смене: у преподневним сатима је општеобразовна настава ( од 

8:00 до 12:00 часова) а у поподневним сатима, након ручка,  је музичка ( 

инструментална – индивидуална и групна и теоријска музичка настава). 

 

 

 

 

 

Доручак 7:30 -8:00 

Ручак 12:00-14:00 

Ужина 15:00- 15:30 

Вечера 18:30 -19:30 

 

 

Дневни план активности 

 

Часови учења 

1. Писање домаћих задатака-  

Понављање, вежбање и утврђивање обрађеног  градива ( српски језик, 

математика, свет око нас, природа и друштво) 

Oбавезне ваннаставне активности 

1.  Вежбање на инструменту  у складу са НПП сваки ученик има свој 

распоред вежбања) 

2. Физичко и здравствено васпитање – према распореду  

Слободне активности 

1. Спортска секција –понедељак и среда 3,4,5,6,7,8 

2.  Историјска секција-уторак 5 

3. Енглеска драмска секција-среда 3,4,5, 

4. Ликовна секција-петак 5,6 

5. Биолошка секција-понедељак 7,8.р 

6. Географска секција-четвртак 6,7.p  

7. Литерална секција- петак 1,4.р 

8. Драмска секција- петак 1,4.р 

 

 

Годишњи фонд редовне наставе по разредима и предметима 

( општеобразовна настава) 

 

 

                        Назив предмета 

                           Разред 

I II III IV V VI VII VIII 

I

X X 

 1. Српски језик 5  5 5 4 4 4 3  3 3 3 

 2. Енглески језик  4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 

 3. Ликовна култура  1 1 1 1 1 1         

 4. Свет око нас  2  2                 

 5. Природа и друштво      2               

 6. Познавање друштва        2             

 7. Познавање природе          2           

 8. Историја          2 2 2 2     
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 9. Географија            1 2 2 2   

 10. Физика              1 2 2   

 11. Математика  3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

 12. Биологија            2 2 1 1   

 13. Хемија        2 2  

 14. Историја уметности          2 

 15. Социологија         1  

 16. Психологија          2 

 17. Филозофија          2 

 18. Грађанско васпитање  1 1 1            1 

 

1 

 

 

 

 

 

Годишњи фонд редовне наставе по разредима и предметима 

( музичка настава) 

 

 
Облици наставе 

 

Настава у школи се изводи индивидуално ( у музичким кабинетима) и групно, по 

разредима ( у учионицама). По групама настава се изводи за: све опште стручне 

предмете , уже стручне предмете, за камерну музику и оркестар.  

Индивидуална настава се изводи за главни предмет . 

Настава се изводи на српском језику. 

Настава се одвија у две смене. Општеобразовна наставе се одвија у преподневним 

сатима ( прва смена), а музичка настава у поподневним сатима ( друга смена). 

 

Образовно-васпитна делатност Школе остварује се кроз:  

 

 редовну наставу ( општеобразовне предмете, општестручне предмете и 

ужестручне предмете) 

                        Назив предмета 

Разред 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1. Солфеђо са теоријом музике  2 2 2 2             

2. Солфеђо          2 2 1+1 1+1 1+1 1+1 

3. Теорија          1 1         

4. Хармонија              2 2 1+1   

5. Контрапункт                 1+1 

6. Музички облици                  2 2 

7. Музички инструменти        1             

8. Историја музике              2 2     

9. Главни предмет  инструмент  3+2  3+2   3+2  2+2  2+2  2+2  2+2  2+2  2+2  2+2 

10. Камерна музика        1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

11. Упоредним клавир   1 1 1 1     

12. Оркестар          2+1 2+1  2+1 2+1 2+1 2+1 
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 обавезне ванаставне активности (свакодневно вежбање на инструменту, 

свакодневна израда домаћих задатака и учење, физичко и здравствено 

васпитање) 

 додатну и допунску наставу  

  изборну наставу  

  интерни час , културну и јавну делатност 

Настава се организује за образовни профил- музички извођач - гудачки смер. 

У оквиру образовног профила- музички извођач, гудачки смер, главни предмет је 

инструмент , у оквиру кога се изучавају следећи инструменти: виолина, виола, 

виолончело, контрабас. 

Час индивидуалне  и групне наставе траје 45 минута, изузев часова индивидуалне 

наставе за ученике првог , другог и трећег разреда, који траје 30 минута. 

Интерни часови : Овај облик образовно-васпитног рада је комплементиран део уз 

редовну наставу . Сваки ученик школе има обавезу да најмање једанпут годишње у 

току школске године наступи на интерном часу. 

Преслушавања: Овај облик образовно-васпитног рада организује се ради перманентног 

увида у степен савладаности програмских задатака и ради лакшег праћења 

напредовања ученика. Преслушавање се организује по потреби, ради увида у 

напредовање ученика који се припремају за јавне наступ и такмичења, концерте, 

гостовања, као и ради утврђивања који ће ученици представљати школу у оквиру 

планиране концертне делатности. 

Културна и јавна делатност школе произилази из њене друштвене и културне улоге и 

доприноси потпунијем васпитању ученика, јавности рада и утицају на културни развој 

локалне средине. Ради подизања опште културе ученика и унапређивању друштвеног и 

културног живота средине, Школа организује разноврсне облике јавног деловања: 

концерти у школи и ван ње, такмичења, снимања, учешће наставника у стручним 

жиријима. 

 

 

 

 

Организација рада према календару  

Министарства просвете за школску 2015/16.годину 

 

 
 

Поштујући захтеве наставног плана и програма  и Правилника школског календара 

Министарства просвете, Школа ће реализовати све наставне предмете по разредно-

часовном систему. 

 

У току године , вршиће се комплетна анализа постигнућа ученика на општеобразовној 

и музичкој настави и то: 

 На првом класификационом периоду – новембра 2015.г. 

 На крају првог полугодишта –  децембра 2015.г. 

 На трећем класификационом периоду –априла 2016.г. 
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 На крају четвртог класификационог периода –  јун 2016.г. 

 За матуранте –јун 2016.г. 

 

Да би анализе биле комплетне наставници су дужни да воде уредну документацију о 

непосредном раду са ученицима. Образовни рад мора бити верификован у разредним 

књигама, а ученици оцењени из сваког наставног предмета и то: за ученика основног 

образовања најмање 4 пута у току трајања наставе, а за ученике средњег образовања 

најмање 3  пута у току трајања наставе.  

Оцењивање ученика мора бити јавно. О реализацији ових задатака стараће се 

одељенске старешине. 

Подела књижица и родитељски састанак на крају наставне године одржаће се  

последње недеље јуна.  

Према Правилнику  о плану и програму музичког образовања и васпитања деце и 

омладине са изразитим музичким способностима ( „ Службени гласник- Просветни 

гласник“ бр.2 од 31. марта 1990.г.), образовно васпитни рад за: 

 

 Ученике од 1. до 5. разреда оствариће се у 37 шестодневних радних недеља 

 Ученике од 6. до 9. разреда – оствариће се у 35 радних недеља а за 

 Ученике  десетог разреда у 33 радне недеље 

 

Како би рационално и ефикасно ускладили рад општеобразовне и музичке наставе,  

реализовали планирани фонд часова и остварили задате циљеве и стандарде 

постигнућа, а имајући у виду термине предвиђене за проверу савладаности програма  

на музичкој настави, донета је одлука    да се  у терминима одржавања колоквијума и 

годишњег испита из главног предмета ученици ослободе похађања општеобразовне 

наставе , која ће, уколико буде било потребе бити надокнађена радним суботама. 

 

У току школске године ученици имају: 

 Зимски распуст (из два дела): 31.12.2015.-10.01.2016.године и од 

30.01.2016.год.-14.02.2016.год. 

 Пролећни распуст- од 28. 04. -3.05. 2016.г. 

 Летњи распуст – 0д 22.06. -  31. августа 2016.г. 

 

У школи се радно празнује: 

 Свети Сава  - 27. Јануар 2015.г. 

 

Државни празници: 

 

 Дан потписивања примирја ( нерадни дани )–  9,10,11.новембар .2015.године 

 Сретење - од 15.-16. фебруара 2016.г. 

 

Верски празници:  

 

Завршетак наставе на крају првог полугодишта је 29. 01. 2016.г. 

Завршетак другог полугодишта је  22.06. 2016.г. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају/ одржавају наставу , односно, 

да не раде у дане следећих верских празника: 

 Православци на први дан крсне славе; 
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 Католици и припадници других верских заједница на први дан Божића, и у дане 

ускршњих празника почев од Великог петка  а према Школском календару за 

2015/16.г. 

 

 

 

 

                        Наставни кадар и задужења за рад у школи 

 
Кроз табеларне приказе дати су подаци о броју радника, преглед година радног стажа, 

стручна спрема, статус запосленог као и подела предмета и недељна задужења 

запослених ( наставници, васпитачи, администрација, директор, стручни сарадник). 

 

 
Радници школе 

 

 

  Опис- извршилац Свега 

Степен стручне спреме 

ош 

н

к кв вкв сс вс всс мр др 

1. Директор школе 0.50             1    

2. Уметнички руководилац 0.30        1  

3.  Стручни сарадник - психолог 0.50             1    

4. 
Наставници у општеобразовној 

настави 20           1 19    

5. Наставници у музичкој настави 26            17 9   

6. 

Административно – финансијска служба 

а) секретар 0.50           1     

б) шеф рачуноводства 0.50           1     

в) обрачунски радник 0.50         1       

д) административни радник 0.50         1       

7. Техничка служба школе 

8. 

а) домар 1    1            

б) руковалац парних котлова 1    1            

Помоћна служба- хигијеничарке 3   3             

 
 

НК = неквалификована, КВ = квалификована, ВКВ = висококвалификована, СС = средња стручна спрема, ВС = 

виша спрема, ВСС = висока стручна спрема, МР = магистар, ДР – доктор 
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                            Наставници општеобразовне наставе 

 

 Презиме и име 

наставника 

Наставни 

предмет 

Разред у 

којима 

предаје 

% 

Ангажова 

ња 

Степен 

стру 

чне 

спреме 

Радни 

стаж 

Статус 

1. Антић Весна 

Српски 

језик 

 V,VI,VII,V

III,IX,X 100 VII 21 

Р.о. на 

неодређено  

2. Петровић Тања 

Енглески 

језик 

I,II,III,IV,V

,VII,IX,X 100 VII 23 

Р.о. на 

неодређено  

3. Николић Ана 

Енглески 

језик VI,VII 25 VII 11 

Р.о. на 

неодређено 

4. Андрејић Весна 

Разредна 

настава  I , III 60 VII 24 

Р.о. на 

неодређено  

5. 

 

Љиљана Тодоровић 

Разредна 

настава II, IV 60 VII 28 

Р.о. на 

неодређено  

6. Драгана Спасојевић 

Познавање 

природе; 

биологија 

V,VI,VII,VI

II 40 VII 1 

Р.о. на 

одређено  

 

7. 

Тирменштајн Весна 

 

 Историја 

 V,VI,VII,V

III 40 VII 14 

Р.о. на 

неодређено  

8. 

Гавриловић Ивана 

 Географија 

 VI,VII,VIII

IX 35 VII 13 

Р.о. на 

неодређено  

9. Миљанић Дарко Физика  VII,VIII,IX 25 VII 10 

Р.о. на 

неодређено  

10. 

Тимотијевић 

Срећко 

Математик

а V,VIII,IX,X 44 VII 29 

Р.о. на 

неодређено 

11. 

Вељковић 

Владимир 

Математик

а VI,VII 11 VII 11 

Р.о. на 

неодређено 

12. Ђорђевић Анкица Хемија VIII 10 VII 12 

Р.о. на 

неодређено  

13. 

Илић-Пантић Ана 

 Хемија IX 10 VII 8 

Р.о. на 

неодређено 

14. 

Миленковић 

Слађан 

Историја 

уметности; 

Ликовна 

кулутра  V,VI,X 20 VII 12 

Р.о. на 

неодређено  

 

 

15. 

Јовановић 

Слободан 

Социологиј

а I X 5 VII 9 

Р.о. на 

неодређено  

16. Митева Невенка 

Психологиј

а  X 10 VII 11 

Р.о. на 

неодређено  

17. Милинковић Јован 

Филозофиј

а  X 10 VII 21 

Р.о. на 

неодређено  
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18. Мицкић Ненад 

Грађанско 

васпитање  IX,X 10 VII 8 

Р.о. на 

неодређено  

19. 

Костандиновић 

Драгослава 

Физичко 

васпитање 

I,II,III,IV,V

VI,VII,VIII,

IX,X 100 VII 29 

Р.о. на 

неодређено  

 

 

 

 

Наставници музичке теоријске наставе 

 

 

 

  

Презиме и име 

наставника 

Наставни 

предмет 

Разред у 

којима 

предаје 

% 

ангажовања 

Степен 

стручн

е 

спреме 

Радни 

стаж 

(у 

год) 

 

Статус 

1. 

Павловић Невена 

 

Солфеђо; 

Теорија 

музике 

 

II,III,IV,V

VI,VII,IX

X 100 VII 6 

р.о. на 

одређено  

2. 

 

Младеновић-

Милошевић Ирена 

 

Солфеђо; 

Музички 

инструменти 

I,IV,VIII 

 

25 

 

VII 

 

9 

 

р.о. на 

неодређено  

 

3. 

 

 

Горан Миљковић 

 

 

Контр.,Муз 

обл;Ист 

муз;Хармон. 

VII,VIII, 

IX,X 

100 

 

 

VII 

 

 

17 

 

 

р.о. на 

неодређено 

 

 

4. 

 

 Зорица Ђаковски 

 

Упоредни 

клавир 

 

III,IV,V, 

VI 

 

100 

 

VII/2 

 

7 

 

Р.о. на 

неодређено  

 

 

 

 

 

 

 

 

Клавирски сарадници 

 

 

 

  Име и презиме 

% 

ангажовања 

 

Степен 

стручне 

спреме 

Радни 

стаж 

(у год) 

Статус 

 

1. Теа Андријић 

100 

 

VII 

 

6 

 

р.о. на 

неодређено 

2. 

 

Зоран Гавриловић 

 

 

100 

VII/2 

 

22 

 

р.о. на 

неодређено 
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3. 

 

Милица Пап 

 

100 

 

VII/2 

 

15 

 

р.о. на 

неодређено 

4. 

 

Eмилија Пинто 

 

100 

 

 

VII/2 

 

12 

 

р.о. на 

неодређено 

 

 

 

 

                             

                                     Наставници инструменталне наставе 

 

 

 

  

Презиме и име 

наставника 

 

Наставни 

предмет 

 

Разред 

 

% 

ангажова

ња 

 

Степен 

стручне 

спреме 

 

Радни 

стаж 

(у год) 

Статус 

 

1. 

 

Поповић Катарина 

 

Виолина 

 

I,IV,V,VI,

VIII 

 

100 

 

VII 

 

4 

 

Р.о. на 

неодређен

о 

2. 

 

Радосављевић Божидар 

 

Виолина 

III.VI,VII,

IX 

100 

 

VII/2 

 

18 

 

р.о. на 

неодређен

о 

3. 

 

Николић Владимир 

 

Велики 

оркестар, 

виолина I,II,VI 

100 

 

VII/2 

 

5 

 

р.о. на 

неодређен

о 

4. 

 Вaсиљевић  Игор 

Виолина 

 

III,IV,VI,

VII 

 

100 

 

VII 

 

3 

 

р.о. на 

одређено 

 

5. 

 

Младеновић Милица 

 

Виолина 

 IV,VII,X 

 

100 

 

VII 

 

6 

 

р.о. на 

неодређен

о 

 

6. 

 

Младеновић Драгутин 

 Виолина 

IV,VI,VII;

VIII;IX 100 VII 7 

р.о. на 

неодређен

о 

 

7. 

Гавриловић Даница 

 

 Виолина 

I,III,IV,V,

VIII 100 VII 27 

р.о. на 

неодређен

о 

 

8. 

 

 

Симић Милош 

 

 

Виола 

 

V,VIII,X 

 

100 

 

VII 

 

10 

 

р.о. на 

одређено 

 

9. Aна Комарица Виола 

I,III,IV,VI

I;X 100 VII 3 

р.о. на 

одређено 

 

10. Невена Бусарац 

Виолончело 

 

IV,V,VIII;

IX,X 100 VII 6 

р.о. на 

неодређен



   17 

 

о 

 

11. Ивовић Жељко 

Виолончело, 

Мали 

оркестар I,III,IX 100 VII 5 

р.о. на 

неодређен

о 

 

 

12. 

 

Сарамандић Божа 

 

 

Виолончело 

 

 

VII,IX 

 

30 

 

 

VII/2 

 

 

28 

 

 

Уговор о 

извођењу 

наставе 

 

 

13. 

 

 

Благојевић Александар 

 

Контрабас 

 

I,III,VI, 

VIII,IX; 

100 

 

VII 

 

9 

 

р.о. на 

неодређен

о 

14. 

 

Мирчић Драган 

 

Камерна 

музика 

IV,V,VI,V

II,VIII,IX;

X 

 

100 

 

VII 

 

4 

 

р.о. на 

неодређен

о 

 

15. Mихаиловић Милица 

Камерна 

музика 

IV,V,VI,V

II,VIII,IX;

X 100 VII/2 5 

р.о. на 

неодређен

о 

 

16. 

 

Влаисављевић Небојша 

 

Координa 

тор музичке 

наставе 

 I-X 

40 

 

 

VII 

 

 

12 

 

р.о. на 

неодређен

о 

 

17. 

Првуловић-Мирчић 

Зорана 

Координa 

тор музичке 

наставе 

 I-X 100 VII 24 

р.о. на 

неодређен

о 

 

18. 

 Ристић Ана 

Виолончело 

 I,II,V,VI 85 VII  

р.о. на 

одређено 

 

19. Дробњак Вук 

Виолина 

 I,V 30 VII 11 

 

Уговор о 

извођењу 

наставе 
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Ваннаставно особље 

 

 

 

Презиме и име  

 

Радно место 

 

% 

ангажовањ

а 

 

Степен 

стручне 

спреме 

 

Радни 

стаж 

(у год) 

Статус 

 

1. Јовић Данијела директор 50 VII 10 р.о. на 

неодређено 

 

2. Цветковић-

Пауновић 

Светлана 

секретар 50 VII 16 р.о. на 

одређено 

 

3. Марковић Бобана Шеф рачуноводства 50 VII 12 р.о. на 

неодређено 

 

 

4. 

 

Ђорђевић Марина 

 

Стручни сарадник-

психолог 

 

50 

 

VII 

 

4 

 

р.о. на 

одређено 

 

5. Миљанић Татјана Благајник 50 IV 8 мес р.о. на 

одређено 

 

6. Алексић Радица Административни 

радник 

50 IV 25 р.о. на 

неодређено 

 

7. Стошић Богдан домар 100 III 23 р.о. на 

неодређено 

 

8. Рошковић 

Љиљана 

Радник на 

одржавању чистоће 

100 II 24 р.о. на 

неодређено 

 

9. Радосављевић 

Славија 

Радник на 

одржавању чистоће 

100 II 18 р.о. на 

неодређено 

 

10. Стојановић Злата Радник на 

одржавању чистоће 

100 II 21 р.о. на 

неодређено 

 

11. Живановић 

Драгиша 

ложач 100 III 39 р.о. на 

неодређено 
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Расподела ученика по класама 
 

Александар Благојевић                  разред                                            
1. Станковић Вељко 1. разред 

2. Живановић Тијана 1. разред 

3. Поповић Љубиша 2. разред 

4. Француски Филип 8. разред 

5. Буљанчевић Никола 9.-10. разред 

6. Веселинов Војислав 9. разред 

 

Божидар Радосављевић                разред 
1. Бићанин Љубица 4. разред 

2. Маричић Николина 6. разред 

3. Атанасијевић Петра 7. разред 

4. Живковић Коста 7. разред 

5. Милеуснић Теа 7. разред 

6. Милошевић Ања 8.разред 

 

Даница Гавриловић                           разред 
1. Ђорђевић Марко 1. разред 

2. Михајловић Марта 2. разред 

3. Раденковић Лазар 3. разред 

4. Мињевић Андреј 5. разред 

5. Варга Карољ 9.-10. разред 

6.  Васић Наталија  9. разред 

 

Игор Васиљевић                                 разред  
1. Благојевић Теа 2. разред 

2. Ђорђевић Надежда 4. разред 

3. Смиљанић Јована 4. разред 

4. Трујановић Милана 7. разред 

5. Митровић Јован 8. разред 

6. Ристић Мануел 8. разред 

7. Марковић Феђа 10. разред 

 

Милица Младеновић                          разред 
1. Медан Марта  3. разред 

2. Вељковић Срђан 5. разред 

3. Ристановић Сара 5. разред 

4. Ђорђевић Стефан 8. разред 

5. Пејић Јелена 8. разред 

6. Удицки Стефанија 8. разред 

7. Танасковић Тамара 10.разред 

 

 

 



   20 

 

 

Драгутин  Младеновић                    разред                                       
1. Ђокић Александра 1. разред 

2. Јанковић Ања 5. разред 

3. Спасојевић Матија 5. разред 

4. Костић Милица 9. разред 

5. Стоиљковић Милица 9. разред 

6. Дурмишевић Андријана 10.разред 

 

Катарина Поповић                                 разред                                       
1. Ковачевић Даница 2. разред 

2. Пешић Стојанка 4. разред 

3. Ковачевић Јована  5. разред 

4. Митровић Милица 6. разред 

5. Марковић Милица 7. разред 

6. Нешић Иван  9. разред 

 

Ана Комарица                                       разред 
1. Киш Лара 1. разред 

2. Михајловић Јана 2. разред 

3. Бањац Илија 1. разред 

4. Јовановић Маша 4. разред 

5. Утковић Кристина 8. разред 

6. Антић Јелена 9.разред 

 

Невена Бусарац                          разред 
1. Карић Дамир 1. разред 

2. Антић Кристина 6. разред 

3. Буљанчевић Kатарина 6. разред 

4. Мајсторовић Мима 6. разред 

5. Милосављевић Oгњен 9.-10. разред 

6. Ранковић Тамара 10. разред. 

 

Владимир Николић                          разред 
1. Богдановић Елена 2. разред 

2. Пастроњевић Марија 3. разред 

3. Јанковић Марија 5. разред 

4. Велики оркестар  

 

Жељко  Ивовић                                 разред                                            
1. Станковић Мина 2 -3.разред 

2. Липановић Петра 4. разред 

3. Чолић Радмила 10. разред 

4. Мали оркестар 

 

Ана Ристић                                 разред                                            
1. Срејић Дарија 1. разред 
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2. Тамбурић Жељко 2. разред 

3. Младеновић Нађа 5. разред 

4. Тамбурић Драгош 5. разред 

5. Чачић Јелисавета 6. разред 

 

 

Божа Сарамандић                                разред                
1. Ракочевић Павле 8. разред 

2. Јанковић Ана 10 разред 

 

 

Милош Симић               разред                                                       
1. Радивојевић Петар 6. разред 

2. Богдановић Сашка 7. разред 

3. Стоиљковић Милена 9. разред 

4. Стошић Ђорђе 9. разред 

5. Тимотијевић Ема 9. разред 

6. Петковић Леонора 10. разред 

 
 

Вук Дробњак                                        разред                
1. Трујановић Елвис 1. разред 

2. Јовановић Василије 1. разред 

 

 

 

Камерна музика 
 

 

Камерну музику сачињавају групе инструмената ( од 2 па навише) и сматра се да оно 

спада у најсложенији и најуспешнији вид музицирања уопште. 

Имајући то у виду, препоручљиво  је да ученик практично упозна ову врсту 

музицирања већ после извесног савладавања градива ( зависно од индивидуалних 

способности). Веома је важно да се изврши избор таквих дела која неће бити ван 

домашаја техничких и музичких могућности чланова ансамбла, јер би се у противном 

постигао супротан ефекат. Чланови ансамбла треба да буду на приближном нивоу, што 

се тиче музичке зрелости. Приликом рада, педагог мора да инситира првенствено на 

интонацији, ритмичкој усклађености и на уједначеном излагању музичких интенција 

аутора. 

Поступност од једноставнијег дела и форми камерног музицирања ка сложенијим  

( дуо, трио –соната, квартет, квинтет ...) представља изузетно важан елемент у настави 

камерне музике, као и развијање активног стваралачког односа ученика према тим 

делима. 

Ученике треба стимулисати да својим извођењима у току године, интерним и јавним 

наступима школе прикажу резултате свога рада у камерној класи. 

На састанку Музичког актива школске 2015/2016 г. направљени су следећи камерни 

састави: 
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Проф. Драган Мирчић:            

 

 

                                                                   трио 

                                1. Јована Смиљанић IV виолина, Стојанка Пешић IV виолина,   

                                    Петра Липановић IV виолончело. 

 

                                                                   трио 

                                2. Јована Ковачевић V виолина, Марија Ковачевић V виолина, 

                                     Елвис Трујановић V виолина. 

 

                                                                    трио 

                                3. Матија Спасојевић V виолина, Срђан Вељковић V виолина, 

                                    Нађа Младеновић V виолончело.  

 

                                                                     квартет 

                                4. Петра Атанасијевић VII виолина 

                                    Милица Марковић    VII виолина  

                                    Ема Тимотијевић      IX  виола 

                                    Војислав Веселинов IX контрабас 

 

                                                          квартет 

                                5. Иван Нешић IX виолина 

                                    Феђа Марковић X виолина 

                                    Сашка Богдановић VII виола 

                                    Ана Јанковић X виолончело 

   

                                                              квартет 

                                6. Мануел Ристић VIII виолина  

                                    Јован Митровић VIII виолина 

                                    Ђорђе Стошић IX виола 

                                    Тамара Ранковић X вилончело   

  

                                                           трио 

                                7. Карољ Варга IX виолина   

                                    Наталија Васић IX виолина 

                                    Никола Буљанчевић IX-X контрабас 

 

                                                         квартет 

                                8. Андријана Дурмишевић X виолина 

                                    Тамара Танасковић X виолина 

                                    Леонора Петковић X виола 

                                    Радмила Чолић X виолончело 
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                                                        дуо                  

                                9. Јелена Пејић VIII виолина, 

                                    Војислав Веселинов IX контрабас 

 

 

                                             Факултативно:ФфффффффАКУЛТАТИВНО  

                               10. Елена Богдановић II виолина 

                                     Мина Станковић II виолончело 

 

 

 

 

 

 

Проф.Милица Михаиловић: 

 

                                  1. Сара Ристановић  

                                     Ања Јанковић, 

                                     Маша Јовановић, 

                                     Кристина Антић; 

 

 

                                  2. Ања Милошевић 

                                      Теа Милеуснић 

                                      Кристина Утковић 

                                      Мима Мајсторовић 

  

                               

                                  3. Милица Костић        

                                      Милица Стоиљковић 

                                      Милена Стоиљковић 

                                      Огњен   Милосављевић  

 

 

                                   4. Петар Радивојевић 

                                       Андреј Мињевић 

                                      Филип Француски  

  

 

                                   5. Стефан Ђорђевић 

                                       Стефанија Удицки 

                                       Јелена Антић 

                                       Павле Ракочевић 

 

 

                                   6. Коста Живковић 

                                       Милана Трујановић 

                                       Катарина Буљанчевић  
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                                   7.  Надежда Ђорђевић 

                                       Љубица Бићанин 

                                       Драгош Тамбурић 

 

 

                                  8. Николина Маричић 

                                      Милица Митровић 

                                      Јелисавета Чачић; 

  

 

                                  9. Милица Стоиљковић 

                                      Милица Костић 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



   25 

 

 

  
        ОН  - обавезна настава    РУ-рад у стр.органима                                СР- сарадња са родитељима 

        ПР- планирање и припрема   МИ- матурски испи   ДП - допунска 

ОС- Час одељенског старешине  СКЦ- рад у секцијама    РК- руковођење ст.већа                                ВД – вођење шк.евид. и издав.јав.исправа 

ДД- , додатна настава   ПП- преглед писмених задатака   СТУ- стручно усавршавање  СА - слободне активности са групом 

ученика     СПП- спортске активности    КР- корективни рад са гр.ученика  ДКК- друштвено користан рад  

СРК- ангажовање у реализацији, спортских, рекреативних и културних акктивности ученика  РЦН- рад у целодневној настави  КА- културне и друге активнoсти у складу 

са потребама ученика 

 

Норматив недељног фонда часова наставника општеобразовне наставе у школској 2015/16.години 

  НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

Р.Б

. 

Име и презиме ОН ОС МИ ДП ДД СА СК

Ц 

СПП

+КР 

ПП ПР РК СУ СР ВД РУ Укупно 

1. Антић Весна 20 2 1 1     2 10 1 1 1 1  40 

2. Петровић Татјана 18 2  1  1 2  2 10  1 1 1 1 40 

3. Николић Ана 5   1     1 2  0.5   0.5 10 

4. Гавриловић Ивана 7   1 1 1    3  0.5   0.5 14 

5. Тимотијевић Срећко 8   1 1 1   1 4 ДКК

-1 
0.5   0.5 18 

6. Костандиновић Драгослава 18 2    1 1 1+1  10 СРК

-1 
1 1 1 1 40 

7. Вељковић Владимир 4        1 1 1 0.5   0.5 8 

8. Тирменштајн Весна 4     1    2  0.5   0.5 16 

9. Миљанић Дарко 5    1     2 СРК
-1 

0.5   0.5 10 

10. Ђорђевић Анкица 2         1  0.5   0.5 4 

11. Милинковић Јован 2         1  0.5   0.5 4 

12. Спасојевић Драгана 8   1 1     4  0.5   0.5 16 

13. Митева Невенка 2         1  0.5   0.5 4 

14. Миленковић Слађан 4         2 СРК
-1 

0.5   0.5 8 

15. Јовановић Слободан 1         1      2 

16. Мицкић Ненад 2         1  0.5   0.5 4 

17. Андрејић Весна 12 1 РЦН
8 

1 КА 
2 

   1 10 СРК
1 

1 1 1 1 40 

18. Тодоровић Љиљана 12 1 РЦН

8 
1 КА 

2 
   1 10 СРК

1 
1 1 1 1 40 
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, 

 
ОН  - обавезна 

настава  

ПП-преглед 

писмених 

задатака 

РУ-рад у 

стручним већима 

ПР- планирање и 

припрема 

ИИ-

испити(годишњи

, матурски и 

остале провере 

знања) 

СР- сарадња са 

родитељима 

ДП- допунска,  

ДД- додатна 

настав 

ПК- председник 

стр. већа 

 

ВД – вођење 

школске 

документације 

иизд.јав.исправа 

ПТ-припрема 

ученика  за 

такмичење 

СТУ- стручно 

усавршавање 

ТРЖ- тријажа 

КД- културна 

делатност 

ОП- остали 

послови- 

тријажа, 

пријемни испит 

ОР- Организује 

рад и обезбеђује 

услове за 

оставривање о.р. 

у кабинету 

 

Норматив недељног фонда часова наставника музичке наставе у школској 2015/16.г. 

              Непосредни рад са ученицима                         Остали послови 

Р.Б. Име и презиме ОН КД ДП ДД ПТ ПП ПР РУ СТУ ИИ ВД ПК ОП Укупно 

1. Миљковић Горан 18  4 2  1 10 1 1 1 1  1 40 

2. Павловић Невена  20  3  1  10 1 1 1 1  2 40 

3. Милошевић Младеновић Ирена 5  1    2 1   1   10 

4. Сарамандић Божа 8    1  4       13 

5. Васиљевић Игор 24    1  10 1 1 2 1   40 

6. Младеновић Драгутин 24    1  10 1 1 2 1   40 

7. Поповић  Катарина 24    1  10 1 1 2 1   40 

8 Пинто Емилија 25      10 1 1 2 1   40 

9. Благојевић Александар 24    1  10 1 1 2 1   40 

10. Радосављевић Божидар 24    1  10 1 1 2 1   40 

11. Влаисављевић Небојша 11      1 1 1 1 1   16 

12. Ивовић Жељко – виолончело/оркестар 22 2   1  10 1 1 2 1   40 

13. Првуловић Зорана- координатор м.н. 21      6 1 1  1 ОР-

2 
 32 

14. Бусарац Невена 24    1  10 1 1 2 1   40 

15. Михаиловић Милица-камерна музика 20 2   2  10 1 1 2 1  1 40 

16. Андријић  Теа 25      10 1 1 2 1   40 

17. Пап Милица 25      10 1 1 2 1   40 

18. Комарица Ана 24    1  10 1 1 2 1   40 

19. Младеновић Милица 24    1  10 1 1 2 1   40 

20. Гавриловић Даница 24    1  10 1 1 2 1   40 

21. Гавриловић Зоран 25      10 1 1 2 1   40 

22. Николић Владимир –виолина/оркестар 22 1   2  10 1 1 2 1   40 

23. Мирчић Драган – камерна музика 20 2   2  10 1 1 2 1  1 40 

24. Симић Милош 24    1  10 1 1 2 1   40 

25. Ђаковска Зорица 24      10 1 1 1 1 1 КА-

1 
40 

26. Дробњак Вук 8      1 1  1 1   12 

27. Ристић Ана 20    1  10 1  1 1   34 
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ПУ- помагање у учењу и раду 

ВР- васпитни рад са ученицима ( индивидуални и групни) 

СР – сарадња са родитељима 

СВ- програмирање и реализовање активности ученика у слободном времену 

СУ- стручно усавршавање 

РУ- раду у стручним органима 

ТРЖ – тријаже 

ДЗ- сарадња са Домом здравља 

ПП- припрема 

ПУ- праћење ученика ( концерти, гостовања, турнеје....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и распоред обавеза васпитача у школској 2015/16.години 

 

 Име и презиме ПУ ВР СР СВ СУ РУ ДЗ ПУ ТРЖ ПП Укупно 

1. Гавриловић Ивана 5  1 2 1 1 1   4 14 

2. Радуловић Гордана 10 10 2 3 1 1 1 1 1 10 40 

3. Тодоровић Савић Душица 10 10 2 3 1 1 1 1 1 10 40 

4. Николић Ана  10 8 1 1 1 1 1 1  8 32 

5. Ђорђевић Дејан 10 10 2 3 1 1 1 1 1 10 40 

6. Белошевић Јелена 5  1 2  1 1   4 14 

7. Андрејић Весна 5 3   1 1 1   5 16 

8. Тодоровић Љиљана 5 3   1 1 1   5 16 
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ВАННАСТАВНО  ОСОБЉЕ  

 
1. Недељни распоред радног времена директора 

 

Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

1. Планирање и организација програма образовања и васпитања 5 

2. Одлучивање о коришћењу наменских   средстава утврђених финансијским 

планом 

5 

3. Педагошко руковођење  свим стручним органима школе 2 

4. Педагошко – инструктивни рад 3 

5. Сарадња са родитељима ученика, удружењима, организацијама, јединицом 

локалне самоуправе, ЗМБСС, Минстарством просвете, Министарством културе, 

ЗУОВ, Школском управом... 

5 

6. Планира и прати стручно усавршавање свих запослених 2 

7. Координирање свим секторима унутар школе 6 

8. Евиденција  рада и подношење извештаја школском одбору 3 

9. Сарадња  са уметничким руководиоцем школе са ФМУ  2 

10. Сарадња са културним и образовним институцијама у земљи и иностранству 4 

11. Рад на промоцији школе и школском маркетингу 2 

12. Стручно усавршавање 1 

СВЕГА: 40 
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2. Недељни распоред радног времена стручног сарадникa 

 

 

Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

1. Праћење и проучавање развоја и напредовања ученика у учењу и владању 6 

2. Саветодавни рад са ученицима 10 

3. Васпитно-образовни и корективни рад са ученицима који имају тешкоће  5 

4. Сарадња са наставницима 2 

5. Аналитичко-истраживачки рад 1 

6. Сарадња са родитељима 1 

7. Сарадња са васпитачима 1 

8. Стручно усавршавање 1 

9. Други послови по налогу директора 1 

10. Рад у стручним органима ( тимови, активи, стручна већа, педагошко веће) 2 

11. Припрема 10 

СВЕГА: 40 

 

3. Недељни распоред радног времена административног, књиговодственог и помоћно-техничког особља 

 

Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

Секретар школе: 

1. Израда свих врста уговора , аката и нацрта  10 

2. Кадровски послови 6 

3. Правно-технички послови 6 

4. Координација у поступцима јавних набавки 3 

5. Праћење закона и других  прописа, давање стручног мишљења о примени истих 

и обавештавање директора 

3 

6. Заступање школе пред судовима и др. органима и организацијама 1 

7. Учествовање у раду школског одбора 2 

8. Организација рада техничког особља 5 

9. Остали послови по налогу директора 4 

СВЕГА: 40 
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Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

Шеф рачуноводства: 

1. Израда финансијског плана, периодичног обрачуна и завршног рачуна 10 

2. Израда финансијских статистичких извештаја 5 

3. Контрола документације материјалног пословања школе 10 

4. Обавља послове платног промета и рукује финансијским средствима у складу са 

својим овлашћењима 

5 

5. Обавља послове јавних набавки из делокруга финансијског пословања 3 

6. Организација и надгледање годишњег пописа имовине, обавеза и инвентара 6 

7. Остали послови по налогу директора школе 1 

СВЕГА: 40 

 

Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

Административни радник 

1. Преузима и заводи пошту у деловодник, уручује је адресарима , одашиље 

пошту 

10 

2. Истиче опште и појединачне акте на огласну таблу Школе, записнике органа, 

обавештења 

5 

3. Издаје потврде запосленима и ученицима 5 

4. Одлаже документацију у архиву, води евиденцију о архивском 

материјалу,архивску књигу и осталу документацију, врши изручивање 

материјала 

5 

5. Води евиденцију о уписаним и исписаним ученицима, као и о преводницама и 

извештајима о упису ученика у Школу и Дом 

5 

6. Пријављује децу на музичка  такмичења 4 

7. Обавља послове умножавања и фотокопирања неопходног архивског и нотног 

материјала 

5 

8. Обавља и друге послове у складу са законом и налогом директора школе  1 

СВЕГА: 40 
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Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

Домар : 

1. Одржавање и поправке школске зграде, дворишта, прилаза, инсталација, 

столарије, браварије, намештаја и инвентара 

25 

2. Учествовање у свим пословима одржавања хигијене објекта приликом 

генералног и ванредног спремања школских просторија 

3 

3. Набавка потрошног материјала, алата и средстава потребних за његов рад 3 

4. Теренски и курирски послови по налогу директора и секретара 5 

5. Вођење евиденције о свом раду, средствима која су му поверена и утрошку 

материјала  

1 

6. Обавља друге послове по налогу директора 3 

СВЕГА: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

Ложач: 

1. Ложење котлова и одржавање температуре 18 

2. Избацивање шљаке 2 

3. Складиштење огрева 2 

4. Одржавање, поправка и припрема  грејних инсталација 10 

5. Вансезонски послови ( ситне поправке на згради, опреми, огради, одржавање и уређење дворишта., коси 

траву, чисти снег..) 
5 

6. Води евиденцију о свом раду, средствима која су му поверена и утрошку 

материјала 

1 

7. Обавља друге послове по налогу директора 2 

СВЕГА: 40 
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Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

Радник на одржавању чистоће 

1. Одржавање чистоће Школе - ходника, учионица, кабинета, канцеларија, 

тоалета, радионица, сала  и инвентара 

30 

2. Одржавање чистоће у школском дворишту и на прилазима Школи 3 

3. Одржавање цвећа и зеленила у Школи и око ње 3 

4. Други послови по налогу секретара и директора школе 4 

СВЕГА: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

Обрачунски радник 

1. Вршење  уплата и исплата 5 

2. Обрачун  зарада и осталих накнада 3 

3. Евиденција о административним забранама и издавање  потврде о зарадама 3 

4. Ликвидација  благајне 3 

5. Вођење  благајничког  дневника 3 

6. Остали послови по налогу шефа рачуноводства и директора школе 3 

СВЕГА: 20 
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Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

Економ 

1. Пријем и складиштење робе  према важећим прописима 5 

2. Издавање  намирница по требовањима 5 

3. Вођење  магацинских картица 5 

4. Други послове по налогу директора школе 5 

СВЕГА: 20 

Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

Материјални књиговођа 

1. Вођење материјалног  књиговодства 5 

2. Послови фактурисања  5 

3. Израда калкулација  цена услуга смештаја и исхране ученика 5 

4. Други  послови по налогу шефа рачуноводства и директора школе 5 

СВЕГА: 20 
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Припремање за васпитно- образовни рад  

и методичка документација наставника 

 

 
Наставни процес је сложен и креативан процес па је неопходно систематски и плански 

приступити њиховој примени, реализацији и евалуацији. 

 

О свему ономе што жели да предузме, наставник мора благовремено да промишља, 

разрађује методе, технике, инструменте и средства како би остварио постављене 

циљеве и стандарде постигнућа. Наставник  је дужан да приступи планирању тј. изради 

одређеног плана , поштујући школски програм који садржи попис свих наставних 

садржаја наставног предмета у целини; наставници израђују глобалне ( на годишњем 

нивоу)  и оперативне ( на месечном нивоу) планове рада . 

 

Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део Годишњег плана рада 

школе према важећем Правилнику о стандардима квалитета рада. Овај план 

представља основу за планирање корелације међу предметима.  

 

Глобално / годишње планирање  
Врши се пре почетка школске године и обухвата:  

1. Планирање наставе:  

– распоређивање наставних тема/области/модула;  

– број предвиђених часова по теми;  

– број часова обраде, утврђивања и провере.  

2. Планирање додатне, допунске, припремне наставе, секција и осталих облика 

образовно-васпитног рада подразумева навођење укупног годишњег броја, без 

навођења броја часова по теми.  

 

Оперативно планирање  

 

Обухвата дидактичко-методску разраду наставних тема на наставне јединице, а ради се 

за месец, тему, област или модул. Наставник бира начин оперативног планирања у 

складу са специфичностима предмета.  

За глобалне и оперативне планове не постоје прописани обрасци.  

 

Оперативни план рада је веома важан вид педагошке припреме и усмерава 

наставника на промишљен избор наставних тема и јединица и њихово  распоређивање 

у складу са циљевима предмета, карактеристика ученика и услова рада. 

 

Оперативни план рада може да садржи следеће рубрике:  

1. називе наставних јединица и њихов распоред у оквиру тема;  

2. тип часа;  

3. облици, методе, иновације;  

4. напомену (место реализације уколико одступа од уобичајеног, евалуација и друге 

специфичности конкретног часа по потреби).  

 

Глобални план наставник предаје педагошко-психолошкој служби школе до почетка 

школске године, а оперативни у складу са динамиком реализације. 
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При распоређивању наставних јединица важно је водити рачуна о корелацији са 

осталим предметима и активностима датим у Годишњем плану рада. 

 

 

 

Глобални планови наставника 

 

 

Српски језик  и књижевност 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

Р.б. 

наст. 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

Први  разред 
1. Добро дошли прваци 18 8 10 

2. Учимо слова 17 11 6 

3. Свако слово нешто ново 17 10 7 

4. Лепршајте лептирице беле 23 15 8 

5. Сада могу све што хоћу 6 5 1 

6. Да учимо сада умемо 20 10 10 

7. Пријатељ се у невољи познаје 22 9 13 

8. Шалимо се али и радимо 15 8 7 

9. Много људи треба да се труди 25 13 12 

10. Ал је леп овај свет 22 10 12 

Други разред 
1. Хајде да растемо 22 5 17 
2. Растимо, са ластама растимо 23 10 13 
3. Хајде да се чудимо 19 13 6 
4. Снови и жеље 21 7 14 
5. Вредне ствари 26 16 10 
6. Хајде да учимо 24 14 10 
7. У свету животиња 15 7 8 
8. У свету ливада и шума 23 8 15 
9. Шта је лепо да се ради лети 12 3 9 

Трећи разред 
1. На позорници 20 10 10 
2. Добра и мудра дела сама се хвале 20 13 7 
3. Народне умотворине 28 9 19 
4. Наши снови, маштања и игре 21 12 9 
5. Зимске слике 11 6 5 
6. Шта нам се догађа 18 10 8 
7. Шала је шала, рад је рад 18 11 7 
8. У свету сваког тренутка 20 15 5 
9. Пролеће је свуда око нас 17 9 8 

10. „ Ал се небо осмехива“ 12 5 7 

Четврти разред 
1. Другарство 19 12 7 
2. Наджњева се момак и девојка 34 18 16 
3. Човек само срцем добро види 24 10 14 
4. На муци се познају јунаци 23 14 9 
5. Чуесни свет 25 14 11 
6. Добро се добрим враћа 23 8 15 

Пети разред 
1. Домаћа лектира 20 15 5 
2. Народна књижевност 20 10 10 
3. Граматика 20 15 5 
4. Правопис 20 15 5 
5. Језик и култура изражавања 20 15 5 
6. Диктат 10   
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7. Књижевна теорија 18 5 3 
8. Школска лектира 20 18 2 

Шести разред 
1. Школска лектира 40 30 10 
2. Домаћа лектира 44 34 10 
3. Језик 25 25 10 
4. Књижевна теорија 10 8 2 
5. Правопис 10 8 2 
6. Књижевност 10 8 2 
7. Систематизација 5   

Седми разред 
1. Домаћа лектира 15 10 5 
2. Школска лектира 30 25 5 
3. Граматика 20 15 5 
4. Правопис 15 10 5 
5. Књижевна теорија 20 15 5 
6. Филмска и сценска култура 5   

Осми разред 
1. Народна књижевност 12 10 2 
2. Стара књижевност ( суамрск-вавилонска, античка, 

Библија, Српска средњовековна књижевност) 

20 15 5 

3. Књижевна теорија 7 5 2 
4. Хуманизам и ренесанса 25 20 5 
5. БАрок , просветитељство, класицизам 10 15 5 
6. Систематизација градива 1   

Девети разред 
1. Европски романтизам 21 19 2 
2. Романтизам наших народа 15 13 2 
3. Херојски романтизам 8 6 2 
4. Реализам европских анрода 10 8 2 
5. Српски реализам 10 8 2 
6. Модерна европских народа и наших народа 15 10 5 
7. Књижевна теорија 10   
8. Језик 10 15  
9. Правопис 5   

Десети разред 
1. Књижевност 20. Века европских народа 18 16 2 
2. Књижевност 20. Века наших народа ( проза) 18 16 2 
3. Књижевност 20. Века наших народа ( поезија) 18 16 2 
4. Књижевнсот 2. Светског рата 18 16 2 
5. Савремена књижевност, светска и српска 18 16 2 
6. Драмска књижевност 14 12 2 
7. Систематизација градива 9 7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

 НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

Први  разред 
1. Предмети у простору и односи међу њима 10 4 6 

2. Линија и области 6 4 2 
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3. Класификација предмета према својствима 6 4 2 

4. Природни бројеви до 1 000 86 56 30 

5. Мерење и мере 3 2 1 

Други разред 
1. Природни броејви до 100 92 59 33 

2. Геометријска тела и фигуре, линије 16 14 2 

3. Мерење и мере 3 2 1 

Трећи разред 
1. Обнављање градива 3 - 3 

2. Природни бројеви 10 8 2 

3. Мерење и мере 6 5 1 

4. Сабирање и одузимање до 1 000 37 29 8 

5. Тачка, права и раван 2 2 - 

6. Круг 2 2 - 

7. Множење и дељење до 1000 33 29 4 

8. Угао 2 2 - 

9. Правоугаоник и квадрат 8 7 1 

10. Разломци 3 3 - 

11. Математички изрази 2 2 - 

12. Троугао 2 2 - 

13. Подударност 1 1 - 

Четврти разред 
1. Природни бројеви до 1 000 000 83 34 49 

2. Геометријски облици 14 9 5 

3. Мерење и мере 9 6 3 

4. Разломци 5 4 1 

Пети разред 

1. Скупови тачака 7 4 3 

2. Релације 2 1 1 

3. Пресликавања 3 2 1 

4. Угао 6 4 2 

5. Дељивост бројева 5 3 2 

6. Разломци  34 15 19 

7. Осна симетрија 6 3 3 

8. Транслација 3 1 2 

9. Ротација 4 1 3 

10. Писмени задаци са исправком и анализом 4 0 4 

Шести разред 
1. Цели и рационални бројеви 8 6 2 

2. Рачунске операције са рационалним бројевима 28 12 16 

3. Троугао 15 10 5 

4. Четвороугао 10 6 4 

5. Површина троуглова и четвороуглова 9 5 4 

6. Писмени задаци са исправком 4 0 4 

Седми разред 
1. Реални бројеви 7 3 4 

2. Питагорина теорема 8 3 5 

3. Рационални алгебарски изрази 17 7 10 

4. Многоугао 6 3 3 

5. Неке основне функције 12 5 7 

6. Круг 7 3 4 

7. Сличност 9 4 5 

8. Два једночасовна писана задатка са анализом 4 - 4 

Осми разред 
1. Тачка, права и раван 4 3 1 
2. Линеарне једначине и неједначине 15 5 10 
3. Призма 7 4 3 
4. Пирамида 8 4 4 
5. Линеарна функција 7 3 4 
6. Систем линеарних једначина са две непознате 13 5 8 
7. Ваљак 4 2 2 
8. Купа 5 2 3 
9. Лопта 3 2 1 

10. Два једночасовна писана задатка са анализом 4 - 4 

Девети разред 
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1. Тригонометрија правоугаоног троугла 4 3 1 
2. Логика и скупови 7 3 4 
3. Увод у геометрију 6 3 3 
4. Реални бројеви 3 1 2 
5. Пропорционалност величина 6 3 3 
6. Изометрије 7 4 3 
7. Рационални алгебарски изрази 8 3 5 
8. Линеарне једначине и неједначине. Линеарна 

функција 

13 4 9 

9. Хомотетија и сличност 5 2 3 
10. Степеновање и кореновање 7 4 3 
11. Два једночасовна писана задатка са анализом 4 - 4 

Десети разред 
1. Тригонометријске функције 18 10 8 
2. Квадратна једначина 15 6 9 
3. Низови 7 3 4 
4. Полиедри 7 4 3 
5. Обртна тела 5 2 3 
6. Експоненцијална и логаритамска функција 10 3 7 
7. Два једночасовна писана задатка са анализом 4 - 4 

 

 

Свет око нас 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. 

број 

настав.
теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

Први разред 

1. Ја и други 10 7 3 

2. Жива и нежива природа 40 23 17 

3. Оријентација у простору и времену 12 8 4 

4. Култура живљења 12 7 5 

Други разред 

1. Ми и наше окружење 19 16 3 

2. Кретање и сналажење у простору 15 12 3 

3. Природа око нас 25 21 4 

4. Материјали и њихова употреба 15 12 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа и друштво 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. 

број 

наст
авне 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

Трећи разред 
1. Мој завичај 7 4 3 
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2. Нежива природа 12 9 3 

3. Веза између живе и неживе природе 7 5 2 

4. Кретање у простору 12 10 2 

5. Кретање у времену 11 10 1 

6. Откривање прошлости 3 3 - 

7. Некад и сад 9 8 1 

8. Материјали и њихова употреба 8 7 1 

9. Људска делатност 5 4 1 

Четврти разред 
1. Моја домовина део света 16 9 7 
2. Истражујемо природне појаве 13 8 5 
3. Рад, енергија, производња 18 10 8 
4. Сусрет са природом 11 8 3 
5. Прошлост 16 10 6 

 

 

 

 

Енглески језик 

 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. 

број 

наст
авне 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

                                                      ПРВИ  И ДРУГИ РАЗРЕД 

1. HELLO/ MY CLASSROOM 10 5 5 

2. MY FAMILY 10 5 5 

3. MY HOUSE 15 6 9 

4. MY BIRTHDAY 8 4 4 

5.  

MY BODY 

6 3 3 

6.  

MY TOYS 

6 3 3 

7. CLOTHES 

 

6 3 3 

8.  

CHRISTMAS AND NEW YEAR 

8 4 4 

9.  

EMOTIONS 

6 3 3 

10.  

SEASONS 

4 2 2 

11. ANIMALS 

 

10 5 5 

12.  FOOD 20 10 10 

13. APPEARANCE 

 

10 5 5 

14. JOBS 8 4 4 

15. MY TOWN 8 4 4 

16. WEATHER 6 3 3 

17. ABILITIES  4 2 2 

18. SUMMER  HOLIDAY 2 1 1 

.       

                                                                     TOTAL 148   

                                                      ТРЕЋИ  РАЗРЕД И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

1. SCHOOL  THINGS / MY CLASSROOM  AND MY  

SCHOOL 

12             6 

 

6 

2. TOYS /SPORTS 9 4 

 

5 



   40 

 

3. MY  BODY/ EMOTIONS 9 4 

 

5 

4. JOBS/ 7 3 4 

5. IN THE PARK/ IN THE STREET/ OUTDOOR 

ACTIVITIES 

7            3 4 

6. MY  FAMILY 10            5 5 

7. MY CLOTHES 7 3, 4 

8. CHRISTMAS AND THE WINTER HOLIDAYS 8           4 4 

9. WINTER TIME 7 4 4 

10. MY HOUSE 6 ,3 3 

11. MY LUNCH ,BREAKFAST  AND DINNER 9 4 5 

12. FRIENDS 9 5 4 

13. ANIMALS 10 5 5 

14. GARDENING 5 2 3 

15. FOOD AND DRINKS 8           3 5 

16. 

 

PLCES AND CUSTOMS 4 2 2 

17. AT THE BEACH 4             2 2 

18. STORY  TIME 14             7 7 

                                                              TOTAL 148 69 7 

Пети разред 
1. STARTER UNIT 2 0,5 1,5 

2. GIVING PERSONAL INFORMATION 2 1 1 

3. YOUR INTEREST 7 3 4 

4. DAILY LIFE 1O 3,5 6,5 

5. SKILLS EXTRA 2 1 1 

6. REVISION  AND TEST 2 0 2 

   7. YOUR PROJECT 2 0 2 

8. CITY TO CITY 7 3 4 

   9. CUMULATIVE REVIEW 1 0 1 

10. AROUND THE WORLD 7 2,5 4,5 

11. ANIMALS 1O 4,5 5,5 

12. YOUR PROJECT 2 0 2 

13. SKILLS EXTRA 2 1 1 

14. THE FIRST WRITTEN TEST 3 0 3 

15. CHRISTMAS AND WINTER HOLIDAY ACTIVITIES 8 3 5 

16. THE WORLD SIDE 7 3 4 

17. IN AND OUT OF SCHOOL 7 3 4 

18. CUMULATIVE REVIEW 1 0 1 

19. NAMES AND PLACES 6 2,5 3,5 

21. SKILLS EXTRA 2 1 1 

22. GAMES 6 2 4 

23. YOUR PROJECT 2 0 2 

24. REVISION AND TEST 2 0 2 

25. EXPEDITION 5 2,5 2,5 

26. SKILLS EXTRA 2 1 1 

27. EATING HABITS 8 3,5 4,5 

28. CUMULATIVE REVIEW 1 0 1 

29. BODY AND HEALTH 8 3,5 4,5 

30. YOUR PROJECT 2 0 2 

.31. SKILLS EXTRA 2 1 1 

32. SPORTS ACTIVITIES 5 2,5 2,5 

33. THE SECON WRITTEN TEST 3 0 3 

34. HOLIDAYS AND ENTERTAINING 8 4 4 

35. SKILLS EXTRA 2 1 1 

36. THE END OF THE YEAR ACTIVITIES 2 0 2 

                                                                       TOTAL         148   

Шести разред 
1. STARTER UNIT  3 0 3 

2. UNIT 1 – POSSESSIONS 10 4 6 

3. REVISION + TEST 1 4 2 2 

4. UNIT 2 – HOME 10 4 6 

5. CUMULATIVE REVIEW 1 3 1 2 

6. UNIT 3 – LOOKING BACK 10 4 6 

7. THE FIRST WRITTEN TEST 3 1 2 
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8. UNIT 4 – DARE! 10 4 6 

9. CUMULATIVE REVIEW 2 2 1 1 

10. UNIT 5 – CLEVER 10 4 6 

11. UNIT 6 – LIFE IN NUMBERS 7 3 4 

12. SKILLS EXTRA 1 4 2 2 

13. CUMULATIVE REVIEW 3 2 1 1 

14. REVISION AND TEST 2 4 2 2 

15. UNIT 7 – SPORT FOR ALL 9 4 5 

16. THE SECOND WRITTEN TEST 3 0 3 

17. SKILLS EXTRA 2 4 2 2 

18. UNIT 8 – ARE YOU SCARED? 7 2 5 

19. SKILLS EXTRA 3  4 1 3 

20. CUMULATIVE REVIEW 4 2 0 2 

Седми разред  
1. STARTER UNIT  2 0 2 

2. UNIT 1 – TV AND NEWS 7 3 4 

3. REVISION +TEST 1 2 0 2 

4. UNIT 2 – DISPOSABLE WORLD    

5. SKILLS EXTRA 3 2 1 1 

6. CUMULATIVE REVIEW 1 1 0 1 

7. UNIT 3 – LIFE ONLINE 7 2,5 4,5 

8. THE FIRST WRITTEN TEST 3 0 3 

9. UNIT 4- FAME 7 3 4 

10. CUMULATIVE REVIEW 2 1 0 1 

11. SKILLS EXTRA 2 2 1 1 

12. UNIT 5- SCHOOL LIFE 7 3,5 3,5 

13. UNIT 6 – TAKE ACTION 5 2,5 2,5 

14. CUMULATIVE REVIEW 3 1 0 1 

15. REVISION AND TEST 2 2 0 2 

16. UNIT 7 – FILM AND ACTION 6 2 4 

17. THE SECOND WRITTEN TEST 3 0 3 

18. SKILLS EXTRA 1 1 0,5 0,5 

19. UNIT 8 5 2,5 2,5 

20. CUMULATIVE REVIEW 4 1 0 1 

Осми разред 
1. STARTER UNIT 2 0 2 

2. GENERATIONS 7 3 4 

3. REVISION 2 0 2 

4. HAPPY TOGETHER 7 2,5 4,5 

5. CUMULATIVE  REVIEW 1 0 1 

6. HEALTH MATTERS 7 2,5 4,5 

7. THE FIRST WRITTEN TEST 3 0 3 

8. LET`S GO 6 2,5 3,5 

9. CUMULATIVE REVIEW 1 0 1 

10. SKILLS EXTRA1 2 1 1 

11. IMAGE AND IDENTITY 7 3 4 

12. A PERFECT WORLD 2 0 2 

13. REVISION 5 2,5 2,5 

14. UPS AND DOWNS 6 2 4 

15. THE SECOND WRITTEN TEST 3 0 3 

16. SKILLS EXTRA2 1 0,5 0,5 

17. HONESTY 7 2,5 3,5 

18. CUMULATIVE REVIEW 2 0 2 

                                                                                    TOTAL 70 22 48 

Девети разред 

1. BIOGRAPFHIES OF THE FAMOUS COMPOSERS 4 1 3 

2. MUSIC 6 3 3 

3. CAUGHT ON CAMERA 7 3 4 

4. LOOKING BACK 8 3,5 4,5 

5. THE FIRST WRITTEN TASK 3 0 3 

6. A GOOD JOB 8 4 4 

7. THE STRINGS IN THE ORCHESTRA 4 1 3 

8. BODY AND MIND 8 4 4 

9. TOMORROW`S WORLD 10 4,5 5,5 

10. THE SECOND WRITTEN TASK 3 0 3 
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11. SERBIAN MEDIEVAL MUSIC 2 1 1 

12. SERBIAN COMPOSERS 3 1 2 

13. THE MUSIC OF BACH AND HANDLE 2 1 1 

14. END –OF-TERM  ACTIVITIES 2 0 2 

 TOTAL 70 27 43 

Десети  разред 

1. MUSIC 7 3,5 3,5 

2. MYSTERY 10 5 5 

3. REAL RELATIONSHIPS 8 3,5 4,5 

4. THE FIRST WRITTEN TASK 3 0 3 

5. GLOBETROTTERS 9 4,5 4,5 

6. END OF TERM ACTIVITIES 1 0 1 

7. MONEY,MONEY,MONEY 9 4,5 4,5 

8. BE CREATIVE 8 4 4 

9. THE SECOND WRITTEN TASK 3 0 3 

10. THE MUSIC OF ...... 6 3 3 

11. END OF TERM ACTIVITIES 2 0 2 

  TOTAL 66 28 38 

 
 

 

 

Историја 
 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. број 
наставне 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

Пети разред 
1. Увод у историју 8 6 2 

2. Свет праисторије    

3. Свет историје; на позорници историје    

4. Стари век –стари Исток    

5. Стара Грчка    

6. Стари Рим    

Шести разред 
1. Увод 4 2 2 
2. Европа и средоземље у раном средњем веку 11 6 5 
3. Срби и њихово окружење у раном средњем веку 10 6 4 
4. Европа у позном  редњем веку 12 6 6 
5. Срби и њихово окружење у позном средњем веку 20 9 11 
6. Српске земље и њихово окружење у доба 

османлијских освајача 

13 7 6 

Седми разред 
1. Успон Европе – Европа од краја 15. До краја 18. века 10 6 4 
2. Српски народ под страном влашћу од 16-18. века 16 10 6 
3. Доба револуција – европа и свет од краја 18. века до 

седамдесетих година 19. века 

19 11 8 

4. Нововековне српске државе Србија и Црна Гора ( до 

међународног признања 1878. Године) 

21 10 11 

5. Српски народ под страном влашћу од краја 18. века 

до седамдесетих година 19. века 

4 2 2 

Осми разред 
1. Европа и свет крајем 19. века и почетком 20. века 6 3 3 
2. Балкански анроди крајем 19. И почетком 20. века 14 8 6 
3. Први светски рат 15 8 7 
4. Сцвет између два рата 6 3 3 
5. Југословенска држава између два рата 8 4 4 
6. Други светски рат 11 6 5 
7. Свет после Другог светског рата 4 2 2 
8. Југославија после другог светског рата 6 2 4 
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Социологија  
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. број 

наставне 
теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

Девети  разред 
1. Социолошки приступ друштву 6 4 2 

2. Друштвена структура и друштвене промене 10 7 3 

3. Основне области друштвеног живота 12 8 4 

4. Појаве и проблеми савременог друштва 7 5 2 

 

 

Психологија 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. број 

наставне 
теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

Девети  разред 
1. Предмет, гране и методе психолгоије 4 2 2 

2. Органске основе и социјални чиниоци психичког 

живота 

3 2 1 

3. Осећаји и опажаји 9 6 3 

4. Учење и памћење 8 5 3 

5. Мишљење, способности и ставралаштво 12 8 4 

6. Емоције и мотивација 10 6 4 

7. Личност и социјално понашање јединке 20 13 7 

8. УКУПНО 66 42 24 

 

 

 

 

 

Ликовна култура 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. 

број 

настав
не 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

Први разред 
1. Облици и њихови квалитети 6 4 2 

2. Односи у видном пољу 10 6 4 

3. Светло и сенке 6 4 2 

4. Временски и просторни низови 6 4 2 

5. Тактилности 4 2 2 

6. Изглед употребних предмета 3 2 1 

7. Одређени предмети као подстицај за рад 1 - 1 

8. Преобликовање материјала или предмета њиховим 

спајањем 

1 - 1 

Други разред 
1. Кретање облика у простору 3 2 1 

2. Дејство светлости на карактер облика 4 2 2 

3. Амбијент – сценски простор 5 3 2 

4. Контраст 9 5 4 



   44 

 

5. Индивидуа – коришћење различитих материјала за 

рад 

2 1 1 

6. Разне врсте знакова и симбола 2 1 1 

7. Једнобојна композиција употребних предмета 3 2 1 

8. Замишљања 3 2 1 

9. Преобликовање материјала и предмета 4 2 2 

10. Естетска анализа радова 2 - 2 

Трећи разред 
1. Коришћење разних материјала за компоновање 5 3 2 

2. Композиција и покрет у композицији 5 3 2 

3. Орнаментика 4 3 1 

4. Простор 6 4 2 

5. Плакат 4 3 1 

6. Случајно добиејни ликовни односи 2 1 1 

7. Ликовна култура као могућност споразумевања и 

комуникације 

11 7 4 

Четврти разред 
1. Колаж 6 4 2 

2. Везивање облика у тродимензионалном простору и у 

равни 

5 4 1 

3. Слика, материјал , техника 10 6 4 

4. Основне и изведене боје 5 3 2 

5. Боја, површина, маса, простор 7 3 4 

6. Амбијент 4 2 2 

Пети разред 
1. Слободно ритмичко компоновање 5 2 3 

2. Линија 8 4 4 

3. Облик 12 9 3 

4. Орнамент 4 2 2 

5. Светлосни објекти и колаж 3 2 1 

6. Визуелно споразумевање 3 2 1 

7. Обликовање и преобликовање употребних предмета 2 1 1 

Шести разред 
1. Слободно ритмичко изражавање бојеним мрљама, 

линијама, светлинама, облицима и волуменима 

4 2 2 

2. Текстура 6 4 2 
3. Светлина 8 5 3 
4. Боја 12 8 4 
5. Свет уобразиље у делима ликовне уметности 3 1 2 
6. Визуелно споразумевање 4 1 3 
7. УКУПНО 37 21 16 

 

Хемија 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. 

број 

настав
не 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

Осми разред 
1. Хемија и њен значај 1 1 - 

2.. Основни хемијски појмови 8 5 3 

3. Структура супстанце 21 11 10 

4. Основни хемијски закони 3 2 1 

5. Неорганска једињења 11 6 5 

6. Преглед важнијих неметала у периодном систему 

елемената 

13 8 5 

7. Преглед важнијих метала у периодном систему 

елемената 

13 8 5 

Девети разред 
1. Увод у органску хемију 2 2 - 
2. Угљоводоници 12 7 5 
3. Сировине и фосилна горива 3 2 1 
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4. Ациклична органска једињења са кисеоником 12 6 6 
5. Органска једињења  у биолошки важним системима 12 6 6 
6. Хемијска средства за прање и козметички производи 3 2 1 
7. Пластичне масе, смоле и гуме 3 2 1 
8. Хемија пластичних влакана 2 1 1 
9. Хемија боја, заштитних премаза и лепкова 4 3 1 
10. Улога хемије у производњи хране 6 4 2 
11. Хемија и здравље 3 2 1 
12. Хемијски аспекти загађивања животне средине 3 2 1 
13. Основни појмови о бојним отровима и нуклеарном 

наоружању 

5 2 3 

 

 

Физика 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. 

број 

настав

не 
теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

Седми  разред 
1. Кретање 8 5 3 

2. Кретање и сила 9 5 4 

3. Гравитационо поље 3 2 1 

4. Равнотежа 4 2 2 

5. Притисак у флуидима 4 2 2 

6. Рад и енергија 7 4 3 

Осми разред 
1. Унутрашња енергија и температура 11 8 3 
2. Електростатичко поље 6 4 2 
3. Структура атома 1 1 0 
4. Електрична струја 22 12 10 
5. Одбијање и преламање светлсоти 18 10 8 
6. Закон одржавања импулса и момента импулса 12 7 5 

Девети разред 
1. Магнетно поље 7 4 3 
2. Електромагнетно поље 5 3 2 
3. Осцилације 6 4 2 
4. Таласи, акустика 15 9 6 
5. Квантна својства електромагнетног зрачења 5 3 2 
6. Структура атома 14 9 5 
7. Структура језгра 11 7 4 
8. Физика мега света 7 4 3 

 

Географија  

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. 

број 

настав
не 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

Шести  разред 
1. Увод у географију 1 1 - 

2. Васиона и васионска тела 4 2 2 

3. Картографија 7 4 3 

4. Земљина кретања и последице 5 3 2 

5. Литосфера 4 2 2 

6. Атмосфера 5 3 2 

7. Хидросфера 6 4 2 

8. Биосфера 1 1 - 
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9. Систематизација градива 1 - 1 

Седми разред 
1. Елементи опште географије 11 7 4 
2. Регионална географија Европе и Русије 27 18 9 
3. Општи географски преглед континента 9 6 3 
А. Јужна Европа 3 2 1 
Б. Средња Европа 4 3 1 
В. Западна Европа 5 3 2 
Г. Северна Европа 3 2 1 
Д. Русија 3 2 1 
4. Регионална географија Азије 4 3 1 
5. Регионална географија Африке 3 2 1 
6. Регионална географија Америке 13 9 4 
7. Аустралија, нови Зеланд, Океанија 3 2 1 
8. Поларне области 2 1 1 
9. Систематизација 1 - 1 

Осми разред 
1. Увод у програмске садржаје 1 -  
2. Географски положај, границе и величина РС 2 1 1 
3. Природне одлике РС 26 16 10 
4. Становништво и насеља РС 7 5 2 
5. Привреда Србије 18 12 6 
6. Завичајна географија 5 4 1 
7. Срби ван граница Србије 4 2 2 
8. Србија у савременим интеграцијским процесима 3 2 1 
9. Годишња систематизација наставног градива 4 - - 

Девети разред 
1. Увод у географију 2 1 1 
2. Карта и картографски метод у географији 8 4 4 
3. Физичко – географске карактеристике простора и 

његов значај за живот људи 

10 6 4 

4. Становништво и насеља 8 5 3 
5. Основне политичко – географске акрактеристике 

савременог света 

6 3 3 

6. Економско – географске карактеристике светске 

привреде 

33 21 12 

7. Систематизација градива 1 - 1 

 

 

 

Физичко и здрвствено васпитање 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. број 

наставне 
теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

Први  и други  разред 
1. Мерење висине и тежине тела и тестови физ. 

Способности 

3 3 - 

2. Ходање и трчање 15 8 7 

3. Скакање и прескакање 10 3 7 

4. Бацање и хватање 10 3 7 

5. Пузање и провлачење 4 1 3 

6. Дизање и ношење 3 1 2 

7. Пењање и силажење 3 2 1 

8. Вежбе на тлу 11 5 6 

9. Вежбе равнотеже 4 4 - 

10. Ритмика 8 4 4 

11. Вежбе са реквизитима 7 2 5 

12. Шетње 4 - 4 

13. Елементарне игре 8 3 5 

14. Народне дечије игре и плесови 12 5 7 

15. Игре на снегу 2 2 - 
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16. Здравствено васпитање 4 3 1 

17. Једнодневни излет - - - 

18. Пливање  - - - 

19. Корективна гимнастика - - - 

Трећи и четврти разред 
1. Мерење и тестирање физ. Способности 4 4 - 
2. Атлетика 18 6 12 
3. Вежбе ан тлу и справама 21 11 10 
4. Ритмика 13 10 3 
5. Народна кола и плесови 20 8 12 
6. Ел. из рукомета меканом лоптом 5 4 1 
7. Елементи из кошарке лакшом лоптом 7 4 3 
8. Стони тенис и бадминтон 7 3 4 
9. Фудбал , вијача 3 1 2 
10. Игре на снегу 2 1 1 
11. Шетње 2 - 2 
12. Здравствено васпитање 4 4 - 
13. Корективна гимнастика - - - 
14. Школска такмичења - - - 
15. Излети - - - 
16. Пливање - - - 

Пети и шести разред 
1. Мерење и тестирање физ. Способности 4 - 4 
2. Атлетика 20 6 14 
3. Спортска гимнастика 21 8 13 
4. Народне игре 7 5 2 
5. Игре на снегу 5 - 5 
6. Плес 7 5 2 
7. Фудбал, бадминтон 8 2 6 
8. Стони тенис 9 5 4 
9. Ритмичка гимнастика 16 9 7 
10. Елементарне и штафетне игре 2 - 2 
11. Елементи из рукомета лакшом лоптом 6 2 4 
12. Излети 3 - - 
13. Пливање - - - 
14. Обавезан систематски преглед код физијатра - - - 
15. Здравствено васпитање - -  

Седми и осми разред 
1. Мерење и тестови физичких способности 4 - 4 
2. Атлетика 20 3 17 
3. Спортска гимнастика 17 11 6 
4. Стони тенис 9 3 6 
5. Фудбал, аеробик 10 2 8 
6. Елементи из кошарке 6 4 2 
7. Народне игре и плесови 24 13 11 
8. Ритмичка гимнастика, шах 11 5 6 
9. Игре на снегу 3 - 3 
10. Излети - - - 
11. Здравствено васпитање 4 4 - 
12. Корективна гимнастика - - - 
13. Пливање - - - 
14. Школска такмичења - - - 

Девети десети разред 
1. Мерење и тестови физичких способности 4 - 4 
2. Атлетика 18 4 14 
3. Аеорбик, фудбал 11 4 7 
4. Народне игре и плесови 23 10 13 
5. Ритмичка спортска гимнастика 18 16 2 
6. Стони тенис 18 16 2 
7. Игре на снегу 16 12 4 
8. Елементи из кошарке и рукомета 16 12 4 
9. Излети - - - 
10. Корективна гимнастика - - - 
11. Пливање - - -- 
12. Школска такмичења - - - 
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           Распоред часова ученика првог и трећег разреда општеобразовне наставе 

 
    Понедељак Уторак  Среда Четвртак Петак 

8
:0

0
-8

:4
5
 

 I Српски језик Свет око анс Српски језик Свет око нас Математика 

 III Српски језик Српски језик Математика Природа и друштво Српски језик 

8
:5

0
-9

:3
5
 

 I математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик 

 III математика Природа и друштво Српски језик Српски језик Математика 

1
0
:0

0
-1

0
:4

5
 

 I Енглески језик Енглески језик Ликовна култура Грађанско васпитање Енглески језик 

 III Разредни Грађанско васпитање Енглески језик   

1
0
:5

0
-1

1
:3

5
 

 I Физичко васпитање Разредни Физичко васпитање Физичко васпитање  

 III Енглески језик Енглески језик Физичко васпитање   

1
1
:4

0
-1

2
:2

5
 

 I      

 III Физичко васпитање     

 

Распоред часова ученика другог  и четвртог разреда општеобразовне наставе 

 

    Понедељак Уторак  Среда Четвртак Петак 

8
:0

0
-8

:4
5
 

II Српски језик Математика Српски језик Свет око нас Српски језик 

IV Природа и друштво Српски језик Ликовна култура Природа и друшптво Математика 

8
:5

0
-9

:3
5
 

II Свет око нас Српски језик Ликовна култура Српски језик Математика 

IV Српски језик Математика Српски језик Грађанско васпитање Српски језик 

1
0
:0

0
-1

0
:4

5
 

II Енглески језик Енглески језик Математика Грађанско васпитање Енглески језик 

IV  Разредни час Математика  Секција 

1
0
:5

0
-1

1
:3

5
 

II Физичко васпитање Разредни час Енглески језик Физичко васпитање Секција 

IV Енглески језик Енглески језик Физичко васпитање Енглески језик Енглески језик 

1
1
:4

0
-1

2
:2

5
 

II   Физичко васпитање   

IV Физичко васпитање 
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Распоред часова општеобразовне наставе од петог до десетог разреда 
 

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Весна А СР 6 10    9 8 7 5 6 5 8 10   8 9 6 5 7 6 7 5 10 9 

Драгослава К ФЧ 9,10 6 7 8 3,4   5,6 9,10 1,2 8,7 5 9 3,4 1,2 5,6 10 7,8 1,2 3,4      

Тања П Е 5 8 1,2 3,4    1,2 3,4 10  9 5 1,2  9 5 10 3,4 8  5 1,2 3,4  

Ана Н Е  7 6         6 7 6            

Весна Т И      5 6 8 7       7 6 5 8       

Срећко Т М      7 5 10 6       10 7    5 6    

Владимир В М 8 9                     9 8  

Дарко М ФК      8 9              7 9 8   

Анкица Ђ Х    9       9               

Ана П Х                     8 8    

Драгана Б 7 5 9 6       6 7 8 5            

Ивана Г Г      6 7 9 8        8 9 7       

Јован М ФЛ      10 10                   

Слободан Ј СЦ                     9     

Невенка М П           10 10              

Слађан М Л                     10 10 6 5  

Ненад М ГР                       10 9  
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Председници  стручних већа, актива, тимова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.б. 

 

Назив актива, већа, 

тима 

Председник 

 

Чланови 

 

1. 

 

 
Општеобразовни актив 

 

 

Драгослава 

Костандиновић 

 

Слађан Миленковић, Силвана Станимировић, Весна 

Тирменштај, Невенка Митева, Милорад Станић, Јован 

Милинковић, Татјана Петровић, Ненад Мицкић, 

Дарко Миљанић, Анкица Ђорђевић Ивана 

Гавриловић, Зорица Јелић, Драгослава 

Костандиновић,  Срећко Тимотијевић,Лјилјана 

Тодоровић, Весна Андрејић 

2. 

 
Стручни актив за развојно 

планирање Игор Васиљевић Весна Антић, Дејан Ђорђевић, стручни сарадник 

 

3. 

 

 

 

 

 

Музички актив 

 

 

 

 

Милица 

Младеновић 

 

Драгутин Младеновић, Божидар радосављевић, 

Данијела Јовић, Катарина Ђукић, Ана Комарица, 

Милош Симић, Жељко Ивовић, Зорана 

Првуловић,Ирина Васиљевић, Кристина Иванковић,  

Милица Михаиловић, Драган Мирчић, Владимир 

Николић, Александар Благојевић, Небојша 

Влаисављевић, Зоран гавриловић, Милица Пап, Теа 

Андрејић, Ирена Младеновић Милошевић, Горан 

Миљковић, Невена Павловић, Даница 

Гавриловић,Ана Ристић, Вук Дробњак, Зорица 

Ђаковски, Ненад Милошевић 

 

4. Тим за самовредновање 

Драгана 

Спасојевић 

Ивана Гавриловић, Ирена М.Милошевић, стручни 

сарадник 

5. 
Тим за заштиту деце од 

н.з.з. Драган Мирчић 

Душица Т. Савић, Дарко Миљанић, стручни сарадник, 

родитељ 

6. 
Стручни актив за развој 

школског програма 

Божидар 

Радосављевић 

Катарина Поповић, Гордана Радуловић, Татјана 

Петровић, стручни сарадник 

7. 
Стручни тим за 

инклузивно образовање Невена Павловић 

Весна Андрејић, стручни сарадник 

 

8. 
Тим за интерно 

усавршавање 

Љиљана 

Тодоровић Милош Симић, Жељко Ивовић, стручни сарадник 
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Програм рада органа школе 
 

 
У складу  са Законом о основама система образовања и васпитања у школи ће у 

школској 2015/16.г. радити следећи стручни органи: 

 

1. Наставничко веће 

2. Одељенско веће 

3.   Општеобразовни актив  

      4.   Музички актив 

      5.   Стручни актив за Школски програм 

      6.   Стручни актив за школско развојно планирање 

      7.   Тим за заштиту деце од насиља 

      8.   Тим за самовредновање 

      9.   Тим за интерно усавршавање 

     10.  Тим за инклузију 

 

 

Програм рада наставничког већа 
 

 

Наставничко веће бавиће се педагошким проблемима, програмирањем рада, 

организовањем образовно- васпитног процеса , као и вредновањем образовно-

васпитних резултата.  

 

Задатак Наставничког већа је да иницира и ствара програмске, организационе, 

кадровске, материјално-техничке и стручне услове за успешан образовно-васпитни рад. 

 

Програмски садржаји: 

 Организациони послови; 

 Програмирање рада; 

 Праћење и вредновање остварених резултата; 

 Унапређивање образовно-васпитног рада; 

 Мотивација и стимулација ученика у наставном раду; 

 Кадровска питања; 

 Истраживачки рад; 

 

Август – септембар: 

1. Анализа организационо – техничких припрема  за почетак рада- припремљеност 

објекта; 

2. Постављање организације васпитно- образовног рада: 

- Подела предмета на наставнике 

- Школски календар 

- Подела ученика по класама 

- Кадровска питања 

3. Концепција планирања наставног рада ( годишњи и оперативни планови) 

4. Планирана концертна активност ученика за школску 2015/16.годину 
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Новембар: 

1. Анализа оставрених резултата на крају  првог класификационог периода 

2. Адаптација новоуписаних ученика 

3. Анализа рада стручних органа . актива, тимова 

 

Јануар: 

1. Организација завршетка првог полугођа 

2. Анализа оставрених резултата на крају првог полугодишта 

3. Анализа реализације планираног фонда часова 

 

Март: 

1. Организација такмичења 

2. Анализа оставрених резултата на крају другог класификационог периода 

3. Анализа реализације планираног фонда часова 

 

Јун: 

1. Припрема завршетка школске године 

- Завршетак рада матураната 

2. Анализа остварених резутата на крају године 

3. Анализа резултата ученика на такмичењима 

4. Остваривање годишњег плана рада школе 

5. Анализа планираног фонда часова 

6. Оставривање појединих програма рада ( стручно усавршавање...) 

 

 

 

Програм рада 

ООН актива 
 

 

Општеобразовни (ООН) актив чине наставници разредне наставе, наставници 

природно-математичких и друштвено-језичких предмета, као и наставница 

ваннаставне активности, односно физичког васпитања.  

 ООН актив ће  свој рад организовати кроз седнице , о којима ће се водити записник 

као део школске документације. 

План и програм ООН актива у шк.2015/2016.г.: 

 

Септембар: 

1.Израда планова рада за шк 2015/2016 

2.Опремљеност кабинета наставним средствима и реквизитима-требовање 

3.Стручно усавршавање-планирање за 2015/16 

4.Планирање секција 

5.Планирани пројекти за 2015/16(излети, приредбе, квизови, кнјижевне вечери, 

сарадња са др школама, Дан изазова, Дечије недеље, сајам књига, сајам образовања, 

посете музеја, дан здравља, позоришне представе) 

6.Уџбеници-набавка-реализација 

7.Распоред часова(часови учења, допунске и додатне наставе) 

8.Договор о седницама актива 

9.Уписнице-сређивање, подела на општеобразовну и музичку наставу 
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Октобар: 

1.Усаглашавање термина писмених вежби и задатака 

2.Сарадња са здравственим центром-преглед кичме (носилац активности:Драгослава К) 

3.Дан дечије недеље-активности(турнир у малом фудбалу, музички квиз-Ђаковска) 

4.Сајам књига, позоришне представе-Весна Антић 

5.Излет-Ресавска пећина-разредне старешине 

6.Организација јесењег кроса-Драгослава 

 

Новембар: 

1.Анализа успеха на крају првог класификационог перида 

2.Корелација са другим предметима(заједнички часови) 

3.Сарадња са другим активима 

4.Мере за побољшање успеха(сарадња са психологом) 

 

Децембар: 

1.Правилник о васпитно - дисциплинским мерама и правилима понашања  

2.Припрема Новогодишњег програма 

3.Књижевно вече и сарадња са другим школама-Срећко Т. и Весна Антић 

4.Дан здравља-сарадња са локалном самоуправом 

 

Јануар: 

1.Договор о реализацији квиза-караоке-Ивана Гавриловић 

2.Обележавање Светог Саве 

 

Фебруар: 

1.Преношење искуства са семинара 

2.Остварени неостварени пројекти у првом полугодишту 

3.Анализа и реализација циљева и стандарда постигнућа у васпитно-образовном раду 

 

Март: 

1.Проблеми у раду и како их превазићи  

2.Обележавање 8.марта-приредба 

3.Анализа успеха на крају трећег квалификационог периода 

4.Предавање на тему Правилна исхрана 

 

 

Април: 

1.Реализација секција, допунске и додатне наставе 

2.Посета музеју, вртићу, другим основним школама - презентовање школе 

3.Организација пролећног кроса 

 

 

Мај: 

1.Сајам образовања –Ноу фест(Дарко М. и стручни сарадник) 

2. Посета природњачком музеју у Свијалнцу-излет 

3.Дан изазова-Драгослава К. 

4.Анализа успеха за 10.разред 
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Јуни: 

1.Анализа успеха по предметима 

2. Награђивање ученика, предлог за избор ђака генерације 

3.Анализа остваривања плана и програма 

 

Август: 

1.Писање извештаја рада актива 

 

 

 

 

Програм рада  

Музичког актива 

 
                Музички актив чине наставници главног предмета-инструмента, 

корепетитори, наставници теоријских предмета и упоредног клавира. 

 

План и програм Музичког актива у шк.2015/2016.г.: 

 

Август - Септембар 

 Распоред ученика по класама, класе корепетитора, формирање 

камерних састава  

 Формирање распореда целокупне наставе: ООН, групна теоретска, 

оркестри, индивидуална настава.... 

 Договор рада професора и корепетитора по распореду за Камерну 

салу.  

 Одређивање термина колоквијума и испита, на основу Школског 

календара 2015/16 

 Израда годишњег плана и програма рада по класама индивидуалне 

музичке наставе 

 Концерти: 

- Мокрањчеви дани, Неготин – 13.9. Камерни састав 

- Бели двор, 24.9. – оркестри, камерни састави  

 Извештаји са протеклих радних кампова (АРЛЕММ, Милано, Беч) 

 

Октобар 

 Разматрање концертних термина и обавеза колоквијума 

 Усвајање нових правилника: 

- „Правилник о Јавним наступима“ 

- “ Правилника категоризације такмичења“ 

 Разматрање акредитованих семинара 

 Тимови: расподела дужности, договор у вези комисије 

колоквијума и преслушавања – аудиција 
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 Колоквијум и други рок - договор 

 Концерти – припрема 

- СКЦ, крајем децембра–звати термин за ранији (почетак 

новембра) 

 Пројекти – одабир и разматрање, договори 

 

 

 

 

 

Новембар 

 Први колоквијум (почетак месеца)  

 договор термина колоквијума за 10. разред 

 Концерти: 

- САНУ 26.11. 

- СКЦ   

 Пројекти – писање и конкурисање 

 Концерти –уговарање 

 

 

Децембар 

 Колоквијум – 10. Разред и камерни састави (крај месеца, 

понедељак 21.). 

 Концерти - договор предлог Скупштина града – Новогодишњи 

концерт 

Јануар 

 Божићни распуст – 31.12. до 10.1.2016.  са 3 радне недеље и 

простором за планирање концерата или било која друга тема – 

разно 

 

Фебруар 

 Зимски распуст – 30.1. до 16.2. – 18 дана и 9 радних дана простор 

за теме разно – тријажа терена 

 Колоквијум други – договор 

 Концерти:  

- Галерија Коларца  16.3.– припрема,  договор 

Март 

Други колоквијум – термини ( 7. – 11.) 



   56 

 

 Аудиције  и преслушавања за предстојеће концерте и такмичења                    

Републичко такмичење                                                            

 Концерт  

- Галерија Коларца, 16.3.                                                                                       

 Тријажа терена – договор    

 

Април   

 Планирање термина годишњих испита 

 Такмичење 

 Анализа успеха, оцена и напредовања ученика 

 Тријажа терена 

 Концерти, радна летовања - кампови  

- Парохијски дом цркве св. Ал. Невског – планирање 

 

Мај   

 Мали дипломски  – пријемни испити за 6. разред 

 Годишњи , дипломски испити – термини 

 Тријажа терена 

 Концерти: 

-   Парохијски дом цркве св. Ал. Невског 

Јун  

 Годишњи испити, поправни испити – сумирање утисака 

 Пријемни испити 

 Прерасподела по класама 

 Сређивање инветара ШЗМТ 

 Састанци, договори 

 Настава до 22.6.  2016.     

Јул  

 Распуст од 22.6. до 15.8. радно летовање – кампови 

Август 

 Распоред ученика по класама, класе корепетитора, формирање 

камерних састава  

 Формирање распореда целокупне наставе: ООН, групна теоретска, 

оркестри, индивидуална настава.... 

 Договор рада професора и корепетитора по распореду за Камерну 

салу. 

  Одређивање термина колоквијума и испита, на основу Школског 

календара 2016/17 
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 Израда годишњег плана и програма рада по класама индивидуалне 

музичке наставе 

 Концерти 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за самовредновање 

 

 
Самовредновање је поступак којим свака школа вреднује сопствени рад и прaксу , 

полазећи од анализе шта је и како урађено. 

 

Из угла наставника представља стални процес спровођења, анализирања, кориговања и 

планирања сопствене анставне праксе и сопственог доприноса целокупном животу и 

раду школе. 

Из угла ученика, самовредновање омогућује ученику да објективно сагледава и развија 

способности које ће му помоћи да створи навику да планира, прати, вреднује и 

унапређује своје активности у школи. 

Руковођење и организација рада школе, као важан сегмент, намеће потребу да 

директор или чланови школске  или локалне самоуправе провере сопствену 

ефикасност и ефективност ради организовања и обезбеђивања што квалитетнијих 

услова за рад ученика и запослених. 

Родитељу, процес самовредновања омогућава лично учешће у рад и организацију 

школе. 

 

Школа за музичке таленте се укључила у овај процес 2006.г. На седници Наставничког 

већа изабрани су чланови Тима за самовредновање за школску 2015/16.годину 

 

План активности: 

Август:  

 Договор о кључној области деловања у школској 2015/16.години 

 

Септембар:  

 Израда  годишњег плана активности за школску 2015/16.годину; 

 Договор о инструментима за прикупљање података 

 Подела задужења унутар Тима  

 

Октобар:  

 Спровођење анкетирања  

 

Децембар: 

 Обрада података 

 Анализа добијених података 
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Фебруар: 

 Писање извештаја 

 

Јун: 

 Презентовање Извештаја члановима Наставничког већа 

 

 

 

 

 

Тим за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 

 

 
 

У  складу са Конвенцијом о правима детета и документима које је усвојила Влада РС  

( Национални план акције за децу и Општи протокол за заштиту деце од злостављања и 

занемаривања ) Министарство просвете РС је објавило  Посебни протокол за заштиту 

деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама, којим је прецизирана улога свих оних који су укључени у живот и рад 

школе ( наставници, васпитачи, управа школе, родитељи/ старатељи, надлежне службе 

итд...) 

На основу овог Протокола школа је формирала  Тим за заштиу ученикад насиља, који 

је израдио програм рада за школску 2015/ 16годину. Програм рада Тима је посебан 

документ којим се планира рад Тима на остварењу заштите ученика од насиља. 

Програмом су одређене превентивне активности и процедуре у поступању у заштити 

учениак од насиља.  

Програм заштите ученика од насиља има за циљ унапређивање квалитета живота 

ученика  у школи применом мера превенције , ради стварања безбедне средине и мера 

интервенције  у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање 

ученика. 

Специфични циљеви Програма у превенцији су: 

1. Подстицање и развијање климе прихватања, толераније и међусобног 

уважавања; 

2. Идентификација безбедоносних ризика у школи увидом у документацију, 

непосредно окружење,  евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем 

ученика, наставника , родитеља/ старатеља; 

3. Унапређење способности учесника у животу и раду школе –наставног и 

ваннаставног особља, ученика, родитеља/старатеља , локалне заједнице – за 

уочавање , препознавање и решавање проблема насиља; 

4. Пружање помоћи ученицима у савладавању тешкоћа у комуниакци; 

5. Сарадња са родитељима и  надлежним службама који могу на посредан или 

енпосредан начин помоћи у превазилажењу проблема насиља у школи; 

Специфични циљеви у интервенцији: 

 

1. Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 

2. Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање 

ефиаксности спровођења Програма заштите; 
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3. Рад на отклањању псоледица насиља и поновно укључивање појединца у 

колектрив; 

4. Саветодавни рад са жртвама насиља и „ насилницима“. 

Запослени у школи – одељенски старешина, стручна служба, директору обавези је  да 

води евиденцију о насиљу. Документацију о случајевима насиља затим достављају 

овом Тиму , који ради на основу постојећих података и чува трајно евиденцију, водећи 

рачуна о поверљивости података. 

Поред ових предложених састанака тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања стајаће увек на располагању  и озбиљно ће приступати сваком виду 

сарадње са децом током целе школске године. 

Акциони план Тима за шк.2015/16.годину 

месец: Тема: 

Септембар:  Избор за координатора тима; 

 Израда плана (шеме) за заштиту деце од насиља у школи. 

Иновације. Упознавање тима са приручником за примену 

посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама. 

 Семинари. Предлози за стручна усавршавања из ове области. 

 Сарадња са ученичким парламентом. Јасно их обавестити о 

активностима. 

 Проверити социјалне карте ученика (код психолога школе). 

Септембар: Предлог за сарадњу са стручњаком из Полицијске управе која би крајем 

месеца дошла у нашу школу и деци одржала једно предавање.  

 

Октобар: Спровођење анкете на почетку школске године.  

Октобар: Разговор са децом и пуштање филма. 

Новембар: Разговори са децом. 

Новембар: Разговори са децом. 

Децембар: Спровођење анкете на крају првог полугодишта. 

Јануар:  Спровођење анкете на почетку другог полугодишта. Сарадња са 

ученичким парламентом. Дечји предлози и разговори о безбедности у 

школи. 

Фебруар: 

 

Разговори са децом. 

Март: Разговори са децом. 

Април: Разговори са децом. 

Мај: Спровођење анкете. 

Јун: Спровођење анкете. 

 

     Најважнији задатак школе је стварање здравог и безбедног школског окужења, које 

ће омогућити правилан развој ученика и постигнућа у складу са потребама и 

способностима. У складу са наведеним, као и са Општим протоколом за заштиту деце 

од насиља, злостављања и занемаривања (2005.год). Посебним протоколом за заштиту 

деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама (2009. год.) приоритетно место у Годишњем програму рада школе заузима 



   60 

 

израда Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и 

формирање Тима за заштиту деце / ученика од насиља. 

 

Циљ Тима за заштиту јесте да, у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног 

процеса, родитељима и локалном заједницом креира климу и школску атмосферу у 

којој се:  

 

o Учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања 

личности; 

 

o Не толерише насиље; 

 

o Не ћути у вези са насиљем; 

 

o Поштују права детета; 

 

o Развија одговорност свих за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 

Задатак Тима је да, у сарадњи са запосленима у школи, родитељима, децом и локалном 

заједницом обезбеди спровођење Посебног протокола и Програма заштите. Тим 

планира,организује и управља активностима у школи ради превенције насиља.  

 

Тим припрема : 

1) Програм заштите; 

 

2) Информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту; 

 

3) Учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за 

превенцију насиља, злостављања и занемаривања; 

 

4) Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у 

процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или 

дешавања насиља, злостављања и занемаривања; 

 

5) Укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

 

6) Прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика; 

 

7) Сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и 

медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

 

8) Води и чува документацију; 

 

9) Извештава стручна тела и органе управљања. 

 

Програм заштите деце / ученика од насиља обухвата ситуације: 
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a) У случајевима насиља или сумње да се насиље дешава међу децом/ученицима; 

 

b) У случајевима када је дете/ученик изложен насиљу или постоји сумња да је 

дете/ученик изложен насиљу или постоји сумња да је дете/ученик изложен 

насиљу од стране одрасле особе запослене у школи; 

 

c) У случајевима када је дете / ученик изложен насиљу или постоји сумња да је 

дете/ ученик изложен насиљу од стране одрасле особе која није запослена у 

школи. 

 

 

 

Задаци у области заштите деце / ученика од насиља: 

 

 

 ПРЕВЕНЦИЈА 

 

-упознавање са Општим и Посебним протоколом; 

-усклађивање постојећих подзаконских аката школе; 

-израда Програма заштите деце/ученика од насиља; 

-дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 

-развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у школи; 

-организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање 

конфликата; 

-организовање разговора, предавања, изложби о безбедности и заштити деце/ 

ученика од насиља; 

-дефинисање правила понашања и последица кршења правила;  

-развијање вештине ефикасног разговора у ситуацијама насиља; 

-заједничко деловање свих носилаца превенције насиља у школи. 

 

 

 ИНТЕРВЕНЦИЈА 

 

-усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама 

насиља; 

-сарадња са релевантним службама; 

-континуирано евидентирање случајева насиља; 

-праћење и вредновање врста насиља путем истраживања, запажања и провере; 

-подршка деци која трпе насиље; 

-рад са децом која врше насиље; 

-оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање; 

-саветодавни рад са родитељима. 

 

     Програм заштите ученика од насиља је скуп превентивних активности које 

подразумевају све оне активности која школа може да преузме да би се насиље 

спречило и умањило, као и начин праћења и мера интервенције које подразумевају 

активности које се предузимају када се насиље догоди. 
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ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Формирање Тима за заштиту-

упознавање са новим члановима 

 

Август/септембар Тим за заштиту 

Израда Програма заштите деце / 

ученика од насиља 

 

Август/септембар Тим за заштиту 

Подсећање свих запослених на 

Протокол, Програм заштите, 

правила понашања и обавезе 

ученика, запослених и родитеља 

 

Септембар  
Директор, координатор 

Тима 

Упознавање са правилима 

понашања и обавезама у школи 

(родитељи и ученици од првог до 

петог разреда) 

 

Септембар 

Учитељи и  

одељ.старешине свих 

разреда 

Упознавање свих родитеља са 

Правилником понашања и 

обавезама ученика, наставника, 

родитеља као и са Протоколом и 

Програмом заштите ученика 

 

Септембар  

(родитељски састанци) 

Учитељи, одељенске 

старешине, стручни 

сарадник 

Подсећања на правила понашања 

у школи и обавезама, 

редефинисање постојећих 

правила 

 

Септембар 

Учитељи, одељенске 

старешине,Тим, стручни 

сарадник 

Упознавање ученика са 

посебним 

Протоколом,Програмом и 

Планом заштите ученика од 

насиља 

Септембар 

 

Учитељи, одељенске 

старешине, Тим, стручни 

сарадник 
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Заједничко доношење правила 

понашања у одељенским 

заједницама и последице кршења 

правила  

Септембар 

Учитељи, одељенске 

старешине, одељенске 

заједнице 

Постављање нових правила у 

учионицама 
Септембар 

Учитељи, одељенске 

старешине, одељенске 

заједнице 

Информисање чланова 

Педагошког колегијума о 

садржају Посебног протокола, 

задацима Тима, Плану и 

Програму заштите ученика од 

насиља 

Септембар Координатор Тима 

 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Упознавање чланова Савета 

родитеља са садржајем 

Протокола, са Тимом за заштиту 

ученика од насиља, са 

Програмом и Планом заштите 

 

 

Септембар 
Члан Тима и координатор 

Тима 

Информисање чланова 

Школског одбора о садржају 

Протокола и усвајање одлуке о 

формирању Тима и Плана и 

Програма заштите ученика од 

насиља 

 

Септембар 
Члан Тима и координатор 

Тима 

Израда плана појачаних 

безбедносних мера 
Септембар Тим за заштиту 

Разговори са ученицима о 

значају фер такмичења и 

навијања у спорту 

 

Септембар/Октобар 

Учитељи, наставник 

физичког васпитања, 

стручни сарадник 

Радионица са ученицима 

Понашање и спортско навијање 
Октобар 

Стручни сарадник, Тим 

за заштиту 

Израда плана који ће 

информисати ученике, 
Септембар  Тим за заштиту 
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наставнике, родитеље 

-појам и врсте насиља 

-нивои насиља 

-Кораци у интервенцији 

-Чланови Тима 

Активности у оквиру Дечје 

недеље посвећене развијању 

другарства, толеранције, 

емпатије, пријатељства, фер 

такмичењима и навијања у 

спортским активностима 

Прва недеља октобра 

Учитељи, одељенске 

старешине, стручни 

сарадник, наставници 

ВТ, УП, Тим 

Формирање Вршњачког тима Октобар 
Тим 

 

Анкетирање ученика о насиљу Октобар /новембар 
Стручни сарадник, Члан 

Тима 

Израда Азбуке лепог понашања Октобар /новембар 
Наставник грађанског 

васпитања, ВТ, УП 

Организовање првентивних 

активности које доприносе 

безбедности у школској 

заједници 

Током наставне године 

Тим за заштиту деце од 

насиља, Ученички 

парламент, Вршњачки 

Тим 

 

 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

Радионице на тему телеранције, 

сарадња са Вршњачким тимом и 

ученичким парламентом 

Новембар  

Тим за заштиту, 

координатори 

Вршњачког Тима, УП 

Усвајање знања и практичних 

вештина за заштиту од 

насиља,формирање вредносних 

ставова за узајамно разумевање, 

уважавање и конструктивно 

решавање сукоба код деце 

Током наставне године 

Учитељи , одељенске 

старешине, стручни 

сарадник, наставник 

Свакодневни васпитни рад 

Током целе школске 

године (на 

часу,одмору) 

Учитељи, одељенске 

старешине, стручни 

сарадник 
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Подстицање позитивних облика 

понашања кроз оснаживање 

ученика за прихватање 

различитости, толеранцију 

Током наставне године 

Учитељи, одељенске 

старешине, стручни 

сарадник, Ученички 

парламент 

Реализација радионица на тему 

ненасиља асертивног понашања у 

VI,VII,VIII разреду 

Током наставне године 

Стручни сарадници, 

наставник грађанског 

васпитања 

Прикупљање података о 

просоцијалном понашању, 

мирном решавању сукоба 

Током наставне године 
Учитељи, одељенске 

старешине, Тим 

Анализа примене кутије 

поверења 
Током наставне године Тим 

Хуманитарне акције /активности Током наставне године 

Учитељи, одељенске 

старешине, 

наставници,Тим, ВТ, УП 

Посете културним 

манифестацијама 
Током године 

Тим за културу, 

наставници 

Додела похвалница за позитивно 

понашање 
Мај 

ВТ, Ученички парламент, 

директор 

Редовно вођење књиге дежурства Током наставне године 
Дежурни учитељи и 

наставници 

Спортске активности у оквиру 

система школских спортских 

такмичења 

Током наставне године 
Учитељи, наставник 

физичког васпитања 

Организација учешћа ученика у 

спортским турнирима 

Фебруар март 

Април/мај 

Учитељи, наставник 

физичког васпитања 

Спортски дан у нашој школи Април / мај 
Учитељи, наставни 

физичког васпитања 

 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Стручно усавршавање васпитног 

кадра за управљање понашањем у 

школи, ненасилну комуникацију, 

конструктивно решавање 

У току наставне године 

Индивидуално 

усавршавање образовно-

васпитног кадра 
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конфликата 

Саветодавни рад и појачан 

васпитни рад 
Током наставне године Стручни сарадник 

Одабир тема из области 

превенције Вршњачког насиља за 

ЧОС-ове 

Септембар/ новембар 

Учитељи, одељенске 

старешине, стручни 

сарадник 

Едукативна предавања на тему 

превенције насиља 
Фебруар / март 

Службеници ПУ, 

стручни сарадници 

Едукативна предавања о 

безбедности ученика 
Септембар/ фебруар Службеници ПУ 

Упознавање родитеља са 

злоупотребама интернета и 

фејсбука и њиховим 

могућностима да предупреде и 

контролишу садржаје које 

њихова деца користе 

Јануар/фебруар 

Координатор Тима са 

члановима Тима, 

стручни сарадник 

Сарадња са родитељима Током наставне године 
Координатор и члан 

Тима 

Превенција болести зависности  

( дрога, алкохолизам, пушење) 
У току наставне године 

Завод за јавно здравље 

Ћуприја (Центар за 

промоцију здравља Дом 

Здравља) 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА/ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Подсећање наставног особља о 

Примени процедура и поступака 

у ситуацијама насиља, 

злостављања, занемаривања 

Септембар / октобар 
Тим за заштиту деце / 

ученика од насиља 

Примењивање мера интервенције 

у случајевима насиња у складу са 

Протоколом о заштити деце од 

насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-

васпитним установама 

Током наставне године 

Тим за заштиту деце / 

ученика од насиља , 

учитељи, одељенске 

старешине, дежурни 

наставници, директор 
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Заустављање насиља и 

злостављања првог нивоа, 

смиривање учесника 

У ситуацијама када се 

насиље дешава 

Дежурни наставник, 

сваки наставник који се 

затекне у ситуацији 

насиља, школски 

полицајац, ОС, стручни 

сарадник, помоћни 

радник 

Проверавање сумње или 

откривање насиља, злостављања 

и занемаривања првог нивоа-

прикупљање информација, 

утврђивање чињеница 

У ситуацијама када се 

насиље дешава или када 

је пријављено  

Одељенски старешина, 

предметни наставник, 

стручни сарадник 

Обавештавање родитеља о 

насиљу првог нивоа и 

предузимање хитних акција по 

потреби (прва помоћ, лекарска 

помоћ) 

У ситуацијама када се 

насиље дешава или када 

је пријављено  

Одељенски старешина, 

предметни наставник, 

стручни сарадник 

Појачан васпитни рад са 

појединцем или групом у 

ситуацији насиља првог нивоа 

Током године, по 

потреби  

ОС у сарадњи са 

ученичким родитељима 

Обавезно бележење 

насиља,праћење и процена 

делотворности предузетих мера и 

активности 

Током године по потреби  Одељенске старешине 

Заустављање насиља и 

злостављања другог нивоа, 

смиривање учесника 

У ситуацијама када се 

насиље дешава 

Дежурни наставник, 

сваки наставник који се 

затекне у ситуацији 

насиља, школски 

полицајац, ОС, стручни 

сарадници, помоћни 

радник  

 

 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА/ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Проверавање сумње или 

откривање насиља,злостављања и 

занемаривања другог нивоа-

прикупљање информација, 

У ситуацијама када се 

насиље дешава или када је 

пријављено  

Одељенски 

старешина, предметни 

наставник, стручни 
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утврђивање чињеница сарадник 

Обавештавање родитеља о 

насиљу другог нивоа и 

предузимање хитних акција по 

потреби (прва помоћ,лекарска 

помоћ,обавештавање полиције , 

обавештавање ЦЗСР) 

У ситуацијама када се 

насиље дешава или када је 

пријављено  

Одељенски 

старешина, предметни 

наставник, стручни 

сарадник, Тим 

Консултације у школи о 

ситуацијама насиља другог и 

трећег нивоа ради што 

објективније анализе чињеница и 

процене нивоа насиља и 

ризика,ради планирања 

координираних акција и мера 

У ситуацијама када је 

насиље констатовано  

Дежурни наставник, 

ОС, стручни 

сарадници, директор, 

други чланови Тима за 

заштиту, Ученички 

парламент 

Сачињавање Оперативног плана 

заштите за конкретну ситуацију 

насиља другог нивоа за све 

учеснике (који трпе, који чине и 

сведоке) 

У ситуацијама када је 

насиље констатовано  

Тим за заштиту 

заједно са родитељем 

и стручним 

сарадницима 

Појачан васпитни рад са 

појединцем или групом у 

ситуацији насиља другог нивоа 

Током године по потреби 

ОС у сарадњи са 

стручним 

сарадницима, 

директором, другим 

члановима Тима за 

заштиту, уз обавезно 

учешће ученичких 

родитеља 

Обавезно бележење 

насиља,праћење и процена 

делотворности предузетих мера и 

активности 

Током године по потреби 

Одељенске 

старешине,стручни 

срадници,Тим 

Покретање васпитно-

дисциплинског поступка и 

изрицање мере у складу са 

Законом, у случају када појачан 

васпитни рад није делотворан 

Током године по потреби  

Директор 

школе,ОС,стручни 

сарадници,родитељи,с

екретар школе 

Заустављање насиља и 

злостављања трећег 

У ситуацијама када се 

насиље дешава  

Сваки наставник који 

се затекне у ситуацији 

насиња,школски 
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нивоа,смиривање учесника полицајац,ОС,стручни 

сарадници,помоћни 

радник 

 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА/ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Проверавање сумње или 

откривање насиља злостављања и 

занемаривања трећег нивоа-

прикупљање информација, 

утврђивање чињеница 

У ситуацијама када се 

насиље дешава или када је 

пријавњено  

Одељенски 

старешина, предметни 

наставник, стручни 

сарадник 

Обавештавање родитеља о 

насиљу трећег нивоа, 

предузимање хитних акција по 

потреби (прва помоћ, лекарска 

помоћ, обавештавање полиције, 

обавештавање ЦЗСР) 

У ситуацијама када се 

насиље дешава или када је 

пријављено 

Одељенски 

старешина, предметни 

наставик, стручни 

сарадник, Тим 

Сачињавање Оперативног плана 

заштите за конкретну ситуацију 

насиља тречег нивоа за све 

учеснике (који трпе, који чине и 

сведоке) 

У ситуацијама када је 

насиље констатовано 

Одељенски 

старешина, стручни 

сарадник, Тим за 

заштиту заједно са 

ученичким родитељем 

и надлежним 

органима и службама 

Обавезно бележење насиља, 

праћења и процена 

делотворности предузетих мера и 

активности 

Током године по потреби 

 

Одељенске старешине, 

стручни сарадник, 

Тим 

 

Интензиван васпитни рад у 

ситуацији насиља трећег нивоа 

(или понављања учесталог 

насиља 1. и 2. нивоа) и обавеуно 

покретање васпитно-

дисциплинског поступка и 

изрицање мере у складу са 

Законом 

Током године, по потреби 

Од.старешине, 

стручни сарадник, 

Директор, Тим за 

безбедност и заштиту 

у сарадњи са 

надлежним органима 

и институцијама 

(ЦЗСР, МУП, 

здравствене службе...) 

уз обавезно учешће 

ученичких родитеља, 
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секретар 

Подношење пријаве надлежним 

органима и службама и 

обавештавање надлежне 

Школске управе МП о случају 

насиља трећег нивоа у року од 24 

сата од откривања (овоме 

предходи разговор са ученичким 

родитељима) 

Током године по потреби Директор школе 

 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА/ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Подношење пријаве директору 

школе у случају повреде права 

ученика или непримереног 

понашања запослених према ученику 

У року од 15 дана од 

наступања случаја 

Родитељ/ старатељ 

ученика или ученик 

Разматрање поднете пријаве, 

доношење одлуке и предузимање 

одговарајућих мера 

У року од 15 дана од 

пријема пријаве 
Директор школе 

Праћење ефекта предузетих мера и 

активности из Оперативних планова 

заштите 2. и 3. нивоа тј.праћење 

понашање свих учесника (који су 

трпели који су чинили и сведока), 

праћење укључености родитеља и 

других надлежних органа и служби у 

реализацији планираних мера и 

активности 

У периоду за који је 

предвиђено извођење 

одређених мера и 

активности из 

Оперативних планова 

заштите 

 

 

Чланови Тима за 

безбедност и заштиту 

тј. одељенске 

старешине за своје 

ученике и стручни 

сарадник 

 

Вођење документације о случајевима 

насиља 2. и 3. нивоа 

Редовно, кад год 

постоје случајеви 

Стручни сарадник, 

Тим 

Обезбеђивање школског простора 
Током наставне 

године 

Директор, запослени, 

школски полицајац 

Саветодавни рад са родитељима 

ученика (1. 2. и 3. ниво) 

Током наставне 

године 

Учитељи, одељенске 

старешине, стручни 

сарадник, Тим 

Сарадња са Центром за социјални 

рад 

Током наставне 

године 

Одељенски старешина, 

стручни сарадник, Тим 
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Сарадња са ПУ 
Када се појави 

проблем 

Директор, Тим, 

дежурни наставник 

Анализа стања у школи у вези са 

безбедношћу и заштитом 
Квартално 

Тим за безбедност и 

заштиту  

Праћење остваривања Програма 

заштите у школи и вредносвање 

програма 

Полугодишње 
Тим за безбедност и 

заштиту, директор 

Комуникација са медијима у вези са 

случајем насиља (ако је неопходно) 
По потреби Директор школе 

 

 

 

 

 

План рада Стручног тима за инклузивно образовање 

(СТИО) 
 

Од школске 2010/11. године деца са сметњама у развоју не стичу образовање на основу 

посебних наставних планова и програма, зависно од врсте и степена сметњи, већ се 

могу укључивати у редован систем образовања. У том смислу, новина у Закону је 

инклузија, тј. израда индивидуалног образовног плана, коју доноси установа за дете и 

ученика коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању. Закон такође 

предвиђа могућност да се и ученици  са изузетним способностима образују по 

индивидуалном образовном плану који је прилагођен њиховим потребама и 

могућностима напредовања. 

Индивидуални образовни план доноси Педагошки колегијум на предлог стручног тима 

за инклузивно образовање ( СТИО).  

Школске 2015/16 формиран је Тим за ИОП.  

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН СТИО  

за школску  2015/16.годину 

 Садржај  Динамика Активности 

Састанак чланова Тима и договор о раду Тима 

у школској 2015/16.г. 

Септембар  2015.  Тим 

Праћење рада, напредовања и понашања  

ученика, (опсервација ученика ) 

Током школске 

године 

Чланови Тима 

Прикупити информације на седници 

Наставничког већа о ученицима који из неког 

разлога не остварују прописане стандарде 

постигнућа 

Новембар 2015.г. Тим, 

Наставничко 

веће 

Редован састанак чланова Тима- 

рекапитулација реализованог у првом 

Децембар  2015.г. Тим  
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полугодишту. 

Евалуације индивидуализације наставе код 

појединачног случаја ( уколико га је било) 

Фебруар  2016. Тим  

Писање извештаја о раду Тима Јун 2016.г. Чланови Тима 

Стручно усавршавање чланова Тима на неком 

од предложених акредитованих семинара 

Током године-када 

се буду формирале 

радне групе 

 

Чланови Тима 

 

СТИО не може унапред предвидети могуће потешкоће у остваривању прописаних 

стандарда постигнућа, ни друге могуће потешкоће у понашању , раду и напредовању 

ученика. 

СТИО ће током целе школске године  сарађивати са наставницима разредне наставе, 

предметним наставницима општеобразовне и музичке наставе и васпитачима у дому  у 

циљу перманентог праћења свих ученика  и благовременог реаговања. 

 

                  

 

              

                     Тим за развој школског програма 

 

 
Основно и средње образовање и васпитање се остварује на основу Школског програма. 

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма и њиме се 

обезбеђује остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, према потребама 

ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице. 

 

Школски програм садржи: циљеве, назив, врсту и трајање свих програма образовања и 

васпитања, обавезне и изборне предмете, факултативне наставне предмете и друга 

питања од значаја за школски програм. 

 

Школа за музичке таленте је прошле школске године урадила наставни план и програм 

који је предат Заводу за унапређење васпитања и образовања, још увек се чека одговор 

Националног просветног савета. 

У оквиру Тима за развој школског програма, бавићемо се свим оним темама које су 

његов саставни део, Тим се састао, изабрао председника и дате су оквирно главне 

смернице за рад, односно направљен је акциони план. 
 

 

 

Акциони план рада Тима за развој школског програма 

шк.2015/16.година 

 
Активности/теме Начин реализације Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

Анализа постојећег програма 

ради утврђивања потреба за 

-давање мишљења о квалитету 

ШП 

Стручна већа предмета 

Чланови тима 

Школска 

2015/16.година 
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његовим усавршавањем  
 

- добре стране ШП 

-Детаљи, којима би се ШП могао 

усавршити 

-потреба поновног увођења 

предмета верска настава 

 

Одлучивање и организација:  Подела задужења, дефинисање 

задатака, носиоца, начина 

извештавања 

Директор школе Током године  

План укључивања у рад 

наставника-приправника 

1.за израду предлога плана 

увођења у рад приправника ( 

које области морају бити 

покривене менторским радом са 

приправником) 

2.за израду конкретних 

програма и реализацију 

увођења у рад приправника 

3.провера савладаности 

програма и упућивање на 

полагање стручног испита за 

лиценцу 

3.1. писање Извештаја ментора 

3.2. полагање  испита и писање 

Мишљења о савладаности 

програма 

3.3. упућивање на полагање 

стручног испита 

 

 

 

 

 

Именовани ментори 

 ( лиценцирани, искусни 

наставници) 

 

Комисија према Закону 

 ( директор, психолог, 

лиценцирани наставник) 

Ментор 

Чланови комисије 

 

 

Правник- комплетирање 

захтева Министарству 

Током године 

План стручног усавршавања Анализа постојећих уверења  са 

семинара  

Усаглашавање са приоритетима 

Министарстава и резултатима 

Тима за самовредновање 

Директор Септембар 2015. 

Програм безбедности и 

здравља на раду 

Одговарајући правници Правник Током године 

План културних активности 

у сарадњи са партнерима у 

окружењу 

 

1.план сарадње са другим 

школама (Ћуприја, Јагодина..) 

2. план сарадње са другим 

школама из већих 

градова(Београд, Нови Сад, 

Ниш, Крагујевац..) 

3.сарадња за реализацију 

концертне делатности ( Ноћ 

музеја, Музичка јесен...) 

 

 
Директор 

 Уметнички руководилац 

Председник стручног већа 

за инструменталну 

наставу 

 
Септембар 2015. 

Програм подршке ученицима: 

 

-сви постојећи индивидуални 

образовни планови (ИОП 1, 

ИОП 2, ИОП 3) 

-у учењу: интензивирање праксе 

праћења ученика у процесу 

учења; осмишљавање нових 

планова оцењивања ; ученички 

портфолио; дефинисање циљних 

група у потреби за допунском и 

додатном наставом;нове методе 

у допунској настави;нове методе 

у додатној настави 

Наставник који има 

ученика за ИОП 

 

Активи анализирају 

квалитет наставе и 

напредовање на месечном 

нивоу; 

Психолог и директор 

реализују редовно 

педагошко инструктивни 

рад- обилазак наставе 

Током године 

Програм  здравствене и 

социјалне заштите 

1.Стварање што повољнијих 

хигијенских услова у школи и 

њихово одржавање у току 

Директор 

 

 

Током године 
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године 

2.Систематски преглед ученика 

3.Праћење породичних и 

социјалних прилика ученика 

4.Предавање за ученике и 

родитеље 

 

Разредне старешине 

Разредне старешине  

 

Здравствени радници 

Дома здравља 

Програм сарадње са 

родитељима, план 

укључивања родитеља у рад 

школе 

1.Организовање великих 

родитељских састанака уз 

присуство чланова Наставничког 

већа) 

2. Правовремено информисање 

родитеља о активностима у 

школи ( одржавање родитељских 

састанака 4 пута годишње) 

3.Писмено обавештавање 

родитеља о проблемима у 

понашању или напредовању 

4. Сарадња са родитељима на 

изради педагошког профила и 

ИОП-а 

4. укључивање родитеља у 

годишње 

планирање рада школе  

5.укључивање родитеља у акције 

на уређењу школе 

6. одржавање предавања 

за родитеље 

Директор 

 

 

 

Разредне старешине 

 

 

 

Разредне старешине, 

стручни сарадник 

 

СТИО 

 

 

Директор, секретар, 

стручни сарадник 

 

Главни васпитач дома 

 

Стручни сарадник, 

васпитач 

Током године 

Програм слободних 

активности 

1.План рада секција  

- спортска 

- енглеска драмска 

- историјска секција 

- биолошка 

- географска 

2. Приредбе 

- Нова Година 

-Свети Сава 

-Дан заљубљених 

 

Драгослава 

Костандиновић, Татјана 

Петровић, Весна 

Тирменштајн, Ивана 

Гавриловић, Драгана 

Спасојевић, љиљана 

Тодоровић, Весна 

Андрејић 

Током године 

Програм излета 1. Једнодневни излет за ученике 

од 1. до 10. разреда 

Наставници разредне 

наставе  и васпитачи 

На почетку 

школске   године 

План културних активности 1.Гостовања ученика 

2. Концерти 

3. Позоришне представе 

4. Опера, балет 

5.Међународна културна 

сарадња и размена 

6. Укључивање у токове 

међународних пројеката(''Ел 

система'') 

7. Укључивање у токове 

домаћих пројеката(''Артлинк'') 

Дејан Млађеновић, 

Божидар Радосављевић 

,директор 

На почетку 

школске  године  

Програм заштите деце од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

1.Едукација и информисање 

2. Подизање нивоа безбедности 

и могућности праћења стања у 

школи коришћењем видео 

надзора којим су покривени 

ходници школе и праћењем 

квалитета дежурстава 

професора. 

3.Анализа стања поштовања 

права ученика анкетирањем свих 

Тим за заштиту деце од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Током године 
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ученика у школи о облицима и 

заступљености насиља, 

злостављања и занемаривања 

према њима – у школи, 

породици и локалној средини. 

Програм заштите животне 

средине 

1.Програм естетског обликовања 

школског простора 

2.Програм еколошког уређења 

школске средине 

3.План и програм хигијенског 

уређивања школске средине 

4. План и програм учешћа школе 

у истраживачким еколошким  

пројектима у циљу добијања 

награда и промоција школе и 

њених ресурса 

Драгана Спасојевић Током године 

Програм сарадње са 

локалном самоуправом 

1.Учешће у Ноћи музеја 

2.Учешће у прослави Дана 

општине Ћуприја 

Директор Током године 

Програм здравих стилова 

живота 

1.Одређивање наставних 

предмети на чијим часовима 

обавезне наставе се тема 

обрађује 

2. Ваннаставне активности 

Предметни наставници Током године 

Уџбеници који се користе у 

настави 

1.Упознавање са списком 

коришћених уџбеника у 

шк.2015/16 и увођење потребних 

измена и допуна 

Председници Стручних 

већа 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Стручни актив за школско развојно планирање 
 

 

Школско развојно планирање, односно развојни план установе је стратешки план 

развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, 

план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних 

активности и друга питања од значаја за развој установе. 

 

Актив за развојно планирање ове године има велики задатак јер је потребно направити  

нови развојни план који би важио и на коме ће се радити наредне пет године.Чланови 

су се договорили да до следећег састанка прикупе информације, односно мишљења од 

колега на којој области би могло порадити, шта изменити, шта задржати и побољшати 

како би се функционисање школе и целокупан васпитно - образовни рад довели на 

најоптималнији ниво. 
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План рада стручног сарадника – психолога 
 

 

 
 Садржај  Динамика 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада  

Учешће у изради годишњег извештаја рада школе 

Учешће у изради годишњег  плана рада школе 

Учешће у изради индивидуалних образовних планова 

Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога 

пројеката који могу допринети унапређивању квалитета васпитања и 

образовања 

Припремање плана посете психолога васпитно- образовним 

активностима, ( часовима редовне наставе, допунске настава, секција, 

ваншколске активности у школи) 

Август 

 

Септембар 

Током године 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

Праћење реализације програма и вредновања рада школе 

 Праћење и вредновање васпитно- образовног рада, примене 

индивидуализације и метода активне наставе и предлагање 

мера за побољшање ефикасности, економичности и 

успешности в-о.рада у задовољавању образовних и развојних 

потреба деце, односно ученика  

 Учешће у изради програма стручних органа и тимова, стручног 

усавршавања, превентивних програма, сарадње са породицом, 

сарадње са друштвеном средином 

 Учествовање у  истраживањима која се спроводе у оквиру 

самовредновања рада школе (израдом инструмента процене, 

дефинисањем узорка и квалитативном анализом добијених 

резултата)   

 

Током године- 

по распореду 

 

 

 

 

Током године 

Рад са васпитачима и наставницима  

 Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и 

посматрања дечјег напредовања у функцији подстицања дечјег 

развоја и учења 

 Иницирање и пружање стручне подршке васпитачима у 

коришћењу различитих метода, техника и инструмената 

праћења деце, 

 Пружање подршке васпитачима, односно наставницима у 

планирању и реализацији непосредног образовно-васпитног 

рада са децом, односно ученицима, а нарочито у области 

прилагођавања рада образовно-васпитним потребама детета, 

односно ученика;  

 Саветовање васпитача, односно наставника у 

индивидуализацији васпитно-образовног рада, односно наставе 

на основу уочених потреба, интересовања и способности деце, 

односно психолошке процене индивидуалних карактеристика 

ученика (способности, мотивације, особина личности) и 

остварености образовних постигнућа у школи, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 



   77 

 

 Пружање подршке васпитачима, односно наставницима за рад 

са децом, односно ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка. Координирање израде и у сарадњи са 

васпитачем, односно наставником и родитељем, тимско 

израђивање педагошког профила детета, односно ученика. 

Учествовање у развијању индивидуалних образовних планова 

коришћењем резултата сопствених психолошких процена и 

психолошких процена добијених из других установа 

 Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код 

којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању 

захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних 

облика понашања  и предлагање мера за њихово 

превазилажење 

 Саветодавни рад са васпитачима, односно наставницима 

давањем повратне информације о посећеној активности, 

односно часу, као и предлагањем мера за унапређење праћеног 

сегмента васпитно- образовног, односно образовно- васпитног 

процеса, 

 Пружање подршке васпитачима, односно наставницима 

менторима и саветодавни рад са приправницима у процесу 

увођења у посао и лиценцирања.  

 Менторски рад са психолозима приправницима у процесу 

увођења у посао и лиценцирања 

Рад са ученицима 

 Учешће у организацији пријема деце, праћења процеса 

адаптације и подршка деци у превазилажењу тешкоћа 

адаптације. 

 Праћење  напредовања ученика у развоју и учењу ( разговор са 

разредним сатрешинама, васпитачима, псоета часовима, 

разговор са ученицима) 

 Учешће у тимском идентификовању деце којој је потребна 

подршка у процесу васпитања и образовања и осмишљавању и 

праћењу реализације индивидуализованог приступа у раду са 

ученицима)- учешће у раду СТИО 

 Испитивање детета уписаног у основну школу проценом 

интелектуалног, когнитивног, емоционалног и социјалног 

статуса ради давања препорука за даљи рад. Провера 

спремности за полазак у школу детета старости од шест до 

шест и по година. Тестирање општих интелектуалних  

способности у оквиру пријемних испита  

 Испитивање општих и посебних способности, особина 

личности, когнитивног стила, мотивације за школско учење, 

вредносних оријентација и ставова, статуса појединца у групи, 

психолошких чинилаца успеха и напредовања ученика и 

одељења, применом стандардизованих психолошких мерних 

инструмента и процедура, као и других инструмената процене 

ради добијања релевантних података за реализацију 

непосредног рада са ученицима 

 Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају 

Септембар и по 

потреби током 

године 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 
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тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, 

проблеме прилагођавања, проблеме понашања,  

 Пружање подршке деци, односно ученицима за које се 

обезбеђује васпитно- образовни рад по индивидуалном 

образовном плану 

 Идентификовање ученика са изузетним способностима 

(даровити и талентовани) и пружање подршке таквим 

ученицима за њихов даљи развој. Учествовање у процени 

могућности за убрзано школовање ученика са изузетним 

способностима 

 Пружање психолошке помоћи детету, односно ученику, групи, 

односно одељењу у акцидентним кризама 

 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше 

повреду правила понашања у школи или се не придржавају 

одлука директора и органа школе, неоправдано изостану са 

наставе пет часова, односно који својим понашањем 

угрожавају друге у остваривању њихових права 

 Организовање и реализовање предавања на теме које ће бити 

одређене на основу упитника који попуњавају ученици, 

родитељи и наставници 
 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

Рад са родитељима/старатељима 

Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су  од 

значаја  за упознавање детета, односно ученика и праћење његовог 

развоја 

Саветодавни  рад са родитељима, односно старатељима  деце, односно 

ученика који имају различите  тешкоће у развоју, учењу и понашању 

Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито 

информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце у 

оквиру индивидуалних консултација и облика групног психолошког 

образовања родитеља на тему: 

 

Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и 

давање предлога по питањима која се разматрају на савету 

Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија 

су деца у   акцидентној  кризи 

Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито 

информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце у 

оквиру индивидуалних консултација и облика групног психолошког 

образовања родитеља, 

Сарадња са родитељима/старатељима  на пружању подршке   

ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану 

Сарадња на пружању подршке у проналажењу различитих могућности 

подстицања и усмеравања њиховог општег и професионалног развоја,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

Сарадња са директором 

Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и 

његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и 

владања, 
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Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за 

увођење у посао васпитача, односно наставника, стручног сарадника, 

Редовна размена искустава и примера добре праксе са другим 

стручним сарадницима у другим установама кроз активно учешће у: 

Активу стручних сарадника у Јагодини и Ћуприји и Активу стручних 

сарадника музичких школа у Друштву психолога, Београд 

Током године 

Рад у стручним органима и тимовима 

Учествовање у раду : 

- Наставничког већа 

- Одељенских већа 

- Педагошког већа 

- Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 
-  СТИО 

-  Педагошког  колегијума 

- Стручни актив за школско развојно планирање 

- Стручни актив за развој школског програма 

- Тим за интерно стручно усавршавање 

Учествовање у раду тимова установе који се образују ради 

остваривања одређеног задатака. 

 

 

 

 

Током године 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе  

Сарадња са: 

-  Министарством просвете 

-  Школском управом у Јагодини 

-  Заводом за унапређивање образовања и васпитања 

-  Првим српским удружењем за особе са дислексијом 

-  Домом здравља- развојним саветовалиштем 

-  Заводом за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију 

-  ФМУ, Београд 

-  Центром за социјални рад ( ако се укаже потреба за тим) 

-  ПУ Ћуприја ( ради организовања предавања за наше ученике у 

оквиру Тима за заштиту деце од н.з.з.) 

-  Сарадња са психолозима који раде у другим установама, 

институцијама, организацијама, удружењима 

 

 

 

 

 

Током године 

Вођење документације , припрема за рад и стручно усавршавање 

Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, 

истраживањима,  психолошким тестирањима, посећеним 

активностима, односно часовима  

Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала 

који садржи личне податке о деци, односно ученицима 

Похађање акредитованих семинара 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

Када се буду 

формирале 

радне групе 

 

. 
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                  Програм рада разредног старешине 

 

 
Разредни старешина руководи радом у одељењу и има адиминстративну, 

организациону и педагошкун улогу. Своје функције остварује јединствено, 

координирајући рад и оставрујући сарадњу ученика, наставника, стручног сарадника, 

родитеља и других. 

 

Организациони послови разредног старешине су: 

- Планирање и програмирање 

- Руковођење радом одељенског већа 

- Координирање рада и васпитних утицаја свих учесника и чинилаца 

васпитања ученика 

- Пружање помоћи ученицима у различитим облицима организаовања и 

самоорганизовања 

- Успостављање сарадње са стручним сарадником, стручним органима и 

управом школе, здравственим, социјалним и другим службама 

- Организовање послова за унапређивање , анализирање и вредновање 

квалитета и ефеката образовно- васпитног рада у одељењу; 

 

разредни стрешина у обављању административних послова прикупља, сређује и 

надлежним органима презентује: 

 

- Податке о васпитном раду са ученицима 

- Податке о образовно – васпитном раду и другим чињеницама  

- Показатеље о унапређивању образовно- васпитног рада; 

 

Одељенски старешина у остваривању своје педагошке улоге стара се и ради на 

подстицању индивидуалног развоја ученика и на унапређивању оељенског колектива.  

Одељенски сатрешина посебно се стара и предузима све потребне мере у циљу 

остваривања плана и програма рада и обједињавања васпитног деловања свих 

наставника и других чинилаца. 

Одељенски сатрешина стара се о остваривању сарадње са родитељима. Ради 

укључивања родитеља у систематскир ад школе, као и ради праћења и подстицања 

развоја њихове деце и усклађивања педагошког деловања породице и анставника, 

одељенски сатрешина се стара о: 

 

- Међусобном информисању родитеља и наставника о здрављу, резултатима 

учења и понашања и условима живота ученика; 

- Образовању родитеља за успешније остваривање васпитне улоге породице 

путем здравственог васпитања и психолошког и педагошког образовања 

- Сарадњи са родитељима у реализацији програма професионалне 

оријентације, у организовању ваннаставних и ваншколских активности, у 

решавању социјалних и здравствених проблема ученика 

- Укључивање родитеља у припреме и реализацију обележавања значајних 

датума у току шкослке године. 
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Р.б. Име и презиме наставника Разред 

1. Љиљана Тодоровић I ,III 

2. Весна Андрејић II,IV 

3. Драгослава Костандиновић V 

4. Татјана Петровић VI 

5. Весна Антић VII 

6. Татјана Петровић VIII 

7. Весна Антић IX 

8. Драгослава Костандиновић X 

 

Табела – одељенске старешине од I до  X разреда 

 

 

Програм рада разредног  старешине за први  разреда 
 

 

Септембар 

 

1. " Ово сам ја " - да се упознамо 

2. Упознавање са распоредом часова, наставним предметима и уџбеницима 

3. школа има своја правила и норме понашања- кућни ред  

4. Нова средина ( адаптација на школу и интернат) 

 

Октобар 

 

 1. У сусрет дечијој недељи 

 2. Умемо ли да слушамо саговорника 

 3. Какос е понашамо у саобраћају 

4. Ко све ради у мојој школи 

5. Друг другу 

 

Новембар 

 

1. Како се треба понашати ван школе: излет... 

2. Како учимо 

3. Значај очувања животне средине 

4. Поштујемо ли дато обећање и туђе мишљење 

 

Децембар 

 

 1. Како да постанемо толерантнији 

 2. Трема, страх – како их превазићи 

 3. Стижу празници: како ћемо прославити, о чему треба водити рачуна 

 4. Шта смо научили и који смо успех псотигли у првом полугодишту 

 

Јануар 

 

 1. Значај Саве Немањића за нашу просвету и културу 

 2. Моје слободно време 
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Фебруар 

 

1. Брига и чување личних ствари 

2. Моја пирамида активности 

3. Шта нас радује , занима 

4. Учимо језик потреба и осећања 

 

Март 

 

1.Учионица без насилништва 

2. Значај правилне исхране за успешан раст и развој 

3. 22. март- Дан вода 

4. Дан планете Земље 

 

Април 

 

1. Ускрс – највећи хришћански празник 

2 .Умем да – покажи шта знаш  

3. У здравом телу здрав дух 

 

Мај 

 

1.Сви смо сити , различити - толеранција 

2. На концерту 

3. Ми о себи 

4. Код друга поштујем 

 

Јун 

 

1.Разговарамо о годишњим испитима 

2.Ко је заслужио похвалу, награду 

3.На крају школске године постигли смо успех 

 

Програм рада разредног  старешине за други разред  
 

Септембар 

 

1. " Ово сам ја " - да се упознамо 

2. Упознавање са програмским садржајима, нормама понашања и рада у школи 

3. Наставни предмети и уџбеници 

4. Нова средина ( адаптација на школу и интернат) 

 

Октобар 

 

 1. Дечија права и одговорности 

 2. Поштовање туђег мишљења и ставова ( ненасилна комуникација) 

 3. Развијање навика за тимски рад: увођење и навикавање ученика на планирање рада, 

поделу задатака.. 

4.Актуелна збивања у разреду 
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Новембар 

 

1. Сарадња и такмичење, васпитање другарства и међусобне солидарности 

2. Учити не значи увек и научити 

3. Еколошка школа: неговање животне средине 

4. Анализа успеха ученика и одељења 

5. Умемо ли да слушамо саговорника 

 

Децембар 

 

 1. Како да постанемо толерантнији 

 2. Неговање осећања дужности, доследности 

 3. Стижу празници: како ћемо прославити, о чему треба водити рачуна 

 4. Анализа постигнутог успеха на крају првог полугодишта 

 

Јануар 

 

 1. Значај Саве Немањића за нашу просвету и културу 

 2. Правилно располагање слободним временом 

 

Фебруар 

 

1. Брига и чување личних ствари 

2. Моја пирамида активности 

3. Да ли умем да сарађујем у групи? 

4. Учимо језик потреба и осећања 

 

Март 

 

1.Усклађивање музичке и општеобразовне наставе 

2. Учионица без насилништва 

3. Наше жеље и потребе 

4. Значај правилне исхране за успешан раст и развој 

5. Саветодавни рад са ученицима 

 

Април 

 

1. Значај спортских активности за правилан психофизички развој 

2.Школа за музичке таленте – јединствена образовна установа у земљи  

3. Другарство – тимски рад 

4. Саветодавни рад са  ученицима 

 

Мај 

 

1.Ускрс – највећи хришћански празник 

2. На концерту 

3. Ми о себи 

4. Трема и страх – како их савладати 
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Јун 

 

 1. Разговарамо о годишњим испитима 

 2. Анализа постигнутог успеха на крају школске године 

 3. Предлагање ученика за похвале и награде 

 4. Израда програма за следећу школску годину 

 

Програм  рада   разредног старешине за трећи разред 

 
1. Ово сам ја – да се упознамо 

2. Упознавање са програмима, садржајима, нормама понашања и рад ау школи 

3. Наша учионица – наша правила 

4. планирамо активности за школску 2014-15.годину 

 

Октобар: 

1. Деца имају своја права и одговорнсоти 

2. Погледај у себе- сагледавање личних особина 

3. Како с епонашамо у саобраћају 

4. Учити ен значи увек и научити 

5. Када порастем, бићу....... 

 

Новембар: 

1. Шта значи бити хуман 

2. Какос е дружимо 

3. Еколошк ашкола – неговање животне средине 

4. Коме се дивимо , ко су наши узори 

 

Децембар: 

1. Други о мени 

2. Неговање осећања дужности и доследности 

3. Стижу празници ; како ћемо прославити , о чему треа водити рачуна 

4. Полугодиште – какакв смо успех постигли 

Јануар:  

1. Значај Саве Немањића за нашу просвету и културу 

2. Планирање дневних активнсоти 

 

Фебруар: 

1. Дрога, алкохол, пушење 

2. Навике и понашања за здрав живот 

3. Поштујемо туђа мишљења 

4. Како разрешити конфликт 

 

Март: 

1. Моји кораци на путу ка успеху 

2. Рециклирај – не фолирај 

3. 22. март  - Дан вода 

4. Дан планете Земље 

 

Април: 

1. Ускрс -  највећи хришћански празник 
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2. Значај спортских активнсоти за правилан психофизички развој 

3. Правилно располагање слободним временом 

 

Мај: 

1. Сви смо исти а различити – толеранција 

2. Ког друга поштујем 

3. Лепа реч гвоздена врата отвара 

4. Шта нас радује , занима 

 

Јун: 

1. како се треба понашати ван школе 

2. Разговарамо о годишњим испшитима 

3. На крају школске године постигли смо успех...... 

 

 

Програм  рада   разредног старешине за четврти разред 
 

Септембар 

 

1. Наставни предмети и нови уџбеници 

2.Нови ученици, нови другови, другарице 

3. Права и дужности ученика 

4.  Понашање у учионици, школи и на јавним местима 

 

Октобар 

 

1. Поштујемо туђе мишљење , сарадња у одељењу 

2. Језик потреба и осећања 

3. Проблеми у настави 

4. Школа за музичке таленте – јединствена образовна установа у земљи 

 

Новембар 

 

1. Негујемо животну средину 

2. Уважавање туђе личности 

3. Анализа успеха 

4. Шта је то толеранција? 

 

Децембар 

 

1. Правилно планирање слободног времена 

2. Припрема за новогодишњу приредбу 

3. Актуелни проблеми у одељењу 

 

Јануар 
 

1. Како треба учити 

2. Св. Сава – приредба 

3. Саветодавни рад са ученицима који имају тешкоћа у адаптацији , учењу 
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Фебруар 

 

1. Шта радимо када нас неко увреди или повреди 

2. Ко сам ја , ко си ти ? 

3. Текући проблеми – проблеми у учењу 

4. Шта је бонтон 

 

Март 

 

1. Постигли смо успех – како остварити жеље 

2. Анализа постигнутог успеха и како то побољшати 

3. Моја школа и ја 

4. Одело не чини човека 

 

Април 

 

1. Моје потребе су .... 

2. Ускрс 

3. Саветодавни рад са ученицима 

4. Другарство, тимски рад 

 

Мај 

 

1. Како савладати трему и обуздати страх 

2. Како помоћи другима 

3. Шта ме плаши... 

4. Постигли смо успех 

 

Јун 

 

1. Како провести распуст 

2. Израда програма за следећу школску годину 

3. Састанак са родитељима 

 

 

Програм рада разредног старешине за пети разред 
 

 

Септембар 

 

1. Упознавање са уџбеницима,професорима и предметном наставом. 

2. Одржавање хигијене у школи и у дому. 

3. Упознавање са кућним редом,одговорностима и правима ученика.  

4. Разговор о распореду часова и планирању времена (учење и вежбање). 

 

Октобар 

 

1.Домаћи задаци. 

2. Учење. 
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3. Слободно време. 

4. Дружење и заједнички живот у школи и дому. 

Новембар 
1. Лоше и добре навике. 

2. Хигијена и обавезе редара. 

3. Обавезе и права детета. 

4. Међуљудски односи. 

 

Децембар/јануар 

1. Прослава празника 

2. Систематизација успеха 

3. Приредба 

4. Обележавање верских празника 

 

Фебруар 

1. Помоћ у учењу. 

2. Пријатељства и како их неговати 

3. Ривалства и како их се чувати 

4. Напредовање 

 

Март 

1. Електронско насиље 

2. Такмичења 

3. Класификациони период 

4. Излажење у град 

 

Април 

1. Здрав живот. 

2. Критике/похвале 

3. Насиље 

4. Проблеми и како их превазићи. 

 

Мај 

1. Књиге и живот. 

2. Однос према школској својини 

3. Понашанње на улици и јавним местима. 

4. Мода и пристојно облачење. 

 

Јун 

1. Породица и пријатељи 

2. Путовања 

3.Анализа постигнутих резултата. 

4.Летњи распуст. 

 

 

 

Програм рада разредног старешине за шести разред   
 

Септембар  

1.  Упознавање са уџбеницима,  
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 са интернатом,   

 са кућним редом,  

 са распоредом 

 

2. Октобар  

 Разговор о личним проблемима ђака 

 дисциплини 

 o слободном времену  

 о хобијима 

 

Новембар  

1. Формирање свести о будућем занимању 

 о спољашњем свету 

 о такмичењимa 

 о наградама 

 

Децембар  

1. Дијалог о пријатељству 

 о ривалству 

 о одвојености од куће 

 о љубави 

 

Јануар/фебруар  

1.  Савети о хигијени тела 

 гардеробе 

 собе 

 кабинета 

 

Март  

1.  Бонтон / Понашање са вршњацима 

 са старијима 

  у интернату 

 на улици 

 

Април - Упутства о исхрани 

 о мотивацији 

 о вежбању 

 о учењу 

 

Мај – Учење читања 

 схватања књижевног дела 

 повезивање књижевног дела и стварног живота 

 коришћење литературе 

 

Јун – Савети о административним питањима 

 о будућем занимању 

 о обавезама  

 о плановима 
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Програм рада разредног старешине за седми разред  
 

Септембар 

1. Наставни предмети и уџбеници.,учење. 

2. Прихватање новоуписаних ученика и помоћ у школи и интернату. 

3. Настава, понашање на часу, права и обавезе ученика 

4. Избор за представника одељенске заједнице у ученичком парламенту и међуљудски 

односи у раѕреду и школи. 

 

Октобар 

1.  Планирање рада и одмора.,усклађиванје општеобразовне и музичке наставе. 

2.  Заједнички живот у школи и дому. 

3.  Препознаванје и спречаванје насиља. 

4.  Поштујемо туђе мишљење (толеранција). 

 

Новембар 

1. Негујемо животну средину. 

2. Проблеми у исхрани и здрава исхрана. 

3. Анализа успеха ученика. 

4. Сарадња и такмичење међу ученицима. 

 

Децембар 

1. Мода и пристојно облачење. 

2. Шта је бонтон ? 

3. Правилно планирање слободног времена и хоби. 

4. Употреба и злоупотреба друштвених мрежа на компијутеру. 

5. Породица и пријатељи. 

 

Јануар 

1. Упех и дисциплина на крају првог полугодишта 

2. Сујеверје 

3.  Свети Сава - приредба 

 

Фебруар 

1. Како избећи замке потрошачког друштва(размисли пре него што купиш). 

2. Љубав  

3. Рекреација – утицај физичке активности на психофизички развој деце 

4. Кич 

 

Март 

1. Анализа постигнутог успеха и како то побољшати 

2. Хигијена учионице и просторија у којима се живи 

3. Цигарете и алкохол као ризици у развоју младих 

4. Брига о сопственом здрављу 
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Април 

1. Моје потребе ,жеље,могућности њихових остваривања. 

2. Ко и шта ми може помоћи у решавању проблема. 

3. Утицај  институција културе за раѕвој маде особе. 

4.Кајање(волео бих да сам то другачије урадио). 

Мај 

1. Разговори о годишњим испитима,треми и како је савладати. 

2. Еколошка школа 

3. Изласци ,дружење и склапање нових поѕнанстава.  

4. Генерациски јаз . 

 

Јун 

1. Путовања. 

2. Анализа успеха на крају године. 

3. Летњи распуст. 

 

 

Програм рада разредног старешине за осми разред 
 

 

Септембар : 

1.  Упознавање са уџбеницима,  

 са интернатом,   

 са кућним редом,  

 са распоредом 

 

Октобар : 

 Разговор о личним проблемима ђака 

 дисциплини 

 o слободном времену  

 о хобијима 

 

Новембар : 

1. Формирање свести о будућем занимању 

 о спољашњем свету 

 о такмичењимa 

 о наградама 

 

Децембар : 

1. Дијалог о пријатељству 

 о ривалству 

 о одвојености од куће 

 о љубави 

 

Јануар/фебруар : 

1.  Савети о хигијени тела 

 гардеробе 

 собе 

 кабинета 
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Март : 

1.  Бонтон / Понашање са вршњацима 

 са старијима 

  у интернату 

 на улици 

 

Април : 

Упутства о исхрани 

 о мотивацији 

 о вежбању 

 о учењу 

 

Мај : 

Учење читања 

 схватања књижевног дела 

 повезивање књижевног дела и стварног живота 

 коришћење литературе 

 

Јун: 

Савети о административним питањима 

 о будућем занимању 

 о обавезама  

 о плановима 

 

 

 

Програм рада разредног старешине за девети разред 

 

Септембар 

1. Договор о садржају рада у текућој години ( подела задужења појединаца, 

обавезе и дужности) 

2. Упознавање са кућним редом и правилима понашања 

3. Похвале и награде; казнено-поправне мере 

4. Учење и организација рада 

 

Октобар 

1. Васпитање, другарство и међусобна солидарност ( право и лажно другарство, 

критика и самокритика) 

2. Помоћ друг другу у адаптацији и учењу 

3. Ефикаснији поступци и облици учења ( учење учења) 

 

Новембар 

1. Основни приступи, облици и методе  учења ( праћење предавања, записивање 

важних мисли, израда плана визуелног учења, учење за столом у радном 

положају) 

2. Живот и рад у школи и дому ( развијање осећања и смисла за заједнички живот) 

3. Бонтон 

4. Остваривање жељених резултата 
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5. Особине које красе здрав колектив 

 

Децембар 

1. Међународни дан борбе против сиде 

2. Оплемењивање међуљудских односа ( развијање навике љубазности, 

гостољубивости према другу, другарици, родитељима, старијима...) 

3. Припрема новогодишњег програма ( активно учешће) 

4. Анализа успеха ученика 

Јануар 
1. Неговање културе понашања ( у учионици, на јавним местима, позоришту, на 

концерту....) 

2. Понашање у трпезарији ( култура обедовања) 

3. Актуелна збивања у одељењу 

4. Упознавање ученика са изрекама појединих мислилаца о моралним 

вредностима, пријатељству, солидарности, вредности и др. етичким 

категоријама 

 

Фебруар 

1. Изласци у град ( како себе сачувати од порока) 

2. Дан заљубљених „ Свети Трифун“ 

3. Расподељено и усиљено учење 

4. Поздрављање, ословљавање и представљање, одевање у школи 

 

Март 

1. Обележавање 8. марта  ( активно учешће) 

2. Праћење, усмеравање и вредновање васпитно-образовног рада и моралног 

понашања ученика 

3. Здрав живот ( бављење спортом, редован сан, јачање имунитета) 

4. Упућивање ученика на редовно учешће у  раду секција 

 

Април 

1. Концертне делатности ( усклађивање свакодневних обавеза са такмичењима и 

концертним делатностима) 

2. Ускрс- обележавање 

3. Пубертет – моје тело, промене 

4. Светски дан здравља 

 

Мај 

1. Наркоманија и алкохолизам као болест 

2. Мотивација и радна атмосфера у школи 

3. Екологија ( уређивање дворишта) 

4. Лик музичког уметника ( начитаност, реторика, морал, комуникација, 

несебичност) 

 

Јун 

1. Похвале и награде 

2. Развој сексуалности код адолесцената 

3. Актуелна збивања у одељењу 

4. Анализа успеха 
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Програм рада разредног старешине за десети разред 

 
 

Септембар 

 

1. Организација одељенског колектива - Избор чланова за Ученички парламент 

2. Избор уджбеника и упознавање са кућним редом и правилима понашања 

3. Права и обавезе ученика 

4. Развијање међусобног поштовања, поверења, искрености 

 

Октобар 

 

1. Учење и организација рада ( међусобна помоћ у учењу) 

2. Уважавање личности, једнакости и националне припадности 

3. Дијалог: облик искреног разговора као начин комуниакције 

4. Стварање добрих навика и развијање одговорног односа према себи и другима 

 

Новембар 

 

1. Слободно време ( укључивање у секције, дружење, шетње, слушање музике...) 

2. Насиље ( школско, породично.....), крађа, туча, оружје – упознавање и одбрана од 

истог 

3. Основни приступи, облици и метода учења 

4. Развој сексуалности код адолесцената – репродуктивно здравље 

 

Децембар 

 

1. Развиајње другарства , позитивно ривалвство, препознавање добрих особина и 

разлика 

2. Међународни дан борбе против сиде 

3. Лична и коелктивна хигијена, упознавање са основним појмовима здраве исхране и 

здравог живота 

4. Нова Година- припрема програма и активно учешће 

5. Анализа успеха ученика 

 

Јануар 

 

1. Развијање свести о потреби да се има ускалђен дневни ритам ( Учење, спавање, 

одмор и рекреација) 

2. Свети Сава – обележавање  и припрема програма 

 

Фебруар 

 

1. Значај рекреативних активности и утицај на психофизички развој личности 

2. Развијање сопствених способности: мотивацијом, добрим избором, препознавањем 

позитивних вредности..... 

3. Упознавање са штетним ефектима појединих супстанци ( дуван и алкохол).. 
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4. Дан заљубљених – читање поезије 

 

 

Март 

 

1. Стварање радне атмосфере: коришћење литературе, библиотеке, интернета ради 

стицања нових знања 

2. Обележавање 8. марта 

3. Стицање знања које нас  чини уметником 

4. Изласци у град- како себе сачувати од порока 

 

Април 

 

1. Болести азвисности – наркоманија, злоупотреба компјутера и зависност 

2. Светски дан здравља 

3. Ускрс –обележавање, изложба „ Најлепше осликано јаје“ 

4. Екологија ( уређивање дворишта, неговање биљака, заштита биљног и животињског 

света) 

 

Мај 

 

1. Породица ( родитељи и деца, ослонац на породицу, искреност са породицом, 

организација сарадње са родитељима) 

2. Усклађивање свакодневних обавеза и учења са концертним делатностима 

3. Развијање самопоштовања и самопоуздања 

4. Актуелна збивања у одељењу и решавање конфликтних ситуација  

 

Јун 

 

1. Особине које красе здрав колектив ( тимски рад и тимски успех, осећај за колектив, 

несебичност и морал.....) 

2. Анализа успеха на крају школске године, дисциплина 

3. Договор о садржају рада за следећу годину 
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                       Програм рада Ученичког парламента 
 

 

У складу са чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања, Ученички 

парламент у уметничкој школи , чине по три представника из последња два разреда 

основне школе и у средњој школи, ради: 

1. Давања мишљења и предлога стручним органима , школском одбору, савету 

родитеља и директору школе о : правилима понашања, мерама безбедности ученика, 

годишњем плану рада школе, школском развојном плану, школском програму, начину 

уређивања школског простора... 

2. Разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача и стручних сарадника 

и атмосфере у школи; 

3. Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 

активностима ученичког парламента; 

4. Предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика; 

 

 

 

 

Годишњи план рада: 

 
СЕПТЕМБАР 

1. Конституисање ученичког парламента 

2. Информисање чланова о законској основи деловања и делокругу рада ученичког 

парламента у школи; 

3. Избор председника и заменика председника 

4. Избор чланова за проширени сазив Школског одбора у складу са Законом 

5. Избор члана за Тим за самовредновање 

6. Усвајање пословника и програма рада 

7. Утврђивање рокова и плана рада 

 

ОКТОБАР 

1. Правила понашања ученика у школи и дому  

2. Упознавање ученика са правима и обавезама 

3. Организација недеље дечијих права 

 

ДЕЦЕМБАР 

1. Организовање новогодишње представе 

 

ФЕБРУАР 

1. Организовање Дана љубави 

 

ЈУН 

1. Дискусија о реализацији планираних активности  

2. Тешкоће и проблеми са којима се сусрећемо у раду 

3. Давање предлога за даљи рад. 

Ученички парламент ће се састајати по потреби и чешће, мимо наведених термина 

 

На првом састанку ученичког парламента одржаном 10. 09. 2015. исти је конституисан 

у следећем саставу: 
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7 разред: 

1. Јанковић Ања 

2. Јанковић Марија 

3. Тамбурић Драгош 

 

8 разред 

1. Митровић Јован 

2. Буљанчевић Катарина 

3. Поповић Љубиша 

 

9 разред 

1. Стоиљковић Милица 

2. Стоиљковић Милена 

3. Васић Наталија 

 

10 разред 

1. Костић Милица 

2.Нешић Иван 

3. Антић Јелена 

 

Ученици који су завршили ООН  а  похађају музичку наставу 

1. Ранковић Тамара 

2. Чолић Радмила 

 

Путем гласања за председника ученичког парламента изабрана је Ранковић Тамара.  

Путем гласања за заменика председника ученичког парламента изабрана је Чолић 

Радмила. 

 За проширени сазив школског одбора изабрани су Ранковић Тамара и Чолић Радмила. 

 За члана Тимa за самовредновање изабрана је Костић Милица. 

За члана Тима за школско развојно планирање изабрана је Ранковић Тамара. 

 

 

 

 

Допунски васпитно-образовни рад 

 
Школа континуирано, током године, организује допунску наставу за ученике који 

заостају у савлађивању наставног плана и програма. У припремању допунског рада 

наставници правилно идентифкују ученике са којима ће реализовати овај облик рада, 

утврђују природу сметњи, тешкоћа у напредовању ученика и трагају за узроцима.  

Први контакти са ученицима на часовима, разговор са њиховим родитељима , самим 

ученицима дају наставнику нове информације које утичу на договор о томе са којој 

децом је упутно реализовати допунску наставу. 
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Припремни васпитно-образовни рад 

 
За ученике који се упућују на поправни испит из једног или два предмета , школа 

организује припремну наставу у августовском испитном року. Припремна настава се 

организује најмање 5 наставних дана са по два часа дневно за сваки наставни предмет. 

 

 

 

Додатни васпитно-образовни рад 

 
Додатни васпитно-образовни рад за ученике са посебним склоностима и 

интересовањима школа организује за поједине предмете у складу  са Законом о 

основама система образовања и васпитања. 

 

 

 

 

 

Програм слободних активности ученика 
 

Слободне активности као организовани облици васпитно- образовног рада имају за 

циљ : 

- подстицање најразличитијег стваралаштва ученика 

- буде и задовољавају интелектуалну радозналост и стварају могућност да 

ученици истражују најразличитија достигнућа у науци, уметности, култури, 

спорту 

- пружају услове за заједничку игру, разоноду, спортске активности и 

испуњавају део слободног времена корисним , осмишљеним  садржајем. 

Имајући у виду  редовне активности и обавезе ученика на општеобразовној и музичкој 

настави , као и узимајући у обзир припремање ученика за : колоквијуме, испите; 

интерне часове, наступе, такмичења; редовно и свакодневно вежбање на инструменту, 

ученицима Школе за музичке таленте   не преостаје пуно слободног времена. С тим  у 

вези, направљен је програм слободних активности који неће реметити претходно 

наведене редовне активности ученика. 

Прве недеље септембра сви ученици су испитавни анонимном анкетом коју је креирао 

стручни сарадник школе . Резултати анкете показују следеће: 

На основу добијених одговора ученика и могућносит школе ове школске године 

планиране су следеће активности: 

 

Р.б. 

 

Програм слободних активности 

ученика 

Датум 

 

Носилац активности 

 

1. 

Радна акција – уређење школе и 

дворишта 

 Једном 

месечно  

Разредне старешине, 

васпитачи 

2. Народно позориште ,Београд октобар 

Весна Антић, 

директор 

3. 

 

 Једнодневни излет ученика од 

првог до десетогразреда  Октобар-мај 

 Весна Андрејић, 

Љиљана Тодоровић и 

разредне старешине 
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4. Дан дечије недеље октобар 

Весна Андрејић, 

Љиљана Тодоровић и 

разредне старешине 

5. 

 Турнир у фудбалу ( екипа 

ученика и екипа наставника) 

септембар, 

октобар 

 Драгослава 

Констадиновић 

 

6. 

 

Обележавање Светског дана 

превенције насиља октобар 

Тим за заштиту деце 

од насиља , 

злостављања и 

занемаривања 

7. 

 

 

 Дружење на караокама са 

ученицима др. школа ( Ћуприја, 

Јагодина, Параћин )  децембар 

Ученички парламент у 

сарадњи са стручним 

сарадником 

8. Припрема новогодишње приредбе  децембар 

васпитачи, разредне 

старешине 

9. 

 

 Припрема приреде поводом 

27.01.- 

Светог Саве 

децембар, 

јануар 

 васпитачи, разредне 

старешине 

10. Припрема поводом Дана љубави фебруар 

Чланови УП и стручни 

сарадник 

10. 

 

Припрема приредбе поводом 8. 

марта  фебруар 

 Разредне старешине, 

васпитачи 

12. Представе,концерти у Београду током године Весна Антић 

13. Вече плеса фебруар 

Драгослава 

Костандиновић 

14. Дан изазова мај 

Драгослава 

Костандиновић 

15. Пливање Током године 

Драгослава 

Костандиновић 

 

 

 

 

 

План рада спортске секције 
Носилац активности: Драгослава Костадиновић 

 

I - Стони- тенис 

Септембар,фебруар 

 

 

1. Техника: форхенд, бекхенд 

2. Сервис 

3. Увежбавање одбрамбених и нападачких удараца 

4. Кретање у стоном – тенису ( основна техника , вежбање) 

5. Вежбање у дублу, организовано такмичење са школом « 13. октобар» крајем 

децембра месеца 

6. Слободна игре 
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II - Ритмичка гимнастика  

Новембар,децембар,мај,јун 

 

1. Ритмичко ходање и трчање 

2. Скокови и поскоци 

3. Слободна вежба на партеру 

4. Вежба са траком 

5. Вежба са лоптом 

6. Вежба са вијачом 

7. Вежба са обручем 

 

 III- Плес 

Фебруар,март,април 

 

1. Енглески валцер 

2. Бечки валцер 

3. Салса 

4. Ча,ча,ча 

5. Румба 

6. Самба 

 

IV- Фудбал  

 септембар, мај 

 

1. Вођење лопте- право, вијугаво са шутирањем на гол и исто у паровима 

2. Заустављање унутрашњом страном стопала 

3. Увежбавање шутирања „ рисом“ 

4. Шутирање, додавање, спољашњом страном стопала 

5. Дриблинг, одклањање, покривање и одузимање лопте 

6. Игра на мале голове 

7. Организовање међуодељенских такмичења 

 

V – Фолклор 

Септембар, октобар, март, април 

 

1. Поскакивање на обе ноге 

2. Поскакивање са подизањем једног и другог колена, са паузом, без 

3. Укрштање ноге преко ноге – повлачење обе ка себи 

4. Држање тела и главе 

5. Поскакивае бочно са кретањем напред- назад 

6. Укрштени кораци напред и назад 

 

Кола која се обрађују: 

„ Прођи Миле“, „Тасино“, „ Маринино“, „Играле се делије“, „ Дивна, Дивна „« Ја 

гором а девојка долом», « Катанга», « Србијанка», « Моравац», « Чачак», « Влашка 

кола». 

Увежбавање и прављење кореографије за исте. 
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                        План    рада   енглеске  драмске  секције 

 

 
1.  HARRY POTTER AND THE SWARD OF GRYFFINDOR   V I VI RAZRED. 

2. ROBIN HOOD  V I VI RAZRED. 

3. SNOW  WHITE  III I IV RAZRED. 

4. THE ISLAND QUEEN   III I IV RAZRED 

5. THE DAY OF ROBOTS  IV I V RAZRED 

6. THE MAGIC BOOK  I  II  III RAZRED. 

7. THE PRINCESS AND THE WITCHES  III I IV RAZRED. 

8. A CHRISTMAS  ADVENTURE  I – V  RAZREDA. 

9. A CHRISTMAS  QUESTIONS  I-VI RAZREDA. 

 

 

 

 

                       План рада рецитаторске секције 

 
1. Формирање секције 

2. Чиниоци изражајног казивања песме (артикулација и дикција) 

3. Избор песама поводом дана Дечије недеље 

4. Припрема Новогодишње приредбе (избор и подела песама) 

5. Вежбе интонације, паузе у рецитовању, мимика, гестикулација 

6. Припрема Светосавске приредбе (избор и подела песама) 

7. Приредба поводом Дана жена  (избор и подела песама) 

8. Како се пишу песме-Ја песник 

 

 

                           План рада драмске секције 

 
1. Формирање секције 

2. Чиниоци изражајног казивања текста (артикулација и дикција) 

3. Избор текстова поводом дана Дечије недеље 

4. Припрема Новогодишње приредбе (избор и подела текстова) 

5. Вежбе интонације, паузе у казивању текста, мимика, гестикулација 

6. Припрема Светосавске приредбе (избор и подела драмских текстова) 

7. Приредба поводом Дана жена  (избор и подела драмских текстова) 

 

 

                           План рада биолошке  секције 

 
1. Израда хербаријума 

2. Лековито биље 

3. Макроскопирање 

4. Заштита природе 

5. Заштита здравња 

6. Израда ДНК макете 

7. Израда инсекторијума 
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План стручног усавршавања у шк.2015/2016 

 

 
1. Ана Николић-наставница енглеског језика 

  

o Principles of Teaching Young Learners    669 

o Teaching English to Teenagers   700 

o Oxford Professional Development   698 

o How children Learn- Факултет педагошких наука, Јагодина 

 

 

 

2.Весна Антић-наставник српског језика 

 

o Савремене лингвистичке методе, Факултет уметности-Крагујевац 

Републички зимски семинар, Београд, Филолошки факултет 

o Акценат, Филолошка гимназија, Београд 

 

 

 

3.Драгослава Костандиновић-наставник физичког васпитања 

 

o Превенција и збрињавање деформитета код школске деце, Стручна школа за 

естетику, Београд 

o Праћење методичких способности ученика, Диф, Београд 

o Играти и певати, Ниш 

 

 

 

 

4. Весна Андрејић-наставник разредне наставе 

 

o Зимски сусрети-јануар 

o Сабор учитеља, Београд-јун 

 

Остали семинари у складу са планом Учитељског друштва 

 

 

5. Љиљана Тодоровић- наставник разредне наставе 

 

o Зимски сусрети-јануар 

o Сабор учитеља, Београд-јун 
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Остали семинари у складу са планом Учитељског друштва 

 

 

6. Марина Ђорђевић- стручни сарадник 

 

o Сидро-прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи, Факултет 

педагошких наука, Јагодина 

o Интерперсонална медијација-превенција и решавање сукоба у колективу, 

Центар за конструктивно решавање сукоба , Београд 

 

 

 

7. Ивана Гавриловић-наставник географије 

 

o Сидро-прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи, Факултет 

педагошких наука, Јагодина 

 

 

 

8. Наставници музичке теоријске и инструменталне наставе 

 

o Интерперсонална медијација-превенција и решавање сукоба у колективу, 

Центар за конструктивнмо решавање сукоба , Београд 

o Анализа интерпретације музичког дела, Факултет музичких уметности, Београд 

o Извођачки приступ барокном музичком делу, Удружење музичке уметности, 

Београд 

 

 

  9. Весна Тирменштајн-наставник историје 

o ''Хура историја''-савремене методе на часовима историје 

o Учити о холокаусту 

o Организација садржаја и начини рада са талентованим ученицима у области 

историје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   103 

 

Програм управних, саветодавних и руководећих органа 

школе 

 
 

ПРОГРАМ  РАДА ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

 

 

Школски одбор има девет чланова у Школи за музичке таленте Ћуприја. 

Три члана из реда запослених : 

1. Зорана Првуловић Мирчић-председник ШО 

2. Драгутин Младеновић 

3. Татјана Петровић 

Три члана из Савета родитеља 

1. Саша Ђорђевић-заменик председника ШО 

2. Горан Јанковић 

3. Ирена Раденковић 

Два члана са ФМУ 

1. Ивана Дробни 

2. Катарина Фиревски 

Један члан из локалне самоуправе 

1. Светлана Ђоровић 

 

Седницама ШО присуствују и учествују у његовом раду без права одлучивања : два 

пунолетна члана Ученичког парламента 

1. Тамара Ранковић 

2. Радмила Чолић 

 Представник синдиката у ШЗМТ: 

 1. Весна Андрејић-синдикат „ Независност“ 

Седницама присуствују и директор и секретар (записничар), а и друга лица као 

известиоци по појединим тачкама дневног реда. 

 

 План рада Школског одбора за шк. 2015./2016. годину 

 

Школски одбор је у обавези да се састане најмање четири пута у току школске 

године тј. једанпут тромесечно, да би верификовао потребне извештаје и планове. На 

почетку школске године се усваја Извештај рада Школе за предходну школску годину 

и План рада Школе за наступајућу. На крају првог полугодишта се верификује 

Извештај о успеху и дисциплини ученика, а почетком идуће календарске године се 

разматра и усваја Финансијски извештај за предходну годину (2015.год.), Финансијски 

план за текућу (2016.год.) и План јавних набавки за 2016.год. На крају школске године 

се сумирају резултати рада свих радних тела у Школи и усваја Извештај истих. 

 

Задатак Школског одбора је да прати рад, планове и програме, резултате и 

реализацију рада директора Школе, финансијске службе, наставног и васпитног кадра, 

помоћних служби, планираних пројеката, културну и јавну делатност Школе, 

проширену делатност, концертну активност, такмичења у земљи и иностранству, 

екскурзије, кампове, турнеје, семинаре, гостовања ... као и планове и пројекте који 

имају за циљ побољшање квалитета услова живота и рада ученика и запослених у 

Школи за музичке таленте у Ћуприји. 
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Програм Савета родитеља 
 

Полазећи од потребе непосредне сарадње родитеља и школе у спровођењу васпитно-

образовног процеса, а у складу са Законом  о основама система образовања и 

васпитања, у Школи за музичке таленте ће  као саветодавно тело деловати Савет 

родитеља.  

 

У Савет родитеља бира се по један представник родитеља ученика сваког разреда ( рад 

са ученицима организован је кроз десет разреда). 

 

Чланови Савета родитеља: 

1. Ђокић Александар 

2. Ковачевић Јелена 

3. Киш Зорица 

4. Трипковић Оливера 

5. Пастроњевић Санела 

6. Ђорђевић Саша 

7. Јанковић Горан 

8. Митровић Слађана 

9. Ракочевић Славица 

10.Марковић Предраг 

 

Ово саветодавно тело има за циљ, да кроз перманентну, и непосредну сарадњу 

породице ученика и школе  допринесе успешности у реализацији васпитно-образовног 

рада у школи. 

 

У том смислу Савет родитеља : 

 

1. Биће упознат са Календаром рада школе за школску 2015/16.годину 

2. Разматраће питања која се односе на успех ученика током школске године 

3. Разматраће услове рада школе, услове за одрастање и учење, безбедност и 

заштиту ученика 

4. Предлагаће мере за осигурање квалитета и унапређивање васпитно- образовног 

процеса 

5. Даваће мишљење, сагласност на програм планиране концертне активности 

ученика ( нарочито када је реч о концертима ван граница наше земље) 

6. Разматра намену и коришћење средстава од донација и проширене делатности 

школе 

7. Предлаже три представника у орган управљања 

8. Предлаже представника за стручни актив за развојно планирање и у друге 

тимове школе 

9. Учествује у поступку за изборне предмете и у избор уџбеника 

10. Даје сагласност за путовања и екскурзије 

11. Разматра и друга питања утврђена статутом 
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ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА  ДИРЕКТОРА  ЗА  ШКОЛСКУ  2015./2016.годину   

 

Показало се у једногодишњој пракси директора, да је службено возило неопходно. 

Школа даје велика средства годишње на превоз ученика. Директор стално користи 

сопствено возило за превоз мањих ансамбала, као и поједини професори који имају 

ауто. Многе активности не би биле могуће када неколицина чланова колектива не би 

имала сопствени ауто, а десило се и да се ауто поквари. У то име, директор планира да 

се обрати Министарству, Сектору за ученички стандард, али и ако не добијемо 

позитиван одговор (бар је такво искуство других школа), уложићемо сопствена 

средства за учешће и подићи кредит за возило које би задовољавало потребе превоза 

макар гудачког квартета, инструмената и још  двоје одраслих. За такво возило се не 

мора изнајмљивати возач, довољна је дозвола за Б категорију. Но, када за то дође 

време, директор ће се консултовати и тражити одобрење Школског одбора. 

Планирана је што скорија куповина професионалног дуплог фрижидера за кухињу. 

Од апарата, такође и електрични секач за хлеб. 

Лоша столарија на преосталом делу школе где није замењена стара, доводи до губитка 

топлотне енергијеи стога је хладна трпезарија, ходници, канцеларије администрације.. 

У плану је директора да се ту поставе нови прозори и на тај начин економичније 

троши грејање, а услови за рад и живот буду пристојни. 

Урађен је и Пројекат за паркинг, на давно предвиђеном месту за то а изван дворишта 

школе, са стране главног улаза. У процесу је добијање потребних дозвола за његову 

изградњу од стране Дирекције за изградњу града Ћуприја, али и Општине, јер се делом 

улази у градско земљиште. План је директора да се то у што скорије време започне и 

уради. 

Такође, а за потребе професора из других градова, који би своје возило требало да 

паркирају у затвореном дворишту школе, у изради је грађевински План за паркинг у 

делу економског улаза. 

Због безбедности наших ученика, али и деце са стране који долазе да се играју у нашем 

дворишту, планирана је поправка (мада ће у финансијски план свакако ући и израда 

нове) ограде око целог дворишта школе. 

Такође, у плану је и израда капије на главном улазу, као и инсталација система 

даљинског управљања Велике капије на економском улазу. 

Пројекат за прилазну стазу главног улаза, али и стаза око школе, па и реновирање 

постојећих стаза на друга два улаза, у плану су за школску 2015./2016. годину, у 

зависности од средстава. 
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Већ су направљене припреме изградњом зидића који се спушта од плафона, за 

монтирање хармоника врата између два дела зборнице, чиме би се направио један за 

састанке и други, који би наставио да се користи за клавирске пробе.  

Показало се као неопходно и оспособљавање чајне кухиње за професоре из других 

градова који бораве у школи више дана, са неопходним апаратима – фрижидером и 

микроталасном рерном. 

Указала се потреба и за куповину мале виоле, како би ученици што раније почели да 

свирају на том инструменту. Захтев је послат, очекују се понуде. 

Планирани су концерти у земљи, од којих су многи већ терминима одређени. 

Ове школске године је и Републичко такмичење солиста на реду. 

Од иностраних турнеја, договорена је Швајцарска за децембар месец, на коју ће ићи 

Велики оркестар са солистима. 

Постоји шанса за концерт у  Аустрији (Клагенфурт). Из тог разлога, убрзано се ради 

на пропагандном материјалу, како би се започели договори. 

 

Директор школе је веома свесна шта све школи и интернату недостаје. Но, иако школа 

добија прилично задовољавајућа средства за текуће одржавање, сваки велики пројекат 

однесе пуно тих средстава и не може се од тога све урадити. Тековине прошлих 

времена, када се ништа није обнављало нити ново изграђивало, увек изађе као ружна 

чињеница. Не могу се чинити чуда, али све што буде било могуће, свакако ће бити 

урађено. Од чланова Школског одбора, Савета родитеља и свих појединаца, очекују се 

сугестије, али не само у виду наручивања неопходног, већ и ангажовања и 

проналажења решење за постојеће проблеме или потребе. 

Директор школе је баш у овом периоду интензивно у проналажењу потенцијалних 

Фондова из Европе, формирању тимова и изради пројеката који би обезбедили 

новчана наменска средства за изградњу школских и интернатских неопходности. 

Паралелно се морају прикупљати и средства за путовања на концерте или такмичења у 

иностранству, аплицирањем на Конкурсе Министарства културе.  

Све то траје дуго и процедуре су веома компликоване. Но, због тога се неће одустајати, 

већ ће се на искуствима учити и напредовати. Сваки корак напред, је наизглед мали, 

али води даље.  

Идемо даље. 
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                    Програм школског маркетинга 

 
У области интерног маркетинга школа ће реализовати различите активности везане за 

остваривање права ученика на информисање о раду и резултатима рада школе. У  холу 

школе, на већ урађеним огласним таблама и великим паноима биће изложени ученички 

радови - литерарни, ликовни, фотографије са концертних турнеја, али и из 

свакодневног живота ученика. 

Такође, ученицима и запосленима ће бити презентоване досадашње концертне 

активности и план професионалних активности за наредну годину. Родитељи, као 

блиски сарадници школе, а зарад професионалног развоја своје деце, такође ће бити 

редовно обавештавани усменим, али и писаним путем и редовно укључивани у рад 

школе, како би својим личним и професионалним способностима допринели и 

унапредили квалитет живота и рада у школи.  

 

У области екстерног маркетинга школа ће као веома значајну активност промовисања 

резултата рада, неговати константну сарадњу са средствима јавног информисања 

(телевизија, штампа, Интернет....). Наставиће се сарадња са локалним ТВ мрежама (ТВ 

Ћуприја, ТВ Јагодина), али пре свега са националним, Б92, РТС, јер школа стално мора 

бити присутна и промовисана у јавности, да би се добри резултати квалитетног рада са 

децом објавили, чиме се, осим публицитета обезбеђује и веће интересовање за упис у 

школу широм наше земље. Школа мора задржати национални карактер, са избором 

најдаровитије деце у земљи. 

 

Идеја је, значи, да рад Школе за музичке таленте, резултати, односно успеси наших 

ученика на домаћим и међународним признатим такмичењима, богата концертна 

делатност и др. буду медијски пропраћени, ради даље афирмације школе. 

 

Школа, са директором на челу,  ће се трудити да што је могуће боље ради на медијској 

презентацији, промовисању значаја раног откривања  музичких талената и  

континуираног рада искусних музичких педагога  који ће водити (уз сарадњу свих 

чинилаца у васпитно-образовном процесу) стварању врхунског уметника и свестране 

личности. 

 

 

Програм вредновања рада школе 

 
Разматрање анализе о извештају програма рада школе вршиће се  на крају школске 

године. У вези са тим, пратиће се : 

- Услови у којима школа реализује своје образовно- васпитне задатке ( 

кадровска, просторна и дидактичко-техничка опремљеност) и како се 

реализује наставни план и програм; 

- Социо – културни услови у којима живе и раде ученици; 

- Реализација културних активности;  

- Сарадња са локалном средином ; 

- Здрвствена заштита ученикa, исхране у школи; 

- Ефикасност организације рада ( рaспоред часова, слободне активности 

ученика ....); 

- Резултати ученика на општеобразовној и музичкој настави; 
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- Социјално понашање и прилагођавање ученика, тешкоће у адаптацији на 

школски / домски живот; 

- Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручног сарадника; 

 

 

 

 

 

 

Председник Школског одбора        директор 

_____________________________     ______________________ 

 Првуловић Мирчић Зорана                                                                    Јовић Данијела 
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ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ 

ЋУПРИЈА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАДА  ДОМА   
за школску 2015/16. годину 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ЋУПРИЈА 

      август 2015.године 
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Општи подаци о Дому 

 
 

 

  Дом – интернат Школе за музичке таленте у Ћуприји саграђен је 1985.г. 

Простире се на површини од 2353 м 2 и располаже смештајним капацитетима за 96 

ученика . 

 У интернату је смештена хетерогена група ученика и по полу и по узрасту. 

Ученици су узраста од 7 до 18.г. На сваком спрату је по 16 троквреветних соба, ТВ 

сала и васпитачка соба. Осим тога, интернат садржи ресторан капацитета 300 оброка, 

мању фискултурну салу, радионице, вешерницу и котларницу.  

 Дом ученика је установа која обезбеђује смештај, исхрану, васпитни рад, 

старање о здрављу, културно забавне, спортске, рекреативне и друге активности. То је 

васпитно – образовна институција која обезбеђује смештај, исхрану, услове за учење и 

вежбање као и стручно – пеагошки рад са музички даровитом децом. 

Циљ дома је да својом унутрашњом организацијом обезбеди што повoљнију 

педагошку климу у којој се свакодневни живот и васпитна активност у потпуности 

интегришу,  а васпитачи и остали учесници у васпитно – образовном процесу помажу 

ученицима у одрастању, самоактуализацији и изграђивању позитивне личности.  

 

 

 

Планирање и програмирање рада 

 
 Годишњи план рада Дома-интерната је општи план рада чији су саставни делови 

посебни програми и планови рада појединих функција дома (васпитне, управне, 

техничке). Овим планом рада утврђују се следећи параметри за вредновање и 

програмирање рада Дома: 

 

 - успех ученика у опшеобразовној настави 

 - успех ученика у музичкој настави 

 - успех ученика у инструменатлној настави 

 - контрола вежбања на инструменту и припрема ученика за наставу 

 - култура понашања ученика 

 - културна делатност 

 - активност педагошког већа, актива васпитача и ученичке заједнице, 

 - праћење и анализа резултата на такмичењима у замљи и иностранству,  оцене 

и мишљење стручних институциа о раду Дома и сл. 

            - активности ђачког  парламента 

 

 Реализацијом васпитног програма, организацијом слободног времена, 

културним делатностима и организацијом живота и рада ученика баве се васпитачи 

група и то: 3 васпитача са 100% радног времена и 5 васпитача са непуном нормом и то 

са: 35%, 35%, 40%, 40% и 80% радног времена и стручни сарадник-психолог школе. 
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Васпитачи  остварују  циљеве  и задатке  програма  васпитног  рада  док стручни 

сарадници  раде на педагошко-психолошким, социјално-здравственим и другим 

стручним пословима којима  се доприноси васпитно образовном раду. 

 

 

 

 

 

УСЛОВИ РАДА И СЕКТОРИ ПРОГРАМИРАЊА 

 

 

Материјални услови Дома 

 

 
 Дом Школе за Музичке таленте је савремено опремљен објекат смештајног 

капацитета 96 места. Цео објекат заузима површину од 2353 м2 и конципиран је у три 

целине;  

 - на првом спрату су смештене собе за дечаке, 16 соба укупне површине 160 м2, 

ТВ сала са компјутерском и ТВ опремом (34м2), соба за васпитача са кухињом. 

 - на другом спрату смештене су собе за девојчице (16) соба укупне површине 

160 м2 , ТВ сала, соба за васпитача са кухињом 

 - у поткровљу су смештени апартмани и собе за гостујуће професоре.  

 - у приземљу се налази ресторан са кухињом капацитета 300 оброка, површине 

185 м2.  

 - у  подруму Дома смештена је котларница (145м2), радионица за одржавање 

објакта (27м2), просторија за поправку инструмената (24м2), архива и магацин (70м2). 

 Дом располаже спортским тереном за кошарку, мали фудбал и одбојку као и 

забавни парк за млађе ученике. 

  

У дому  су извршени следећи радови: 

Извршене су све поправке ормана, техничких инсталација, замене сијалица и 

комплетно чишћење свих спаваоница и заједничких просторија, прање завеса, ћебади и 

постељина у циљу стварања неопходних хигијенско – техничких услова за пријем и 

смештај деце. 

На овај начин створени су оптимални услови за квалитетан смештај. 

 

Како би Дом испуњавао све стандарде за оптималне услове за живот и рад 

ученика, неопходно је извршити следеће задатке: 

 

 

 уградња клима уређаја за спаваонице 

 опремити салу за рекреативне активности и превентивно – корективни рад  

 уредити простор испред трпезарије дома 

 допунити забавни парк за млађе ученике 

 набавити неопходни дидактички материјал за реализацију васпитно – 

образовног програма 

 набавка спортских реквизита (лопте, рекети, дискови) 

 набавка друштвених игара 
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                                                  Структура персонала Дома 

 

 
 

 

р.б. 

 

 

Име и презиме 

 

Завршена 

школа 

 

Струка 

 

Радно 

место 

 

Рад у 

дому  

 

Уку

пни 

р.с. 

 

1. Јовић Данијела ФМУ дипл.муз. 

виолиниста 

директор 1 16 

2. Паунковић Мирјана Правни фак. правник секретар 4 4 

3. Радуловић Гордана Филол.фак. наставник васпитач 20 29 

4. Савић Т. Душица Филозоф.фак. дипл.филоз. васпитач 25 29 

5. Ђорђевић Дејан Педагошки 

факултет 

мастер 

васпитач у 

дому 

васпитач 11 11 

6. Милошевић С. Јасна Филозоф.фак професор психолог 8 11 

7. Марковић Бобана Екон. Фак. економиста шеф рач. 12 14 

8. Миљанић Татјана Хем. техничка хем.техничар магацин. - 20 

9. Алексић Радица Економска  ек.техничар мат. књиг. 8 35 

       

10. Јовић Драгица Гимназија мат. технички 

сарадник 

технички 

секретар 

6 19 

11. Терзић Бобан Техничка саобраћајна вођа смене 6 24 

12. Стојановић Драгољуб Средња 

техничкаа 

школа 

техничар 

машинства 

референт 

сарадник 

- 38 

13. Стошић Момир ШУП машинбравар руковалац 

парних 

котлова 

9 37 

14. Ђорђевић  Момчило ШУП машинбравар пом.ложач 11 37 

15. Алексић Срећко ШУП кувар кувар 5 35 

16. Марјановић Зорица  ШУП кувар кувар 24 24 

17. Рамадановић Лепосава О.Ш. сервирка сервирка 36 36 

18. Виденовић Славица О.Ш сервирка сервирка 29 30 

19. Јевремовић Весна Техничка 

школа 

техничар 

конфекц. 

сервирка   

20. Станојевић Мирјана Машинска 

школа 

бравар чистачица 23 24 
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21. Костић Бисерка Тех.школа продавац чистачица 7 32 

22. Јевтић Зорица О. Ш. пом.радник чистачица 17 18 

23. Костандиновић Драган Машинско-тех. 

школа 

техничар домар 3 26 

24. Андрејић Весна Учитељски 

факултет 

проф. 

разр.наставе 

40% радног 

времена 

- 24 

25. Тодоровић Љиљана Виша 

педагош.школа 

наставник 

разр. наставе 

40% радног 

времена 

- 28 

26. Белошевић Јелена Учитељски 

факултет 

проф. 

разр. наставе 

35% радног 

времена 

3 3 

27. Јовановић Ана Филолошки 

факултет 

проф. 

енглеског 

 80% радног 

времена 

3 4 

28. 

 

 

Гавриловић Ивана ПМФ- 

географија 

проф. 

географије 

васпитач у 

дому 35% 

14 14 

 

 

 

 

Подаци  о  ученицима 

 

 

 
разред I II III IV V VI VII VIII IX X слоб. Укупно 

број 3 1 4 4 9 8 10 4 15 8 11 77 

 
Табела 2. -  Преглед  ученика Школе за музичке таленте по разредима 

општеобразовне  наставе 

 

 

 
разред I II III IV V VI VII VIII IX X Укупно 

број 9 8 4 6 12 5 5 10 12 10 81 

 

Табела 3. -Преглед ученика Школе  за музичке  таленте по  разредима 

музичке  наставе 

Напомена: 4 ученика ове школске године завршавају по 2 разреда 

 

 

 
    назив  пол  мушки женски укупно 

 школа        број 27 50 77 

 интернат    број 20 41 61 
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Ове школске године у Дому на смештају, исхрани и васпитном третману 

примљени су ученици Медицинске, Гимназије и Техничке школе, укупно 31 ученик  

(16 дечака и 15 девојчица).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ  ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ РАДА  ВАСПИТАЧА   

 

 

Васпитачица:  Душица Тодоровић Савић - 25 ученика 

Васпитна група: девети разред и слободњаци  
 

 
А. Учење  и развијање личне компетентности уч.                               9 

Б. Развијање  личности  и социјалног сазнања                                   10 

В. Проблематика слободног  времена                                                   5 

                                                                                         Укупно:          24 

 

 

 
пр.подр.    Назив  тема  (списак) 

А 

 

 

1. Упознавање ученика са домом и кућним редом 

2. Анализа личног (не) успеха 

3. Лепо и ружно понашање 

4. Религија и религиозност 

5. Младалачке симпатије, љубави 

6. Болести зависности (алкохолизам, наркоманија, пушење, интернет) 

7. Учење и планирање 

8. Мотивација и вежбање 

 

Б 1. Мотивација за учење 

2. Адаптација ученика на живот у интернату 
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3. Развијање хигијенских навика 

4. Стрес, извор стрес, утицај на појаву стреса, суочавање појединца са 

губитком и неуспехом 

5. Формирање аутономне моралности 

6. Вера и сујеверје 

7. Испит и трема 

8. Однос према будућности, животни циљеви 

9. Подстицај развоја свести о себи 

10. Подстицај самопоуздања и самоуверења 

 

 

В 

 

1. Спортско-такмичарске активности 

2. Развијање личности, одмор и разонода 

3. Једнодневни излет и екскурзија 

4. Активан и пасиван одмор 

5. Културни садржаји 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  РАДА  ВАСПИТАЧА 

 

 

 

Васпитачица: Гордана Радуловић – 24  ученика 

Вас.група : десети разред и 16 средњошколаца (8+16) Медицинске и 

Техничке школе 

 

 

 
А. Учење и развијање личне компетентности уч.                           10 

Б.  Развијање личности и социјалног  сазнања                                  6 

В.  Проблематика слободног времена                                                 6 

                                                                        Укупно:                         22 

 

 

 
А 

 

 

 

 

 

1.Упознавање ученика са актима дома (статут, правилници, кућни ред) 

2. Организовање и учења у интересним групама 

3. Планирање учења и учење по плану 

4. Праћење тока и ефекат учења 

5. Како побољшати успех 

6. Култура говора 
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Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В 

7.Учење по моделу 

 

 

1.Брак и породица 

2.Општи обрасци социјалног понашања  

3.Религија  

4.Младалачка љубав  

5.Лепо и ружно понашање  

6.Развијање комуникативних способности, вештина ненасилне комуникације и 

конструктивног решавања сукоба са вршњацима и одраслима  

 

 

1.Организовање трибина, радионица и предавања 

2. Рекреативне активности 

3. Прављење квизова 

4. Једнодневни излети 

6. Посете концертима, позоришним представама 

7. Посете, музеју, библиотеци, градским знаменитостима 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ  РАДА ВАСПИТАЧА 

 

 

 

Васпитач: Ђорђевић  Дејан – 23 ученика 

Васпитна група: ученици шестог, седмог, осмог  разреда и два ученика 

која немају оо наставу ( Филип Француски и Ана Јанковић ) 

 

 
А. Учење и развијање личне компететности уч.                                  10 

Б. Развијање личности и социјалног сазнања                                        6 

В. Проблематика  слободног  времена                                                    6 

                                                                                      Укупно:               22 

 

 
прогр. 

подр. 

                               Назив  тема (списак) 

А 

 

 

 

Упознавање ученика са актима дома (статут, правилници, кућни ред) 

Организовање  учења у интересним групама 

Планирање учења  и учење  по плану 

Праћење  тока  и ефекат  учења 
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Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

 

Како побољшати успех 

Чиниоци који детерминишу учење 

Мотивација за учење 

Лепо  и ружно  понашање – култура говора 

Општа анализа успеха и планирање циљева постигнућа 

 

Развијање културних и хигијенских навика 

Адаптација новопримљених ученикана дом  - одвајање од родитеља  

Мој простор за учење, рекреацију и одмор 

Сукоби : структура сукоба; динамика сукоба; неспоразуми и сукоби са 

вршњацима; сукоби са наставницима и васпитачима 

Развијање  комуникативних  способности, вештина ненасилне комуникације и 

конструктивно решавања сукоба  са вршњацима  и одраслима  

Стрес узроци и последице и како га превазићи 

 

Организовање  трибина, радионица  и предавања 

Припрема приредби за обележавање важних датума ( Св.Сава, Н. Година, 

 8. Март 

Спортско-такмичарске  активност 

Прављење забавних програма 

Организовање квизова 

Посета градском музеју 

Једнодневни излети и екскурзије 

Посете позоришту и концертима 

Креативне радионице 

Организовање забавних већери и прослава рођендана 

 

                                  

                                

 
 

 

ИНДИВИДУАЛНИ  ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ РАДА  ВАСПИТАЧА   
 

Васпитач: Ана Николић – 12 ученика 

Васпитна група: средња школа  

А.  Учење и развијање личне компететности уч.                           8             

Б.   Развијање личности и  социјалног сазнања                              7         

Ц.  Проблематика слободног времена                                            11        

                                                                                 Укупно:             26 

 

 
прог 

подр. 

                          Назив   тема (списак) 

А Упознавање ученика са кућним редом дома 

Планирање учења 

Мотивација за учење 
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Праћење тока учења 

Како побољшати успех ученика 

Памћење и заборављање 

Белешке и изводи 

Култура говора 

 

 

Општи обрасци понашања 

Развијање личности 

Религија и вера 

Љубав и породица 

Прославе рођендана 

Добро владање 

Социјализација ученика 

 

 

Рекреација 

Посета позоришта 

Креативне радионице 

Забавни програми 

Развој толеранције 

Комуникативне способности 

Ненасилна комуникација и конструктивно решавање сукоба 

Организовање радионица и предавања 

Такмичарске активности 

Квизови 

Једнодневни излет 

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ  РАДА ВАСПИТАЧА 

 

 

 

Васпитач: Љиљана Тодоровић и Весна Андрејић – 21 ученик 

Васпитна група: ученици првог, другог, трећег, четвртог и петог 

разреда 

 

 

 
А. Учење и развијање личне компететности уч.                                  11 

Б. Развијање личности и социјалног сазнања                                        7 

В. Проблематика  слободног  времена                                                    8 

                                                                                      Укупно:               22 

 

 
прогр. 

подр. 

                               Назив  тема (списак) 
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А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

Адаптација ученика на услове у дому 

Израда плана успеха и вежбања 

Мотивација за учење 

Значај читања 

Међусобна наклоност – пријатељство 

Лепо и ружно понашање 

Чиниоци који детерминишу учење 

Методе и технике успешног учења 

Анализа личног успеха и како га побољшати 

Изграђивање навике читања 

Вођење белешки, дневника, споменара 

 

 

Развијање личности и сазнања о себи 

Здрав живот и здраве навике 

Лична хигијена и хигијена простора у коме живимо 

Агресивно понашање – како га контролисати 

Мој простор за учење, одмор и рекреацију 

Како се суочити са губицима и неуспесима 

Утицај медија на систем вредности 

 

 

 

Слободно време 

Организовање забаве, прославе 

Припрема приредбе за одређене датуме 

Забавно вече – квиз 

Причаонице – шаљиве игре, развијање маште 

Посете музеју, библиотеци, метеоролошкој станици 

Једнодневни излет 

Посете концертима, позоришту 

 

 

 Социјално-заштитна делатност 

               
 

 

                 Организовати активности везане за помоћ ученицима у решавању 

материјалних проблема, обезбеђења стипендија и других егзистенцијалних потреба. 

                 Припреме за  почетак  нове  школске  године започеће физичко-техничким  

припремама, чишћењем  просторија дома. 

                 Имајући  у  виду суштину делатности дома, његову старатељску  функцију, 

васпитачи  на почетку школске  године  утврђују социјално-материјални статус по  

групама, како би се анализом добијених података направила социјална структура 

ученичке заједнице те да се испланирају конкретне  активности ради задовољења 

егзистенцијалних потреба  ученика. 
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Здравствена  делатност 

 

 

 
               Планирано  је да се у септембру месецу организује  систематски  преглед  за 

све ученике. 

                  Ради отклањања дефoрмитета који  код  појединих ученика настају услед  

одређеног положаја тела при  држању  инструмената, планирано је  одвођење  ученика  

на градски  базен као и редовна корективна гимнастика  у оквиру предмета  физичко  

васпитање. Обзиром на добру сарадњу коју Школа има са Заводом за здравствену 

заштиту Ћуприја, у наредној школској  години планирана су следећа  едукативна  

предавања: 

             - примена техника и инструмената у педагошкој дијагностици (посматрање, чек 

листа, анегдотске белешке, упитник, интервју, тестирање, тестови способности, 

процењивање и скале процене). 

              - дијагностивање неуспеха ученика у школи и дому 

              - правилна исхрана и здрав живот 

              - понашање и социјални односи међу децом и младима 

              - болести  зависности (пушење, наркоманија, алкохолизам); 

              - болести савременог човека; лична хигијена и здравље ученика, 

                 као  и  све  друге  теме за  које  ученици покажу  интересовање. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

ОРГАНИЗАЦИЈА  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 
                Организација васпитно-образовног  рада врши  се кроз четири сектора: 

 

                               Сектор  виталних  потреба  ученика 
 

                   Овај сектор одвија се кроз дневни и ноћни  одмор ученика  и то: 

                - ноћни  одмор у трајању од  23 часа до 7  часова  ујутру, 

                - дневни одмор - у периоду од 13 до 14 часова; 
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                   Доручак - од  7 до  8  часова   ујутру: 

                   Ручак  - од  12  до  13  часова 

                   Ужина  - од 15  до 15:30 часова 

                   Вечера  -   од  19  до  20  часова 

 

 

                                           Сектор  школских  обавеза 
 

                 Часове општеобразовне  наставе  ученици похађају у преподневним сатима. 

Време  обавезног  учења у Дому организује се по групама, у зависности од 

индивидуалних  дневних  активности  ученика. 

                 Слободно  време обухвата  одмор и  бављење слободним активностима у 

периоду од 19:30 до 21:30 часова. 

                 Васпитни  рад обухвата свакодневни педагошки  рад са ученицима кроз  

индивидуалне,  групне разговоре,  радионице... 

 

 

                                              Педагошка  активност 
 
                 Педагошка  активност запослених  у Дому, чији су носиоци и реализатори 

домски васпитачи  и психолог школе одвија се кроз следеће активности: 

               - директни контакт и разговор са  родитељима; 

               - сарадња  са професорима општеобразовне и музичке  наставе 

(како са професорима инструмената тако и са професорима теоретских музичких 

предмета): 

                - интеракција са стручним институцијама (другим домовима, асоцијацијама, 

просветним органима, институцијама у области здравља, културе  и спорта). 

 

                                            

Пригодне  делатности 

 
                Ове  делатности обухватају учешће ученика  у јавним, хуманитарним 

концертима, на општинском или  републичком нивоу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Активности дома  и сарадња са локалном  заједницом 

 



   122 

 

 

 
              Дом  Школе  за музичке  таленте располаже адекватним простором (који треба  

адаптирати на начин који смо већ истакли) стручне кадрове и опрему за све активности 

које се планирајуи у Школи као што су: 

            - организација семинара и мајсторских радионица и мастер класа. 

            - ликовне  колоније са ижлошбом 

            - омладинске спортске  кампове  у зимском и летњем периоду. 

            - међународне музичке кампове, трибине и концерте 

            - учешће у туристичкој понуди града (пријем гостију, исхрана и смештај, 

концерти) 

            - организовање мајсторских  радионица за израду и поправку гудачких  

инструмената прву у земљи. 

            - успостављање сарадње са домовима  ученика специјализованих 

школа  у циљу  размене  мишљења. 

   Дом ће узети учешће  и кординира рад  са Тимом за културу општине Ћуприја 

као и  са 

другим институцијама у земљи  и иностранству. 

                Колектив ученика Дома подељен  је у четири васпитне  групе на основу 

похађања разреда општеобразовне  наставе и то: 

 

 

 

1. Прву васпитну групу чине ученици од првог до петог разреда – 21 ученика 

водиће васпитачи Љиљана Тодоровић и Весна Андрејић. 

2. Другу васпитну групу чине ученици од шестог до осмог разреда – укупно 25 

ученика плус 23 ученика водиће васпитачи  Душица Тодоровић Савић и Дејан 

Ђорђевић.  

3. Трећу васпитну групу чине ученици  деветог и десетог разреда и ученици који 

су завршили општеобразовну наставу – укупно 24 ученика водиће васпитачица 

Гордана Радуловић.   

4. Четврту васпитну групу чине ученици Гимназије, Медицинске и Техничке 

школе – укупно 12 ученика водиће васпитач Ана Николић. 

  

      Васпитачи и психолог обављаће  послове  васпитања  

ученика  у групи, кординирања васпитног  рада  и неке  послове педагога  у дому. 

            Ноћно дежурство обављаће васпитачи  и служба обезбеђења.. 

            Васпитни  рад изводиће се по приложеним годишњим  глобалним плановима 

рада  на основу којих  ће сваки  васпитач  планирати активности на месечном  и 

седмичном  нивоу. 
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                          Непосредни  васпитни  рад  са  ученицима 

 

 
               Овај  облик   педагошког  рада са ученицима остварује се 30  сати недељно, а 

дистрибуира се на следеће послове  и задатке. 

               -послови и задаци на остваривању садржаја који се односе на одржавање и 

унапређење школске успешности у учењу (10 часова). 

               -послови и задаци у реализацији програмских садржаја на ницжвоу васпитне  

групе. 

               -пленарни  рад   у мањим формалним и неформалним групама ( 6 часова) 

               -рад  са свим ученицима (5 часова) 

               -рад у интересним групама, секцијама, трибинама, клубовима, комисијама 

(3 часа) 

               -индивидуални  рад са ученицима (6 часова) 

 

 

 

 

Индиректни  педагошки  рад  васпитача 

 

 
                  Овај  рад се  остварује 10  сати недељно, а дистрибуира се на следеће 

послове и задатке: 

               -програмирање, планирање  за  непосредни   васпитни рад са ученицима   (5 

часова) 

               -перманентно стручно  усавршавање васпитача и учешће у радуи Педагошког  

већа и других стручних органа (2часа) 

               -вођење педагошке документације (1 час) 

               -сарадња са Школом, родитељима, другим домовима и институцијама (2часа). 

                Наведена  структура рада васпитача односи  се на рад у дневним сменама а 

ноћна дежурства обављају се у интервалу од 22 до 6 часова и у току месеца се  

остварује 300  сати  ноћног  дежурства, које ће обављати васпитачи, здравствени 

радник и професори општеобразовне наставе, допуна радног времена. 

 

                На  реализацији образовно-васпитних задатака укључени су и професори  

општеобразовне  и музичке наставе за обављање послова дневних дежурстава и рада  у 

секцијама ученика  и то: 

                Литерална секција : - Гордана Радуловић 

                Драмска  секција:     - Весна  Антић 

                Ликовна секција: - Слађан Миленковић 

                Ритмичка секција/фолклор: - Драгослава Констандиновић 

                Уважавајући потребе  и жеље  ученика, а узимајући  у обзир финансијске 

могућности Школе, планиране су музичко-књижевне вечери као и посете  концертним 

и позоришним представама као и једнодневни рекреативни излети. 
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Програм рада  Педагошког  већа 

 

 
                Педагошко веће Дома чине васпитачи Дома од којих је један у функцији 

главног васпитача и педагога у Дому, психолог Школе и директор дома и Школе а 

према  потреби и зависно од проблематике о којој се води расправа у рад Педагошког 

већа укључују се разредне старешине, здравствени радник, професор класе, 

координатор музичке наставе, представник родитеља и ученичког  парламент.       

Педагошко веће има карактер педагошког стручног органа. Педагошко веће се састаје 

једном месечно када се разматрају актуелни проблеми живота  и рада  у Дому, усвајају 

месечни планови рада васпитача, анализира  се рад у претходном месецу и утврђују 

друге активности за наредни  месец. 

                На почетку школске године  анализира  потребе и могућности  Дома и на бази 

тих  елемената утврђује годишњи програм рада  Дома. 

                На  крају  сваког  квалификационог  периода анализира понашање, учење и 

успех  ученика и утврђује  поступке за  њихово  унапређење. 

                Утврђује  основне  облике и садржаје  сарадње са осталим  Домовима ученика  

и другим васпитно-образовним институцијама. 

                Педагошко веће планираће  активности на нивоу дома као што су: 

                - организовање јавних  трибина  са родитељима, децом, јавним  радницима. 

Теме могу предлагати  Ученички парламент, Савет родитеља, Актив васпитача  и 

Актив  наставника општеобразовне наставе и музичара) 

               - организовање школе  плеса у оквиру слободног времена  ученика. 

               - организовање предавања уз   ангажовање  еминентних  стручњака из области  

медицине, културног наслеђа, религије, обичаја  и чување  традиције. 

               Педагошко  веће  ће  подржати све  иницијативе које буду  у интересу 

унапређења нивоа знања стандарда живота  и   рада. 

               Теме  за  предавања  и време  реализације  истих  дефинисаће  и одредиће  

актив  васпитача  на  својим  седницама. 

 

                                 

 

Програм рада  актива  васпитача 

 
 

             Актив  васпитача бавиће  се оперативним  пословима везаним за 

периодичну   анализу  успеха и дисциплине  ученика, израдом  програма рада секција, 

садржајима  везаним за рад са ученицима који су завршили општеобразовну  наставу, 

активностима везаним за слободно време и рекреацију ученика  као и планирањем 

одређених месечних  предавања према  интересовању  ученика. Ђачки парламент  

активно  ће  бити укључен  у свим активностима везаним за израду одређених  

пројеката који су предвиђени школским развојним планом. Такође  ђачки парламент 

биће  укључен у све  активности  које  су  усмерене  на  унапређењу  живота и рада  

дома и у културне  активности школе  и дома. 
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Програм  стручног  усавршавања  васпитача 
 

               Освежавање стручног  знања васпитача   је главни  је  задатак како  појединаца  

тако  и Дома  а све у циљу одржавања  одређеног  континуитета  и унапређења  

педагошког  рада  у   Дому. У том  циљу Дом ће  иницирати   и подстицати  све  облике 

стручног  усавршавања васпитача која буду организовали стручна и професионална  

удружења и  институције. На интерном  плану освежавање стручног знања реализоваће 

се  кроз предавања и пленарне дискусије обрадом  појединих психолошко-педагошких  

садржаја у  зависности од  исказаних потреба. 

               Уводно  излагање о наведеним  темама припремаће  васпитачи, главни 

васпитач, психолог Школе или еминентни  предавачи. 

               У оквиру програма стручног  усавршавања васпитача биће  обрађене следеће  

теме из Каталога за стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника 

за 2015/16 школску годину: 

               Акредитовани програми за стручно усавршавање: 

              1) Обука за примену теста ТИП – 1 похађаће главни васпитач. 

              2) Безбедност ученика у школском односно домском објекту – ноћна 

дежурства похађаће референт противпожарне заштите и васпитачи. 

              3) Нови облици зависности и савремени комуникациони системи похађаће сви 

васпитачи. 

              4) Вршњачко насиље  похађаће васпитачи и стручни сарадници. 

 

 

Програм  рада главног  васпитача/педагога  Дома 

 
                Главни  васпитач - педагог Дома поред  рада  у  васпитној групи координира 

рад осталих васпитача и неке послове домског педагога и то: 

                - рад  на концепцији  годишњег програма  рада  Дома 

                - израђује план  и програм васпитног  рада  са  ученицима 

                - програм рада стручног  актива 

                - програм  усавршавања васпитача на  нивоу  Дома 

                - учествује  у  општој организацији рада  Дома ради  налажења  

најоптималнијих  решења. 

                - учествује  у  формирању васпитних  група 

                - набавља  часописе педагошко-психолошке  садржине 

                - унапређује  рад на праћењу  развоја  ученика 

                - прати  ефекте васпитног  рада (успех  и понашање  ученика) 

                - прати активности васпитача непосредним  увидом   и  посредно,  

одговарајућим инструментима праћења  и анализом  документације 

                - прикупља све  релевантне податке који су  важни  за  рад  са  ученицима 

                - учествује у  реализацији  предавања, трибина  и других  облика рада  из  



   126 

 

области педагогије и васпитног  рада. 

                - сарађује са директором Школе  на подручју планирања, програмирања и 

еваулације васпитног  рада. 

                 - сарађује  са васпитачима у реализацији неких  садржаја васпитног  рада, 

                 - учествује у раду  седница Педагошког  већа и даје  мишљење и предлоге за 

решавање  проблема који  се разматрају или би требало да се разматрају. 

 

 

 

 

 

Програм рада стручног  сарадника - психолога 
 

 

                Применом савремених теоријских и практичних знања из области 

психологије, стручни сарадник - психолог унапређује васпитно-образовни  рад  деце  са 

изразитим  музичким способностима. 

                Годишњим програмом и планом предвиђа се рад психолога на стварању  

организационих услова за остваривање циљева Школе као и  унапређивање, 

осавремењивање и рационализација образовно-васпитног рада. 

               Задаци  психолога школе могу се грубо  поделити у следеће програмске 

јединице: 

              - Процена нивоа интелектуалног функционисања (применом стандардизованих 

психолошких тестова) како би се дијагностиковале евентуалне тешкоће у посебним  

психолошким процесима пажње, памћења, мишљења  те саветодавно деловање на 

конкретног ученика и конкретан  проблем 

             - Процена емоционалног  статуса (емоционална зрелост, интрапсихички  и 

интерпсихички конфликт, ...); саветодавни рад на превазилажењу проблема сепарације 

и прихватања норми понашања колективног  живота  у  Дому, превладавање кризних и 

стресних ситуација; адолесцентске кризе  и кризе идентитета. 

              - Процена социјалне зрелости; саветодавно деловање у циљу развијања 

здравих навика: исхране, живљења, учења у Дому. 

              - Свакодневна сарадња са васпитачима Дома у форми групних састанака, 

организовања предавања, прикупљање релевантне психолошко-педагошке  литературе 

и дискусије. 

              - Сарадња  са директором Школе  и Дома ради пружања релевантних података 

добијених анализом анкета, упитника, обављених саветодавно-терапијских услуга уз 

максимално поштовање и уважавање сваког појединца и поштовање дискреционог 

права. 

                Током школске  2015/16 године рад стручног сарадника/психолога 

обухватиће индивидуална и групна тестирања у циљу праћења развоја ученика: анкете, 

вођење интервјуа,  предавања на актуелне теме: Како учити – предавање за ученике и 

Како бити успешан родитељ- предавање за родитеље. 

                  Ради  унапређења услова  за рад у настави планирано је да психолог врши 

анкетирање професора, ученика и осталих запослених ради унапређења васпитно-

образовног  рада  са ученицима као и ради стварања позитивне и стимулативне радне 

атмосфере и побољшања међуљудских односа, а све у циљу пружања најоптималнијих 

услова за рад, раст и развој даровите деце. 
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                   Главни  васпитач                                                                     Директор 

 

         _________________________                                              

_______________________ 

      Душица Тодоровић Савић, проф.                                             Данијела Јовић, проф. 

 

 

 

 


