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Школа за музичке таленте у Ћуприји- Годишњи програм рада за 2016/17.годину 

 

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

васпитања ( Службени гласник Републике Србије бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), 

чл. 38. став 1. тачка 2 Статута Школе за музичке таленте у Ћуприји, наставних 

планова и програма, Школски одбор је на седници одржаној____________.године  

усвојио 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У 

ЋУПРИЈИ 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

 

I 
Увод и краћа ретроспектива настанка  и развоја школе 

 

Школа за музичке таленте, као уникатна установа у земљи и Балкану, позната је не 

само љубитељима културе и уметности, већ и многим грађанима широм земље и 

иностранства. 

Школа ради по јединственом наставном плану и програму по којем се у 

десетогодишњем трајању школују изузетно музички надарена деца-музички таленти. 

По њему ученици стичу основно музичко образовање, основно опште образовање, 

средње музичко и опште образовање. 

Иако опсежан и строг у својим захтевима, наставни план је прилагођен и омогућава 

праћење и развијање индивидуалних склоности и способности даровите деце. Пријему 

ученика претходи детаљна процедура процене музикалности, након чега се кандидату 

може предложити упис. 

Наставу у школи изводе професори са посебном препоруком Факултета музичке 

уметности у Београду, изврсни педагози и стручњаци у својој области. 

Деца oдрастају у условима домског смештаја и своје комплетно музичко и опште 

образовање стичу на једном месту, у атмосфери прожетој музиком. 

Школа је гудачког смера (виолина, виола, виолончело и контрабас) и могу је похађати 

деца од шест до осам година која су музички необразована, а старија уколико уче неки 

од гудачких инструмената. 

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  план рада и 

куцало се на многа врата како би Србија добила једну специјализовану установу за 

изузетно талентовану децу. Променом републичког секретара, 1973.г. одобрава се 
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отварање Школе за музичке таленте, у почетку као огледне школе специјалног статуса. 

Грађењем нове, другачије школе,  даровитој деци је омогућен  брз и правилан развој. 

Читав комплекс зграда изграђен је из средстава самодоприноса грађана Србије и 

удруженим средствима Републичких заједница усмереног образовања. 

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. 

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

кадрове за рад и одговарајући кадар за оркестре. Школа је 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 другим 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 кадровске 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: 

a) комплексност програмирања- програмом се разрађују и уређују сви видови 

васпитно-образовног рада; 

б) конкретност програмирања – програми рада морају бити конкретни тако што ћемо 

одговорити на питања: шта, када, ко и како; 

в) 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 реализацији 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 и 68/15); 

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 

2017/2018 годину („Сл.гласник РС – Просветни гласник бр.8/2016); 

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

2017/2018. годину („Сл.гласник РС – Просветни гласник бр.8/2016); 

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

стручних сарадника и васпитача у основној школи („Сл. гласник –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, 23/97 и 2/00); 

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

гласник РС“ бр. 67/2013); 

7. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 

(„Сл.гласник РС“ бр. 82/2015); 

8.  Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“ бр. 81/17) 

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.01-599 од 

27.2.2017.год.; 

3. Правилник о испитима у Школи за музичке таленте у Ћуприји бр. 01-993 од 

13.9.2013.год. 
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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 7  2       

2.  Учионица за музичку 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 опремом 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.) 

 

 

       2.  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. 
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2. 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 

 

 

4. 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 

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

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

изузетно прија. 

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. 

 

5. 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 и стицања знања буде интересантан, динамичан, 

добро осмишљен, увек другачији и пријемчљивији ученицима . 

 

6. Објекти за васпитно-образовни рад ван школске зграде 

 
За реалиазацију програма васпитно- образовног рада школа ће користити одговарајуће 

објекте у окружењу ради ефикаснијег и клавилетнијег одвијања васпитно - образовног 
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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 користиће се градски базен у Параћину. 

 

 

7. 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. 

 

III 

 
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). 

 

У школи се ради у две смене: у преподневним сатима је општеобразовна настава (од 

8:00 до 12:25 часова) а у поподневним сатима, након ручка,  је музичка 

(инструментална – индивидуална и групна и теоријска)  настава (13:00-21:00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ОБАВЕЗНИХ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ НАСТАВНИХ 

ПРЕДМЕТА 

 

 

  
Разред 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1.  Српски језик 5  5 5 4 4 3      

2.  Српски језик и књижевност       3 3 3 3 

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

4.  Други страни језик (немачки)     1 1 1 1 1 1 

5.  Ликовна култура  1 1 1 1 1 1  1       

6.  Свет око нас  2  2                 

7.  Природа и друштво      2  2             

8.  Историја          1 2 1 1     

9.  

Историја са историјом културе 

и цивилизције         2  

10.  Географија          1  2 1 1    

11.  Физика            1  1 1 1   

12.  Математика  3 3 3 3 2 2 2 2   

13.  Информатика и рачунарство     1 1 1 1 1  

14.  Биологија          2  1 1 1 1   

15.  Хемија       1 1   

16.  Социологија          1 

17.  Психологија          2 

18.  Филозофија          1 

19.  

Физичко васпитање и 

здр.васпитање 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 

 

1. 

Изборни предмет (грађанско 

васпитање/верска настава)  1 1 1  1 1  1  1  1   1  1 



9 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ОБАВЕЗНИХ СТРУЧНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

ГОДИШЊИ ФОНД ФАКУЛТАТИВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

 

Облици наставе 

 

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

разредима (у учионицама). По групама настава се изводи за: све обавезне и изборне 

општеобразовне наставне предмете, обавезне стручне наставне предмете ( осим за 

главни предмет-инструмент), за камерну музику и оркестар.  

Индивидуална настава се изводи за главни предмет-инструмент и упоредни клавир. 

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). 

  Факултативни предмети 

Разред 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1. Корективна гимнастика  1 1 1 1 1 1  1  1 1 1  

2. 
Увод у оркестарско 

дириговање              1 1  

3. Упоредни клавир                1 1    

4. Увод у аранжирање            1 1 

                        Назив предмета 

Разред 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1. Главни предмет/инструмент 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

2. Камерна музика    2 2 2 2 2 2 2 

3. Оркестар    4 4 4 4 4 4 4 

4. Упоредни клавир      2 2  2  1      

5. Солфеђо  3  3  3  2  2  2 2 2 2  2 

6. Терорија музике            1 1       

7. Музички инструменти              1       

8. Хармонија               2  2  1 

9. Контрапункт          1 2 

10. 

Историја музике са 

упознавањем музичке 

литературе       2 2 2  

11. Музички облици         2 2 

12. Национална историја музике          1 

13. Читање с листа    1 1 1 1 1 1 1 
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Образовно-васпитна делатност Школе остварује се кроз:  

 

• редовну наставу ( обавезни општеобразовни наставни предмети, обавезни 

стручни наставни предмети 

• обавезне ванаставне активности (вежбање на инструменту, израда домаћих 

задатака и учење) 

• додатну и допунску наставу  

• изборну наставу ( грађанско васпитање/верска настава) 

• факултативну наставу (корективна гимнастика, увод у аранжирање) 

• интерни час,смотру 

• такмичарску,  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 главног предмета 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. 

Смотра: организује се у току школске године, а циљ је проверавање знања и 

напредовања ученика. 

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 наступе 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 2017/18.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 крају првог полугодишта –  јануара 2017.г. 

• На крају четвртог класификационог периода –  јун 2017.г. 
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• За матуранте – јун 2017.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.  

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 четири распуста: 

• Јесењи распуст - од 9. новембра до 10. новембра 2017.године 

• Зимски распуст  има два дела:  

први део- од 3. јануара до 8.јануара 2018.године 

други део- од 1.фебруара до 9.фебруара 2018.године 

• Пролећни распуст – од 2.априла до 9. априла 2018.године 

• Летњи распуст – од 22. јуна до 31.августа 2018.године 

 

Прво полугодиште траје од 01.09.2017.године до 31.01.2018.године 

 

Друго полугодиште траје од 12.02.2017.године до 21.јуна 2018.године 

Друго полугодиште за ученике X разреда завршава се 24.маја 2018.године 

 

У школи се радно празнује (наставни дани): 

• Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату – 21.10.2017.године 

• Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату – 22.04.2018.године 

• Дан победе – 09.05. 2018.године  

У школи се радно празнује (без одржавања наставе): 

• Видовдан – 27-06-2018. године 

• Свети Сава  - 27. Јануар 2018.године 

 

Државни празници: 

• Дан потписивања примирја (нерадни дани) –  11. новембар 2017.године 

• Сретење - од 15. до 16. фебруара 2018.године 

 

Завршетак наставе на крају првог полугодишта је 31.1.2018.године 

Завршетак другог полугодишта је  22.06.2018.године 

 

Верски празници:  
 

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

да не раде у дане следећих верских празника: 
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• Православци на први дан крсне славе; 

• Католици и припадници других верских заједница на први дан Божића, и у дане 

ускршњих празника почев од Великог петка, а према Школском календару за 

2017/18.године. 

 

                        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 нк кв вкв ссс 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 21      2 19    

5. Наставници у музичкој настави 29     1  22 6   

6. 

Административно – финансијска служба 

а) секретар 0.50           1     

б) шеф рачуноводства 0.50           1     

в) административно финансијско  

књиговодствени радник 1         1       

7. Техничка служба школе 

8. 

а) домар 1    1            

б) руковалац парних котлова 1    1            

в)помоћна служба- радник на 

одржавању чистоће 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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Кадровски услови рада 
 

 

Наставници општеобразовних предмета 
 

Р.б Презиме и 

име наставника 
Наставни предмет Разред у 

којима 

предаје 

% 
ангаж

. 

Степе

н стр. 

спрем

е 

Радни 

стаж 
Статус 

р.о. 

1. Антић Весна Српски језик 5-10. 100 VII 24 неодређено 

2. Петровић 

Татјана Енглески језик 

1,2,3,4,6,7

,8,9,10 100 VII 23 

неодређено 

3. 

Николић Ана 

Енглески 

језик/немачки 
        5/6-

10 10/30 VII 11 

неодређено/одре

ђено 

4. Андрејић Весна Разредна настава   2,4. 60 VII 26 неодређено 

5. Љиљана 

Тодоровић 

Разредна настава            1,3, 60 VI 30 неодређено 

7. Душанка 

Радовановић 

Биологија 6,7,8,9 20 VII 
 

неодређено 

8. Марија Петровић 

Боровина 
Биологија 5 10 VII 10 неодређено 

9. Весна 

Тирменштајн 

Историја 5-9. 35 VII 15 неодређено 

10. Ивана 

Гавриловић 

Географија 5-8. 25 VII 16 неодређено 

11. Жарко Боровина Физика 6-9. 20 VI 6 одређено 

12. Срећко 

Тимотијевић 

Математика 5-8. 44 VII 33 неодређено 

13. Анкица 

Ђорђевић 

Хемија 7,8. 10 VII 23 неодређено 

14. Слађан 

Миленковић 

Ликовна култура 5,6,7 15 VII 20 неодређено 

15. Слободан 

Јовановић Социологија 

10. 5 VII 2 неодређено 

16. Невенка Митева Психологија 10. 10 VII 34 неодређено 

17. Јован 

Милинковић 

Филозофија 10. 5 VII 23 неодређено 

18. Ненад Мицкић Грађанско 

васпитање 10. 

5 VII 9 неодређено 

19. Драгослава 

Костандиновић 

Физичко  и 

здрав.васпитање 

1-10. 100 VII 31 неодређено 

20. Маја Манић Информатика 5-9 25 VII 16 неодређено 

21. Ивана Антић Веронаука 5,6,7,8,9    25 VII  одређено 
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Наставници музичких теоријских предмета 

 

Р.б. Презиме и 

именаставника 
Наставни предмет Разред % 

Ангаж. 
ССС Р.С. Статус 

р.о. 

1. 

Невена 

Павловић 

  

Историја музике/ 

Национална историја 

музике/ музички 

инструменти 

7,8,9/10/7 40 VII 7   

одређено 

2. Ирена 

М.Милошевић 

 

  

Солфеђо/хорић 

  

Припремни, 

1,2,3,4,5,6,8,9, 

10/од припремног 

до 1. 100 VII 11 

  

неодређено 

  

3. 

  

Горан 

Миљковић 

  

  

Солфеђо/Теорија 

музике/ Хармонија/ 

контрапункт/ 

музички облици/Увод 

у аранжирање 

7/6,7/8,9,10/9, 

10/9,10/9,10 100 VII 19 

  

  

неодређено 

Наставници инструменталне и теоријске музичке наставe 

Р.б. 
Презиме и 

име наставника 
Наставни предмет 

Разред у 

којима 

предаје 

% 
анга

ж. 
ССС Р.С. 

Статус 
р.о. 

  1. Катарина 

Поповић виолина 

 Припремни 

2,4,6,7 

100 VII 6 неодређено 

2. Божидар 

Радосављевић виолина 

Припремни,

3,4,6,8,10  100 VII/2 26 

неодређено 

3. Владимир 

Николић 

виолина/читање с 

листа 5,7 /4-10 100 VII/2 16 

неодређено 

4. 

Игор Вaсиљевић  виолина 

Припремни 

2,6,8,9  100 VII 5 

одређено 

5. Милица 

Младеновић 

виолина Припремни 

5,7,10  

100 VII 10 неодређено 

6. Драгутин 

Младеновић 

виолина  Припремни 

3,7,10 

100 VII 9 неодређено 

7. Даница 

Гавриловић 

виолина Припремни 

1,3,6,7,8  

100 VII 29 неодређено 

8. Милош Симић виола / читање с 

листа 

 6,7,9,10/ 

7 и 10 

100 VII 12 неодређено 

9. Немања 

Живановић 

виола 1,6,7,9,10 100 VII  одређено 

 

10. Невена Бусарац виолончело Припремни 

2,4,7,8,9  

100 VII 9 неодређено 

11. Ивовић Жељко виолончело /мали 

oркестар/читање 

с листа 

 2,3,5/4-6/ 

3-10 

100 VII/2 7 неодређено 

12. Божа Сарамандић виолончело 7,8,10  30 VII/2 29 у. о изв.наставе 

13. Александар 

Благојевић  

Контрабас/ 

читање с листа 

 2,3,4,7,8 100 VII 11 неодређено 

14. Душан 

Здравковић 

контрабас  4 30 IV 1 одређено 

15. Драган Мирчић камерна музика 4-10 100 VII 6 неодређено 
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16. Милица Mихаило

вић- на породиљском ( 

Д. Мирчић и Е. Крстева 

замена) 

камерна музика -  100 VII/2 4 неодређено 

17. Ели Крстева камерна 

музика/оркестрић

/виолончело 

6,7,9,10/од 

припремног 

до 

3./припремни

,1,3,4,5,6,8  

100 VII 5 одређено 

18. Небојша 

Влаисављевић 

Наставник 

практичне 

наставе 

1-10  40 VII 14 неодређено 

19. Зорана П. 

Мирчић Организатор 

практичне наставе 

 1-10 50 

/50 
VII 27 неодређено 

 

Помоћник директора  

20. Јелена 

Василијевић -на 

породиљском 
( замена С. Миленковић, 
Н. Милошевић, M. 

Илић)) 

упоредни клавир  - 100 VII 7  одређено 

21. Сања 

Миленковић 

упоредни клавир 1,2,4  50 VII  19 одређено 

22. Невена Павловић упоредни клавир 2,3,4  60 VII 7 одређено  

23. Немања 

Живановић 

виола 1,6,7,9,10 100 VII 
 

одређено  

24. Ненад 

Милошевић 

упоредни клавир 2, 4 30 VII 18 у.о извођењу 

наставе 

25. Марија Илић упоредни клавир 1,3 30 VII  у.о извођењу 

наставе 

26. Драган Ђорђевић оркестар 7-10 30 VII/2 
 

у.о извођењу       

наставе 

Клавирски сарадници 

 

Р.б. Презиме и име наставника % 

ангажовања 

Степен 

стр. 

спреме 

Радни 

стаж 
Статус 

р.о. 
1. Теа Андријић 100 VII 8 неодређено 

2. Зоран Гавриловић 100 VII/2 24 неодређено 

3. Милица Пап 100 VII 7 неодређено 
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Ваннаставно особље школе 

Р.б. Презиме и именаставника Радно место % 

ангаж. 

ССС Радни 

стаж 
Статус 

р.о. 

1.       Данијела Јовић директор 50 VII 12 неодређено 

2.       Мирјана Паунковић секретар 50 VII 6 неодређено 

3.       Бобана Марковић шеф рачуноводства 50 VII 17 неодређено 

4.       Ивана Ћирић стручни сарадник 50 VII 3 одређено 

5.       Јасна М. Стојановић стручни сарадник 50 VII 13 неодређено 

6.       Татјана Миљанић административно 

финансијко 

књиговодствени радник 

50 VI 21 одређено 

7.       Радица Алексић административно 

финансијко 

књиговодствени радник 

50 VI 26 неодређено 

8.       Богдан Стошић домар 100 III 41 неодређено 

9.       Љиљана Рошковић р. на одржавању чистоће 100 II 27 неодређено 

10.   Радосављевић Славија р. на одржавању чистоће 100 II 37 неодређено 

11.   Стојановић Злата р. на одржавању чистоће 100 II 27 неодређено 

12.   Живановић Драгиша ложач 100 III 41 неодређено 

 

 

УЧЕНИЦИ 

 

Након пријемног испита, који је одржан 3.6.2017.г. Школу за музичке таленте уписало 

је 18 ученика и укупан број ученика на почетку шк.2017/2018.г. је  87. 

Ученици су распоређени по разредима општеобразовне и музичке наставе. 

Разреди имају мањи број ученика што ствара оптималне услове за прилагођавање 

наставе могућностима и интересовањима ученика, односно, настава се 

индивидуализује сваком ученику. 

 

 

разред I II III IV V VI VII VIII IX X слободњаци УКУПНО 

број 2 10 5 5 3 2 11 14 12 8 15 87 

Табела 1 – Преглед ученика Школе за музичке таленте по разредима општеобразовне 

наставе 

 
разред припремни I II III IV V VI VII VIII IX X УКУПНО 

број 12 3 6 5 4 6 12 19 6 5 9 87 

 

Табела 2 – Преглед ученика Школе за музичке таленте по разредима музичке наставе 
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Списак ученика према разредима општеобразове и  музичке наставе  

  

1.  Гајић Даница  1.разред  Припремни 1 виолина 

2.  Милетић Уна 1.разред  Припремни 1 виолина 

3.  Јовановић Михајло 2.разред  Припремни 2 виолончело 

4.  Стојадиновић Леона 2.разред  Припремни 2 виолончело 

5.  Мусић Моника 2.разред  Припремни 2 виолина 

6.  Милутиновић Ани 2.разред  Припремни 2 виолончело 

7.  Станковић Марија 2.разред Припремни 2 виолина 

8.  Ђорђевић Анђела 2.разред Припремни 2 виолина 

9.  Трипковић Јелена  2.разред Припремни 2 виолина 

10.  Радивојевић Максим 2.разред Припремни 2 виолина 

11.  Миленковић Анастасија 2.разред Припремни 2 виолина 

12.  Пеливановић Милица  2.разред Припремни 2 виолончело 

13.  Карић Дамир 3.разред  2.разред  виолончело 

14.  Ђокић Александра  3.разред  3.разред  виолина 

15.  Бошковић Лазар  3.разред  1.разред виолина 

16.  Зорић Лена  3.разред  1.разред  виола 

17.  Вук Пјевовић 3.разред  1.разред  виолончело 

18.  Радивојевић Марија  4.разред 2.разред  виолончело 

19.  Танасковић Хана  4.разред 2.разред  виолина 

20.  Ристовић Лазар  4.разред 2.разред виолина 

21.  Ковачевић Даница 4.разред 4.разред  виолина 

22.  Ивана Шеровић 4.разред  2. разред  виолина 

23.  Ђорђевић Марко  5.разред  3.разред виолина 

24.  Киш Лара  5.разред  3.разред  виолина 

25.  Јовановић Теона  5.разред  3.разред  виолончело 

26.  Богдановић Елена 6.разред 4.разред  виолина 

27.  Бојана Шеровић 6.разред 4.разред  виолина 

28.  Трујановић Елвис 6.разред 6.разред виолина 

29.  Жељко Тамбурић 7.разред 4-5.разред виолончело 

30.  Адамовић Урош 7.разред 5.разред  виолина 

31.  Станковић Мина  7.разред 5.разред виолончело 

32.  Пастроњевић Марија 7.разред 5.разред виолина 

33.  Медан Марта 7.разред 5.разред виолина 

34.  Смиљанић Јована  7.разред 6.разред виолина 

35.  Пешић Стојанка 7.разред 6.разред виолина 

36.  Срејић Дарија  7.разред 3-4.разред  виолончело 

37.  Спасојевић Матија 7.разред 7.разред виолина 

38.  Николић Мина  7.разред 3.разред виолончело 

39.  Бићанин Љубица  8.разред 6.разред виолина 

40.  Божић Марија 8.разред 6.разред  виола 

41.  Радановић Теодора 8.разред 5-6.разред виолончело 

42.  Радојковић Лука 8.разред 6.разред виолина 

43.  Јовановић Маша 8.разред 6.разред виола 

44.  Липановић Петра  8.разред 6.разред виолончело 

45.  Ђорђевић Надежда 8.разред 6.разред виола 

46.  Мињевић Андреј 8.разред 7.разред  виолина 
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47.  Вељковић Срђан  8.разред 7.разред виолина 

48.  Митровић Милица  8.разред 7.разред виолина 

49.  Антић Кристина 8.разред 7.разред  виолончело 

50.  Удовић Јована  8.разред 7.разред виолина 

51.  Радивојевић Димитрије 8.разред 2.разред  контрабас 

52.  Стојковић Дуња 8.разред 7.разред виолина 

53.  Младеновић Нађа  9.разред  7.разред виолончело 

54.  Ковачевић Јована  9.разред  7.разред  виола 

55.  Марић Марко  9.разред  7.разред  виола 

56.  Јанковић Ања  9.разред  7.разред виолина 

57.  Ристановић Сара  9.разред  7.разред виолина 

58.  Јанковић Марија  9.разред  7.разред виолина 

59.  Тамбурић Драгош  9.разред  7.разред виолончело 

60.  Станковић Вељко  9.разред  6.разред контрабас 

61.  Ђокић Милан  9.разред  6.разред контрабас 

62.  Живановић Тијана  9.разред  6.разред контрабас 

63.  Трујановић Милана  9.разред  8.разред  виолина 

64.  Кали Марија  9.разред  7.разред виолина 

65.  Милорадовић Марко  10.разред  9.разред  виола 

66.  Лучковић Валентина 10.разред 8.разред виолончело 

67.  Радивојевић Петар  10.разред  8.разред виолина 

68.  Поповић Љубиша  10.разред  7.разред контрабас 

69.  Буљанчевић Катарина 10.разред  8.разред виолончело 

70.  Дугоњић Анђела 10.разред  7.разред виола 

71.  Митровић Јован  10.разред  9.разред виолина 

72.  Црнобрња Вања 10.разред  7 -8.разред контрабас 

73.  Мајсторовић Мима  слободњаци 9.разред виолончело 

74.  Маричић Николина  слободњаци 8.разред виолина 

75.  Удицки Стефанија слободњаци 10.разред виолина 

76.  Атанасијевић Петра  слободњаци 9.разред  виола 

77.  Богдановић Сашка  слободњаци 9.разред  виола 

78.  Утковић Кристина  слободњаци 10.разред виола 

79.  Милеуснић Теа  слободњаци 10.разред виолина 

80.  Стоиљковић Милица  слободњаци 10.разред виолина 

81.  Стоиљковић Милена  слободњаци 10.разред виола 

82.  Чачић Јелисавета  слободњаци 8.разред виолончело 

83.  Ракочевић Павле  слободњаци 10.разред виолончело 

84.  Ђорђевић Стефан  слободњаци 10.разред виолина 

85.  Милошевић Ања  слободњаци 10.разред виола 

86.  Величковић Јован  слободњаци 7-8 разред контрабас 

87.  Пејић Јелена  слободњаци 10.разред виолина 
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Списак ученика по класама за  

школску 2017/18. године 

виолина 

Наставник   Милица Младеновић Наставник   Божидар Радосављевић 

1.  Ђорђевић Стефан 10.разред  1.  Милеуснић Теа  10.разред  

2.  Пејић Јелена  10.разред 2.  Маричић Николина  8.разред  

3.  Удицки Стефанија  10.разред  3.  Бићанин Љубица  6.разред 

4.  Ристановић Сара 7.разред  4.  Радојковић Лука  6.разред  

5.  Вељковић Срђан 7.разред 5.  Богдановић Елена   4.разред  

6.  Медан Марта  5.разред  6.  Киш Лара  3.разред  

7. Адамовић Урош   5.разред 7.  Трипковић Јелена  Припремни 2 

8. Милетић Уна  Припремни 1 8.    

Наставник   Катарина Поповић Наставник     Игор Васиљевић 

1.  Кали Марија   7.разред  1. Митровић Јован  9.разред  

2.  Митровић Милица  7.разред  2. Трујановић Милана  8.разред  

3.  Пешић Стојанка  6.разред  3. Ђорђевић Надежда  6.разред  

4.  Ковачевић Даница 4.разред  4. Смиљанић Јована  6.разред 

5.  Шеровић Бојана   4.разред 5. Танасковић Хана  2.разред  

6.  Ристовић Лазар  2.разред  6. Мусић Моника  припремни 2 

7.  Шеровић Ивана  2.разред  7. Радивојевић Максим  припремни 2 

8.  Ђорђевић Анђела   припремни 2    

9.  Станковић Марија  припремни 2    

Наставник     Даница Гавриловић Наставник      Драгутин Младеновић 

1.  Радивојевић Петар  8.разред  1. Стоиљковић Милица 10.разред  

2.  Мињевић Андреј  7.разред  2. Јанковић Ања  7.разред  

3.  Трујановић Елвис  6.разред  3. Спасојевић Матија  7.разред  

4.  Ђорђевић Марко  3.разред  4. Стојковић Дуња  7.разред  

5.  Бошковић Лазар  1.разред  5. Удовић Јована  7.разред  

6.  Миленковић 

Анастасија   

припремни 2 6. Ђокић Александра  3.разред  

7.    7. Гајић Даница  припремни 1 

Наставник   Владимир Николић    
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1.  Јанковић Марија  7.разред     

2.  Пастроњевић Марија  5.разред     

виола 

Наставник       Милош Симић Наставник     Немања Живановић 

1.  Милошевић Ања  10.разред  1. Утковић Кристина  

  

10.разред  

2.  Стоиљковић Милена  10.разред  2. Богдановић Сашка  9.разред 

3.  Атанасијевић Петра  9.разред  3. Дугоњић Анђела  7.разред  

4.  Милорадовић Марко  9.разред  4. Ковачевић Јована  7.разред  

5.  Божић Марија  6.разред 5. Марић Марко  7.разред 

6.  Јовановић Маша  6.разред  6. Зорић Лена  1.разред  

7.  Читање с листа  7. и 10.разред  7. Читање с листа 6. и 9.разред 

виолончело 

Наставник   Невена Бусарац Наставник   Жељко Ивовић 

1.  Мајсторовић Мима   9.разред  1. Станковић Мина   5.разред  

2.  Лучковић Валентина 8.разред 2. Николић Мина  3.разред  

3.  Антић Кристина  7.разред  3. Јовановић Теона  3.разред  

4.  Младеновић Нађа 7.разред  4. Радивојевић Марија  2.разред  

5.  Тамбурић Жељко  4-5.разред  5. Мали оркестар   

6.  Карић Дамир  2.разред  6. Читање с листа  

7.  Јовановић Михајло  припремни 2 7.   

8.  Милутиновић Ани  припремни 2    

Наставник           Ели Крстева Наставник       Божа Сарамандић 

1.  Чачић Јелисавета 8.разред  1. Ракочевић Павле  10.разред  

2.  Липановић Петра  6.разред  2. Буљанчевић 

Катарина  

8.разред 

3.  Радановић Теодора  5-6.разред  3. Тамбурић Драгош  7.разред  

4.  Срејић Дарија  3-4.разред    

5.  Вук Пјевовић 1.разред    

6.  Пеливановић Милица   припремни 2    

7.  Стојадиновић Леона   припремни 2    

8.  Оркестрић       
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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 Стручног већа за интерументалне и музиичке теоријске предмете 

одржаног 22.8.2017.године направљени су следећи камерни састави: 

      

Камерни састави 
 

Састав 1-Милица Михаиловић (замена Драган 

Мирчић) 
 

Састав 2- Драган Мирчић 

Богдановић Елена, 4.разред  Ђорђевић Надежда, 6.разред  

Ковачевић Даница, 4.разред  Медан Марта, 6.разред 

Срејић Дарија, 4.разред  Станковић Мина, 5.разред 

Бојана Шеровић, 4.разред  
 

Састав 3-Милица Михаиловић (замена Драган 

Мирчић) 
 

 

Састав 4-Милица Михаиловић (замена Драган 

Мирчић) 
 

Радојковић Лука, 6.разред  Адамовић Урош, 5.разред  

Пастроњевић Марија, 5.разред  Бићанин Љубица, 6.разред  

контрабас 
Наставник   Александар Благојевић Наставник    Душан Здравковић 

1.  Величковић Јован  7-8.разред  1. Ђокић Милан  4.разред (6.) 

2.  Црнобрња Вања  7.разред 2. Станковић Вељко  4.разред  (6.) 

3.  Поповић Љубиша  7.разред     

4.  Живановић Тијана  4.разред (6.)    

5.  Радивојевић 

Димитрије 

2-3.разред     

6.  Читање с листа     
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Тамбурић Жељко, 5.разред  Радановић Теодора, 5.разред  

Састав 5-Милица Михаиловић (замена Драган 

Мирчић) 

 

Састав 6 – Милица Михаиловић (замена Ели 

Крстева) 
 

Пешић Стојанка, 6.разред  Ристановић Сара, 7.разред 

Смиљанић Јована, 6.разред  Јанковић Ања, 7.разред  

Божић Марија, 6.разред  Јовановић Маша, 6.разред  

Липановић Петра, 6.разред  Антић Кристина, 7.разред  

 Поповић Љубиша, 7.разред  
 

Састав 7 - Драган Мирчић 
 

 

 

Састав 8- Драган Мирчић 
 

Удовић Јована, 7.разред  Вељковић Срђан, 7.разред 

Стојковић Дуња, 7.разред Радивојевић Петар, 8.разред  

Ковачевић Јована, 7.разред  Дугоњић Анђела, 7.разред  

Младеновић Нађа, 7.разред  Тамбурић Драгош, 7.разред  

Лучковић Валентина, 8.разред  Вања Црнобрња, 7.разред 
 

Састав 9- Драган Мирчић 
 

 

Састав 10- Драган Мирчић 

Кали Марија, 7.разред  Спасојевић Матија, 7.разред 

Марић Марко, 7.разред  Митровић Милица, 7.разред  

Станковић Вељко, 7разред (4.разред) Ђокић Милан, 6.разред (4.разред) 
 

Састав 11- Драган Мирчић 
 

 

Састав 12- Драган Мирчић 

Јанковић Марија, 7.разред  Маричић Николина, 8.разред  

Мињевић Андреј, 7.разред  Трујановић Милана, 8.разред  

Живановић Тијана, 7.разред  Богдановић Сашка, 9.разред  

 Милошевић Ања, 10.разред  

 Биљанчевић Катарина, 8.разред  
 

Састав 13- Драган Мирчић 
 

Састав 14 – Милица Михаиловић (замена Ели 

Крстева) 
 

Ђорђевић Стефан, 10.разред  Милеуснић Теа, 10.разред 

Пејић Јелена, 10.разред  Митровић Јован, 9.разред  

Милорадовић Марко, 9.разред  Утковић Кристина, 9.разред  

Атанасијевић Петра, 9.разред  Мајстоовић Мима, 9.разред  

Чачић Јелисавета, 8.разред   

Величковић Јован, 7.разред   
 

Састав 15- Драган Мирчић 
 

 

Стоиљковић Милица, 10.разред   

Удицки Стефанија, 10.разред   

Стоиљковић Милена, 10.разред   

Ракочевић Павле, 10.разред   
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ХОРИЋ 

наставник Ирена Младеновић Милошевић 
 

Редни 

број 

Презиме и име ученика Разред музичке 

наставе 

1.  Бошковић Лазар 1.разред  

2.  Зорић Лена 1.разред  

3.  Ђорђевић Анђела припремни 2 

4.  Јовановић Михајло припремни 2 

5.  Миленковић Анастасија припремни 2 

6.  Милутиновић Ани припремни 2 

7.  Мусић Моника припремни 2 

8.  Пеливановић Милица припремни 2 

9.  Радивојевић Максим припремни 2 

10.  Станковић Марија припремни 2 

11.  Стојадиновић Леона припремни 2 

12.  Трипковић Јелена припремни 2 

13.  Гајић Даница Припремни 1 

14.  Уна Милетић Припремни 1 

 

ОРКЕСТРИЋ 
      Ели Крстева, наставник виолончела 

 

Редни 

број 

Презиме и име ученика Разред музичке 

наставе 

Виолине 

1.  Ђорђевић Марко 3.разред 

2.  Киш Лара 3.разред 

3.  Ђокић Александра 3.разред 

4.  Ристовић Лазар 2.разред 

5.  Танасковић Хана 2.разред 

6.  Ивана Шеровић 2.разред  

7.  Бошковић Лазар 1. разред 
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8.  Ђорђевић Анђела припремни 2 

9.  Мусић Моника припремни 2 

10.  Радивојевић Максим припремни 2 

11.  Станковић Марија припремни 2 

12.  Трипковић Јелена припремни 2 

Виола 

1.  Зорић Лена 1.разред 

Виолончела 

1.   

Јовановић Теона 

 

3.разред 

2.  Николић Мина 3.разред 

3.  Карић Дамир 2.разред 

4.  Радивојевић Марија 2.разред 

5.  Вук Пјевовић 1.разред  

6.  Јовановић Михајло припремни 2 

7.  Милутиновић Ани припремни 2 

8.  Стојадиновић Леона припремни 2 

Контрабас 

1.  Радивојевић Димитрије 2.разред 

 

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА 

 
 

Виолина 

наставник Владимир Николић 

1.  
Ђорђевић Стефан 10.разред  

2.  
Милеуснић Теа 10. разред 

3.  
Пејић Јелена 10. разред 

4.  
Стоиљковић Милица 10. разред 

5.  
Удицки Стефанија 10. разред 

6.  
Митровић Јован 9. разред 
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7.  
Маричић Николина 8. разред 

8.  
Радивојевић Петар  8. разред 

9.  
Трујановић Милана 8. разред 

10.  
Вељковић Срђан 7. разред 

11.  
Јанковић Ања 7. разред 

12.  
Јанковић Марија 7. разред 

13.  
Кали Марија 7. разред 

14.  
Мињевић Андреј 7. разред 

15.  
Митровић Милица 7. разред 

16.  
Ристановић Сара 7. разред 

17.  
Спасојевић Матија 7. разред 

18.  
Стојковић Дуња 7. разред 

19.  
Удовић Јована 7. разред 

20.  
Бићанин Љубица 6. разред 

21.  
Ђорђевић Надежда 6. разред 

22.  
Пешић Стојанка 6. разред 

23.  Радојковић Лука 6. разред 

24.  Смиљанић Јована 6. разред 

25.  Адамовић Урош 5. разред 

26.  Медан Марта 5. разред 

27.  Пастроњевић Марија 5. разред 

28.  Богдановић Елена 4. разред 

29.  Ковачевић Даница 4. разред 

30.  Бојана Шеровић 4.разред  

Виола 

наставник Милош Симић 

(Замена за наставника Михаиловић Милицу) 

1.  
Милошевић Ања 

10. разред 

2.  
Стоиљковић Милена 

10. разред 

3.  
Утковић Кристина 

10. разред 

4.  
Дугоњић Анђела 

7. разред 

5.  
Ковачевић Јована 

7. разред 

6.  
Марић Марко 

7. разред 

наставник Немања Живановић 
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(Замена за наставника Михаиловић Милицу) 

 

7. 
Атанасијевић Петра 

9. разред 

8. 
Богдановић Сашка 

9. разред 

9. 
Милорадовић Марко 

9. разред 

10. 
Божић Марија 

6. разред 

11. 
Јовановић Маша 

6. разред 

Виолончело 

наставник Жељко Ивовић 

1.  
Ракочевић Павле  10. разред 

2.  
Мајсторовић Мима  9. разред 

3.  
Буљанчевић Катарина  8. разред 

4.  
Лучковић Валентина 8. разред 

5.  
Чачић Јелисавета  8. разред 

6.  
Антић Кристина  7. разред 

7.  
Младеновић Нађа  7. разред 

8.  
Тамбурић Драгош  7. разред 

9.  
Липановић Петра  6. разред 

10.  
Радановић Теодора  5-6. разред 

11.  
Станковић Мина  5. разред 

12.  
Тамбурић Жељко  4-5. разред 

13.  
Срејић Дарија  3-4. разред 

Контрабас 

наставник Александар Благојевић 

1. Величковић Јован 7-8. разред 

2. Поповић Љубиша 7. разред 

3. Црнобрња Вања 7. разред 

4. Ђокић Милан 6. разред 

5. Живановић Тијана 6. разред 

6. Станковић Вељко 6. разред 
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ВЕЛИКИ ОРКЕСТАР 
Драган Ђорђевић, уметнички руководилац 

 

 

Виолине 

1.  Ђорђевић Стефан 10.разред 

2.  Милеуснић Теа 10.разред 

3.  Пејић Јелена 10.разред 

4.  Стоиљковић Милица 10.разред 

5.  Удицки Стефанија 10.разред 

6.  Митровић Јован 9.разред 

7.  Маричић Николина 8.разред 

8.  Радивојевић Петар 8.разред 

9.  Трујановић Милана 8.разред 

10.  Вељковић Срђан 7.разред 

11.  Јанковић Ања 7.разред 

12.  Јанковић Марија 7.разред 

13.  Кали Марија 7.разред 

14.  Мињевић Андреј 7.разред 

15.  Митровић Милица 7.разред 

16.  Ристановић Сара 7.разред 

17.  Спасојевић Матија 7.разред 

18.  Стојковић Дуња 7.разред 

19.  Удовић Јована 7.разред 

 

Виоле 
1. Стоиљковић Милена 10.разред  

2. Утковић Кристина 10.разред 

3. Милошевић Ања 10.разред 

4. Атанасијевић Петра 9.разред  

5. Богдановић Сашка 9.разред 

6. Милорадовић Марко  9.разред 

7. Дугоњић Анђела 7.разред  

8. Ковачевић Јована 7.разред 

9. Марић Марко 7.разред 

Виолончело 
1.  Ракочевић Павле 10.разред 

2.  Мајсторовић Мима 9.разред  

3.  Буљанчевић Катарина 8.разред 

4.  Лучковић Валентина 8.разред  

5.  Чачић Јелисавета 8.разред  

6.  Антић Кристина 7.разред  

7.  Младеновић Нађа 7.разред 

8.  Тамбурић Драгош 7.разред 

Контрабас 
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1. Величковић Јован 7-8. разред 

2. Поповић Љубиша 7. разред 

3. Црнобрња Вања 7. разред 

 

МАЛИ ОРКЕСТАР 

Жељко Ивовић, наставник виолончела 
 

Редни 

број  

Презиме и име ученика  Разред музичке наставе  

Виолине 

1.  Бићанин Љубица 

 

6.разред  

2.  Ђорђевић Надежда 6.разред 

3.  Пешић Стојанка 6.разред 

4.  Радојковић Лука 6.разред 

5.  Смиљанић Јована 6.разред 

6.  Адамовић Урош 5.разред 

7.  Медан Марта 5.разред 

8.  Пастроњевић Марија 5.разред 

9.  Богдановић Елена 4.разред  

10.  Бојана Шеровић 4.разред  

11.  Ковачевић Даница 4.разред 

Виоле 

1. Божић Марија 6.разред  

2. Јовановић Маша 6.разред  

Виолончело 

1. Липановић Петра 6.разред  

2. Радановић Теодора 5-6.разред  

3. Станковић Мина 5.разред  

4. Тамбурић Жељко 4-5.разред  

5. Срејић Дарија 3-4.разред  

Контрабас 
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1. Ђокић Милан 6.разред  

2. Живановић Тијана 6.разред  

3. Станковић Вељко 6.разред  
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Норматив недељног фонда часова наставника општеобразовне наставе у школској 2017/18.години 

  НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

Р.Б Име и презиме ОН ЧОС ПУ ДП ДД ДЗ СКЦ СПП

+КР 

ПП ПР ШВ СУ СР ВД РСО Уку

пно 

1. Антић Весна,српски ј. и 

књижевност 

19 2  1 1  1  2 10  1 1 1 1 40 

2. Петровић Татјана, енглески језик 18 2  1 1  1  2 10 1 1 1 1 1 40 

3. Николић Ана, немачки/енглески 

језик 

8   1 1     4  0.5 0,5 0,5 0.5 16 

4. Гавриловић Ивана, географија 5   1      2,5  0.5  0,5 0.5 10 

5. Тимотијевић Срећко, математика 8  1 1    1    1 4  

 

0.5  0,5 1 18 

6. Костандиновић Драгослава, 

физичко и здравствено 

васпитање 

20 2     2+2   10  

 

1 1 1 1 40 

7. Тирменштајн Весна, историја 7   0,5 0,5  1   3,5  0.5  0,5 0.5 14 

9. Боровина Жарко, физика 4      0,5     2  0.5  0,5 0.5 8 

10. Ђорђевић Анкица, хемија 2    0,5     1     0.5 4 

11. Милинковић Јован, филозофиjа 1         0,5     0,5 2 

12. Радовановић Душанка, биологија 4      1   2  0.5   0.5 8 

13. Петровић – Боровина 

Марија,биологија 

2         1    0,5 0,5 4 

14. Митева Невенка, психологија 2         1    0,5 0.5 4 

15. Миленковић Слађан, ликовна 

култура 

3      1   1,5     0.5 6 

16. Јовановић Слободан, социологија 1         0,5     0,5 2 

17. Мицкић Ненад, грађанско 

васпитање 

1         0,5     0.5 2 

18. Андрејић Весна, наставник 12 2 6 2 2 1 2     8  1 2 1 1 40 
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ЛЕГЕНДА –за општеобразовну и музичку наставу: 

 

❖ ОН  - обавезна настава  

❖ ЧОС- час одељенског старешине 

❖ ПП-преглед писмених задатака 

❖ РСВ-рад у стручним већима 

❖ СКЦ-секције 

❖ ПР- планирање и припрема 

❖ ИИ-испити (годишњи, матурски и остале провере знања) 

❖ СР- сарадња са родитељима 

❖ ДП- допунска,  

❖ ДД- додатна настава 

❖ 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 остваривање о.р. у кабинету 

❖ СР- сарадња са родитељима 

 

 
 

 

 

 

разредне наставе 

19. Тодоровић Љиљана, наставник 

разредне наставе 

12 2 6 2 2 1 2     8  1 2 1 1 40 

20. Манић Марија, информатика 5   0,5 0,5     2,5  0,5  0,5 0,5 10 
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Норматив недељног фонда часова наставника музичке наставе у школској 2017/18.г. 
             Непосредни рад са ученицима                         Остали послови 

РБ Име и презиме ОН ЧОС ДН ДН ПТ ПП ПР РСО СТУ ИИ ВД ШВ СР Укупно 

1. Миљковић Горан – група теоријских предмета 20 1 1 1  1 10 1 1 1 1 1 1 40 

2. Павловић Невена – група теоријских 

предмета/упоредни клавир 

22  2    10 1 1 2 1  1 40 

3. Милошевић Младеновић Ирена - солфеђо 20 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1  1 40 

4. Сарамандић Божа - виолончело 8    1  4       13 

5. Васиљевић Игор - виолина 24    1  10 1 1 2 0,5  0,5 40 

6. Младеновић Драгутин - виолина 24    1  10 1 1 2 0,5  0,5 40 

7. Поповић  Катарина - виолина 24    1  10 1 1 2 0,5  0,5 40 

8. Благојевић Александар – контрабас/читање с 

листа 

24    1  10 1 1 2 0,5  0,5 40 

9. Радосављевић Божидар - виолина 24    1  10 1 1 2 0,5  0,5 40 

10. Младеновић Милица - виолина 24    1  10 1 1 2 0,5  0,5 40 

11. Ивовић Жељко – виолончело/оркестар/читање с 

листа 

24    1  10 1 1 2 0,5  0,5 40 

12. Бусарац Невена - виолончело 24    1  10 1 1 2 0,5  0,5 40 

13. Андријић  Теа - корепетиција 24    1,5  10 1 1 2 0,5   40 

14. Пап Милица - корепетиција 24    1,5  10 1 1 2 0,5   40 

15. Симић Милош – виола 24    1  10 1 1 2 0,5  0,5 40 

16. Живановић Немања – виола 24    1  10 1 1 2 0,5  0,5 40 

17. Гавриловић Даница – виолина 24    1  10 1 1 2 0,5  0,5 40 

18. Гавриловић Зоран – корепетиција 24    1,5  10 1 1 2 0,5   40 

19. Николић Владимир – виолина/читање с листа 24    0,5  10 1 1 2 1  0,5 40 

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

21. Михаиловић Милица – камерна 

музика/оркестрић/читање с листа 

20 КД2   2  10 1 1 2 1  1 40 

22. Василијевић Јелена – упоредни клавир 24  1 1   10 1 1 1 1   40 

23. Ђорђевић Драган - оркестар 6 КД1   1  3 1  1    13 

24. Пинто Емилија - корепетиција 24    1,5  10 1 1 2 0,5   40 

25. Небојша Влаисављевић – наставник практичне 

наставе 

14       0,5  1 0,5   16 
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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 2017/18.години 

 

 Име и презиме ПУ

У 

ВР СР СВ СУ РС

О 

ДЗ ПУ ТРЖ 

МНТ 

ШВ 

ПР Укупно 

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

2. Ђорђевић Дејан 10 10 2 2 1 1 1 1 2 10 40 

3. Ђорђевић Марина (Нешић Милена) 10 10 2 3 1 1 1 1 1 10 40 

4. Николић Горан   10 10 2 3 1 1 1 1 1  10 40 

5. Николић Ана 6 5 1 1 1 1 1   6 22 

6. Гавриловић Ивана 6  1 2 1 1 1   4 16 

7. Белошевић Јелена  5  1 2 1 1    4 14 
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ВАННАСТАВНО  ОСОБЉЕ 

 
                                                                                    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 

 

                                                                                    Недељни распоред радног времена помоћника директора 

 

Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

1. Помаже директору у планирању, утврђивању  и спровођењу процеса рада и 

пословне и развојне политике школе 

4 

2. Помаже директору у припремању и доношењу програма и планова установе, 

предузима мере, организује, координира и одговоран је за извршавање 

програма и планова; 

4 

3. Асистира директору у унапређењу организације рада, даје упутства и налоге за 4 
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квалитетно и рационално обављање послова и задатака 

4. Координира рад радних јединица и одговара за успешан, законит рад, 

технолошку и радну дисциплину у тим јединицама 

2 

5. Разматра и решава организациона питања на основу делегираних овлашћења 

директора 

2 

6. Кooрдинирa и учествује у раду тимова и oргaнa 1 

7. Планира, организује, руководи и контролише извршење свих послова и задатака 

у оквиру дома 

2 

8. Учествује у изради Годишњег програма рада и Извештаја о раду школе и дома 1 

СВЕГА: 40 

 
                                             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. Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији 

радних места школе и по налогу директора школе 

1 

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

11. Припрема 10 

СВЕГА: 40 
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                                     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 (према опису из Правилника о систематизацији 

радних места)  

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. Учествовање у раду Савета родитеља, а по потреби Музичког и ООН већа, као и 

стручних тимова, ради давања правних објашњења и појашњења закона  

1 

7. Учествовање у раду Школског одбора - припремање седница, присуствовање 

седницама, давање правних објашњења и мишљења, као и активности везане за 

израду и спровођење одлука 

2 

8. Израда аката у поступку за остваривање права деце и ученика везаних за 

остваривање права на образовање и васпитање, припремање одлуке о приговору 

и жалби ученика, родитеља, односно старатеља и др./ израда документације за 

вођење дисциплинских поступака, у са радњи са директором  

2 

9. Израда свих Правилника и интерних општих аката и њихово редовно 

усклађивање са законом  

3 

10. Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији 

радних места школе, по налогу директора школе  

4 

СВЕГА: 40 

 

 

 

Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

Шеф рачуноводства 

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

2. Израда финансијских статистичких извештаја 5 



37 

 

3. Контрола документације материјалног пословања школе, контирање и књижење 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 из описа послова Правилника о организацији и систематизацији 

радних места школе и по налогу директора школе 

1 

СВЕГА: 40 

 

 

Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

                                                          Технички секретар 

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. Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији 

радних места школе,  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. Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији 

радних места школе и по налогу директора школе 

3 

СВЕГА: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

Руковалац парних котлова 

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. Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији 

радних места школе и 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. Остали послови из описа послова Правилника о организацији и 

систематизацији радних места школе и по налогу секретара и директора 

школе 

4 

СВЕГА: 40 

 

 

Ред.

број 

Садржаји рада Број 

сати 

                      Административно – финансијско – књиговодствени радник 

1. Пријем и контрола рачуноводствених исправа – члан 24. Правилника*;  5 

2. Евидентирање обавеза преузетих у комерцијалним трансакцијама ради 

извештавања Управе за трезор on line приступом – члан 45. Правилника*(тзв. 

РИНО евиденција) и њихово измирење 

3 

3. Унос података о обуставама из зарада запослених у апликацију за обрачун 

зарада и комуникација са Управом за трезор до коначног учитавања; 

6 

4. Обрачун накнада по основу службених путовања и трошкова превоза за долазак 

на посао и са посла запосленима на основу евиденције, који о томе води 

надлежна служба до 5. у месецу за претходни месец 

3 

5. Благајничко пословање – формирање благајничких докумената, вођење 

благајничког дневника 

3 

6. Прикупљање документације и праћење пријава и одјава запослених  6 
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7. Вођење евиденције о издавању и овери здравствених картица за запослене  

4 

 

8. Вођење евиденције о радном стажу запослених и кооринација са секретаром 

школе при изради одговарајућих решења 

 

4 

 

9. Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији 

радних места школе, по налогу шефа рачуноводства,секретара и директора 

школе.  

 

6 

 

СВЕГА: 40 

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. Остали послови из описа послова Правилника о организацији и 

систематизацији радних места школе и по налогу директора школе 

5 

СВЕГА: 20 
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Ред.број Садржаји рада Број 

сати 

Референт сарадник за финансије 

1. Вођење материјалног  књиговодства 5 

2. Евиденција корисника дома и ученика школе и пренос података Сектору за 

ученички стандард путем апликације; 

3 

3. Израда калкулација  цена услуга смештаја и исхране ученика 5 

4. Фактурисање услуга ученичког дома надлежним државним органима  5 

5. Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији 

радних места школе, по налогу шефа рачуноводства и директора школе 

2 

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 стручном сараднику 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.
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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. Граматика 40 35 5 
2. Правопис 5 5  
3. Ортоепија 5 5  
4. Лектира 60 50 10 
5. Допунски избор 10 5 5 
6. Научно-популарни текстови 6 6  

Шести разред 
1. Граматика  40 35 5 
2. Правопис 5 5  
3. Ортоепија 5 5  
4. Лектира  60 50 10 
5. Допунски избор 10 5 5 
6. Научно-популаарни текстови 6 6  
7. Тумачење текстова 6 6  

Седми разред 
1. Граматика  30 25 5 
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2. Правопис  5 5  
3. Ортоепија  5 5  
4. Лектира  40 30 10 
5. Допунски избор 5 5  
6. Научно-популарни текстови 5 5  

Осми разред 
1. Увод у проучавање 10 10  
2. Књижевност старог века 10 5 5 
3. Средњовековна књижевност 10 5 5 
4. Народна  15 10 5 
5. Хуманизам и ренесанса 15 10 5 
6. Барок  10 5 5 

Девети разред 
1. Просветитељство 10 10  
2. Романтизам  35 30 5 
3. Реализам  35 30 5 
4. Књижевно – теоријски појмови 10 10  
5. Језик 10 10  
6. Језичка култура 11 11  
7. Просветитељство 10 10  
8. Романтизам  35 30 5 
9. Реализам  35 30 5 

Десети разред 
1. Модерна  20 15 5 
2. Међуратна и ратна књижевност 20 15 5 
3. Савремена књижевност 20 15 5 
4. Проучавање књижевних дела 20 15 5 
5. Језик  5 5  
6. Језичка култура 10 10  
7. Књижевно- теоријски појмови 10 10  

 

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 

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 
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Пети разред 

1. Скупови  8 5 6 

2. Основни геометријски објекти 5 3 2 

3. Угао  10 6 4 

4. Дељивост бројева 8 5 3 

5. Разломци  33 20 13 

6. Осна симетрија 6 4 2 

7. Два једночасовна писмена задатка 4  4 

Шести разред 
1. Цели бројеви 9 4 5 

2. Рационални бројеви 26 12 14 

3. Троугао 15 8 7 

4. Четвороугао 10 4 6 

5. Површина троуглова и четвороуглова 10 5 5 

6. Два једночасовна писмена задатка 4  4 

Седми разред 
1. Реални бројеви 9 5 4 

2. Питагорина теорема 10 6 4 

3. Цели и рационални алгебарски изрази 20 8 12 

4. Многоугао 8 4 4 

5. Зависне величине и њихово графичко представљање 9 5 4 

6. Круг 7 4 3 

7. Сличност 5 3 2 

8. Два једночасовна писана задатка са анализом 4 - 4 

Осми разред 
1. Сличност троуглова 7 3 4 
2. Тачка, права и раван 4 3 1 
3. Линеарне једначине и неједначине са једном 

непознатом 

13 5 8 

4. Призма 6 3 3 
5. Пирамида 9 3 6 
6. Линеарна функција 6 3 3 
7. Графичко представљање података 4 1 3 
8. Систем линеарних једначина са две непознате 8 4 4 
9. Ваљак 4 2 2 

10. Купа 4 2 2 
11. Лопта 3 1 2 
12. 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

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 
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авне 

теме 
часова 

Трећи разред 
1. Мој завичај 7 4 3 

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 

часо

ва по 

теми 

Број часова за  

Ред. 

број  
НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

ПРВИ РАЗРЕД 
1. УВОД У ПРЕДМЕТ 1 0 1 

2. UNIT 1 -  ME (ЈА) 6 2 4 

3. UNIT 2 -  МY CLASSROOM (МОЈА УЧИОНИЦА) 6 2 4 

4. UNIT 3 -  MY TOYS (МОЈЕ ИГРАЧКЕ) 6 2 4 

5. UNIT 4 -  MY THINGS (МОЈЕ СТВАРИ) 6 2 3 

6. UNIT 5 -  MY COLOURS (МОЈЕ БОЈЕ) 6 2 4 

7. MERRY CHRISTMAS (СРЕЋАН БОЖИЋ) 3 2 1 

8. REVISION AND MID-YEAR PROGRESS CHECK  

(РЕВИЗИЈА И ПРОВЕРА НАПРЕДОВАЊА НА КРАЈУ 

ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 

2 0 2 

9. UNIT 6 -  MY FARM (МОЈА ФАРМА) 6 2 4 

10. UNIT 7 -  MY CLOTHES (МОЈА ОДЕЋА) 6 2 4 

11. HAPPY EASTER (СРЕЋАН УСКРС) 3 2 1 

12. UNIT 8 -  МY BODY (МОЈЕ ТЕЛО) 3 2 1 

13. UNIT 9 -  MY FAMILY (МОЈА ПОРОДИЦА) 6 2 4 

14. UNIT 10 -  MY FOOD (МОЈА ХРАНА) 6 2 4 

15. REVISION AND FINAL PROGRESS CHECK (РЕВИЗИЈА И 

ПРОВЕРА НАПРЕДОВАЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ) 

4 0 4 

16. END OF YEAR – PARTY GAMES 1 0 1 

ДРУГИ РАЗРЕД 

1. УВОДНИ ЧАС 1 0 1 

2. STARTER UNIT – HELLO (УВОДНА ТЕМА – ЗДРАВО) 6 2 4 

3. UNIT 1 -  WHAT COLOUR IS IT? (КОЈЕ ЈЕ БОЈЕ ОВО?) 6 2 4 

4. UNIT 2 -  WHAT’S THIS? (ШТА ЈЕ ОВО?) 6 2 4 

5. UNIT 3 -  IS IT A PLANE? (ДА ЛИ ЈЕ ТО АВИОН?) 6 2 4 

6. REVIEW & TEST 1 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 1) 

UNIT 4 -  THIS IS MY MUM (ОВО ЈЕ МОЈА МАМА) 

6 2 4 

7. MERRY CHRISTMAS (СРЕЋАН БОЖИЋ) 2 0 2 

8. UNIT 5 -  HE’S HAPPY (ОН ЈЕ СРЕЋАН) 6 2 4 

9. UNIT 6 -  THEY’RE BEARS (ТО СУ МЕДВЕДИ) 6 2 4 

10. REVIEW & TEST 2 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 2) 2 0 2 

11. MOTHER’S DAY (МАЈЧИН ДАН) 2 2 0 
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12. UNIT 7 - ARE THEY TEACHERS? (ДА ЛИ СУ ОНИ 

НАСТАВНИЦИ?) 

6 2 4 

13. UNIT 8 -  I’VE GOT A T-SHIRT (ЈА ИМАМ КОШУЉУ) 6 2 4 

14. UNIT 9 -  I LIKE PLUMS (ЈА ВОЛИМ ШЉИВЕ) 6 2 4 

15. REVIEW & TEST 3 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 3) 4 0 4 

16. CELEBRATING BIRTHDAYS (ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА) 1 1 1 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
1. STARTER UNIT – HELLO (УВОДНА ТЕМА – ЗДРАВО) 2 0,5 1,5 

2. UNIT 1 -  WHAT’S THIS? (ШТА ЈЕ ОВО?) 4 1,5 2,5 

3. UNIT 2 -  PLAYTIME (ВРЕМЕ ЗА ИГРУ) 4 1,5 2,5 

4. UNIT 3 -  THIS IS MY NOSE (ОВО ЈЕ МОЈ НОС) 4 1,5 2,5 

5. REVIEW & TEST 1 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 1) 2 0 2 

6. UNIT 4 – HE’S A HERO (ОН ЈЕ ХОРОЈ) 4 1,5 2,5 

7. UNIT 5 - WHERE’S THE BALL? (ГДЕ ЈЕ ЛОПТА?) 4 1,5 2,5 

8. UNIT 6 -  BILLY’S TEDDY (БИЛИЈЕВ МЕДА) 4 1,5 2,5 

9. REVIEW & TEST 2 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 2) 2 0 2 

10. CHRISTMAS (БОЖИЋ) 

UNIT 7 - ARE THESE HIS TROUSERS? (ДА ЛИ СУ ОВО 

ЊЕГОВЕ ПАНАТЛОНЕ?) 

1 1,5 2,5 

11 UNIT 8 - WHERE’S GRANDMA? (ГДЕ ЈЕ БАКА?) 4 1,5 2,5 

12. UNIT 9 -  LUNCHTIME (ВРЕМЕ ЗА РУЧАК) 4 1,5 2,5 

13. REVIEW & TEST 3 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 3) 2 0 2 

14. UNIT 10 – A NEW FRIEND (НОВИ ПРИЈАТЕЉ) 4 1,5 2,5 

15. EASTER (УСКРС) 1 0,5 0,5 

16. UNIT 11 -  I LIKE MONKEYS (ВОЛИМ МАЈМУНЕ) 4 1,5 2,5 

17. UNIT 12-  DINNERTIME (ВРЕМЕ ЗА ВЕЧЕРУ) 4 1,5 2,5 

18. REVIEW & TEST 4 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 4) 4 0 4 

19. UNIT 13 -  TIDY UP (ПОСПРЕМИ) 4 1,5 2,5 

20. UNIT 14 -  ACTION BOY CAN RUN (ЕКШН БОЈ УМЕ ДА 

ТРЧИ) 

4 1,5 2,5 

21. UNIT 15-  LET’S PLAY BALL (ИГРАЈМО СЕ ЛОПТОМ)2 4 1,5 2,5 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
1.  STARTER UNIT – WELCOME BACK(УВОДНА ТЕМА) 2 0,5 1,5 

2. UNIT 1 – OUR NEW THINGS (НАШЕ НОВЕ СТВАРИ) 4 1,5 2,5 

3. UNIT 2 – THEY’RE HAPPY NOW (ОНИ СУ СРЕЋНИ 

САДА) 

4 1,5 2,5 

4. UNIT 3 – I CAN RIDE A BIKE (УМЕМ ДА ВОЗИМ 

БИЦИКЛ) 

4 1,5 2,5 

5. REVIEW & TEST 1 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 1) 2 0 2 

6. UNIT 4 – HAVE YOU GOT A MILKSHAKE? (ДА ЛИ 

ИМАТЕ МИЛКШЕЈК?) 

4 1,5 2,5 

7. UNIT 5 – WE’VE GOT ENGLISH (ИМАМО ЕНГЛЕСКИ) 4 1,5 2,5 

8. UNIT 6 – LET’S PLAY AFTER SCHOOL (ХАЈДЕ ДА СЕ 

ИГРАМО ПОСЛЕ ШКОЛЕ) 

4 1,5 2,5 

9. REVIEW & TEST 2 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 2) 2 0 2 

10. UNIT 7 – LET’S BUY PRESENTS (ХАЈДЕ ДА КУПИМО 

ПОКЛОНЕ) 

4 1,5 2,5 

11. UNIT 8 – WHAT’S THE TIME? (КОЛИКО ИМА САТИ?) 4 1,5 2,5 

12. UNIT 9 – WHERE DOES SHE WORK? (ГДЕ ОНА РАДИ?) 4 1,5 2,5 

13. REVIEW & TEST 3 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 3) 2 0 2 

14. UNIT 10 – IT’S HOT TODAY (ДАНАС ЈЕ ВРУЋИНА) 4 1,5 2,5 

15. UNIT 11 – WHAT ARE YOU WEARING? (ШТА ИМАШ НА 

СЕБИ?) 

4 1,5 2,5 

16. UNIT 12 – YOU’RE SLEEPING (ТИ СПАВАШ) 4 1,5 2,5 

17. REVIEW & TEST 4 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 4) 4 0 4 

18. UNIT 13 – LOOK AT THE ANINALS 4 1,5 2,5 

19. (ПОГЛЕДАЈ ЖИВОТИЊЕ) 4 1,5 2,5 

20. UNIT 14 – LOOK AT THE PHOTOS (ПОГЛЕДАЈ 

ФОТОГРАФИЈЕ) 

4 1,5 2,5 

21. UNIT 15 – WELL DONE (БРАВО) 4 1,5 2,5 

22. EXTRA SKILLS 2 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 2) 2 1 1 

ПЕТИ РАЗРЕД 
1. STARTER UNIT (ПОЧЕТНА ТЕМА) 2 0,5 1,5 

2. UNIT 1 – YOUR INTEREST (ТВОЈА ИНТЕРЕСОВАЊА) 7 3 4 

3. REVISION + TEST 1 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 1) 2 0 2 

4. UNIT 2 – CITY TO CITY (ГРАД ДО ГРАДА) 7 3 4 

5. CUMULATIVE REVIEW 1 (КУМУЛАТИВНО 1 0 1 
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ПОНАВЉАЊЕ 1) 

6. UNIT 3 – AROUND THE WORLD (ОКО СВЕТА) 7 2,5 4,5 

7. THE FIRST WRITTEN TEST (ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК) 3 0 3 

8. UNIT 4 – THE WILD SIDE (ДИВЉА СТРАНА СВЕТА) 7 3 4 

9. CUMULATIVE REVIEW 2 (КУМУЛАТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 2) 

1 0 1 

10. UNIT 5 – IN AND OUT OF SCHOOL (У ШКОЛИ И ИЗВАН 

ШКОЛЕ) 

7 3 4 

11. UNIT 6 – NAMES AND PLACES (ИМЕНА И МЕСТА) 6 2,5 3,5 

12. CUMULATIVE REVIEW 3 (КУМУЛАТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 3) 

1 0 1 

13. REVISION AND TEST 2 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 3) 2 0 2 

14. UNIT 7 – GAMES (ИГРЕ) 6 2 4 

15. SKILLS EXTRA 2 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 2) 2 1 1 

16. THE SECOND WRITTEN TEST (ДРУГИ ПИСМЕНИ 

ЗАДАТАК) 

3 0 3 

17. UNIT 8 – EXPEDITION (ЕКСПЕДИЦИЈА) 5 2,5 2,5 

18. SKILLS EXTRA 3 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 3) 2 1 1 

19. CUMULATIVE REVIEW 4 (КУМУЛАТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 4) 

3 0 3 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
1. STARTER UNIT (ПОЧЕТНА ТЕМА) 2 0 2 

2. UNIT 1 – POSSESSIONS (СВОЈИНА) 7 3 4 

3. REVISION + TEST 1 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 1) 2 0 2 

4. UNIT 2 – HOME (ДОМ) 7 3 4 

5. CUMULATIVE REVIEW 1 (КУМУЛАТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 1) 

1 0 1 

6. UNIT 3 – LOOKING BACK (ОСВРТ УНАЗАД) 7 2,5 4,5 

7. THE FIRST WRITTEN TEST (ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК) 3 0 3 

8. UNIT 4 – DARE! (УСУДИ СЕ!) 7 3 4 

9. CUMULATIVE REVIEW 2 (КУМУЛАТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 2) 

1 0 1 

10. UNIT 5 – CLEVER (ПАМЕТАН) 7 3 4 

11. UNIT 6 – LIFE IN NUMBERS (ЖИВОТ У БРОЈЕВИМА) 4 2 2 

12. SKILLS EXTRA 1 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 1) 2 1 1 

13. CUMULATIVE REVIEW 3 (КУМУЛАТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 3) 

1 0 1 

14. REVISION AND TEST 2 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 2) 2 0 2 

15. UNIT 7 – SPORT FOR ALL (СПОРТ ЗА СВЕ) 6 1 4 

16. THE SECOND WRITTEN TEST (ДРУГИ ПСМЕНИ 

ЗАДАТАК) 

3 0 3 

17. SKILLS EXTRA 2 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 2) 2 1 1 

18. UNIT 8 – ARE YOU SCARED? (ДА ЛИ СИ ПРЕПЛАШЕН 5 2,5 2,5 

19. SKILLS EXTRA 3 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 3) 2 1 1 

20. CUMULATIVE REVIEW 4 (КУМУЛАТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 4) 

3 0 3 

СЕДМИ РАЗРЕД 
1. STARTER UNIT (ПОЧЕТНА ТЕМА) 2 0 2 

2. UNIT 1 – TV AND NEWS (ТЕЛЕВИЗИЈА И ВЕСТИ) 7 3 4 

3. REVISION + TEST 1 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 1) 2 0 2 

4. UNIT 2 – DISPOSABLE WORLD (СВЕТ ЗА ЈЕДНОКРАТНУ 

УПОТРЕБУ) 

7 2,5 4,5 

5. SKILLS EXTRA 3 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 3) 2 1 1 

6. CUMULATIVE REVIEW 1 (КУМУЛАТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 1) 

1 0 1 

7. UNIT 3 – LIFE ONLINE (ЖИВОТ НА ИНТЕРНЕТУ) 7 2,5 4,5 

8. THE FIRST WRITTEN TEST (ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК) 3 0 3 

9. UNIT 4 – FAME (СЛАВА) 7 3 4 

10. CUMULATIVE REVIEW 2 (КУМУЛАТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 2) 

1 0 1 

11. SKILLS EXTRA 2 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 2) 2 1 1 

12. UNIT 5 – ACHOOL LIFE (ЖИВОТ У ШКОЛИ) 7 3,5 3,5 

13. UNIT 6 – TAKE ACTION (ПРЕДУЗМИ НЕШТО) 5 2,5 2,5 

14. CUMULATIVE REVIEW 3 (КУМУЛАТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 3) 

1 0 1 

15. REVISION AND TEST 2 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 2) 2 0 2 

16. UNIT 7 – FILM AND ACTION (ФИЛМ И АКЦИЈА) 6 2 4 

17. THE SECOND WRITTEN TEST (ДРУГИ ПИСМЕНИ 3 0 3 
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ЗАДАТАК) 

18. SKILLS EXTRA 1 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 1) 1 0,5 0,5 

19. UNIT 8 – ART (УМЕТНОСТ) 5 2,5 2,5 

20. CUMULATIVE REVIEW 4 (КУМУЛАТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 4) 

1 0 1 

ОСМИ РАЗРЕД 
1. STARTER UNIT (ПОЧЕТНА ТЕМА) 2 0 2 

2. UNIT 1 – GENERATIONS (ГЕНЕРАЦИЈЕ) 7 3 4 

3. REVISION + TEST 1 (ПОНАВЉАЊЕ И ТЕСТ 1) 2 0 2 

4. UNIT 2 – HAPPY TOGETHER (СРЕЋНИ ЗАЈЕДНО) 7 2,5 4,5 

5. CUMULATIVE REVIEW 1 (КУМУЛАТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 1) 

1 0 1 

6. UNIT 3 – HEALTH MATTERS (ЗДРАВЉЕ ЈЕ ВАЖНО) 7 2,5 4,5 

7. THE FIRST WRITTEN TEST (ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК) 3 0 3 

8. UNIT 4 – LET’S GO! (ХАЈДЕМО!) 6 2,5 3,5 

9. CUMULATIVE REVIEW 2 (КУМУЛАТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 2) 

1 0 1 

10. SKILLS EXTRA 1 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 1) 2 1 1 

11. UNIT 5 – IMAGE AND IDENTITY (ИМИЏ И ИДЕНТИТЕТ) 7 3 4 

12. UNIT 6 – A PERFECT WORLD (САВРШЕН СВЕТ) 5 2,5 2,5 

13. REVISION AND TEST 2 (ПОНАВЉАЊЕ И ТЕСТ 2) 4 0 4 

14. UNIT 7 – UPS AND DOWNS (УСПОНИ И ПАДОВИ) 6 2 4 

15. THE SECOND WRITTEN TEST (ДРУГИ ПИСМЕНИ 

ЗАДАТАК) 

3 0 3 

16. SKILLS EXTRA 2 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 2) 1 0,5 0,5 

17. UNIT 8 – HONESTLY (ИСКРЕНО) 7 2,5 3,5 

18. SISTEMATIZATION 2 0 2 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 
1. CAUGHT ON CAMERA 10 4 6 

2. LOOKING BACK 10 4 6 

3. A GOOD JOB 10 4 6 

4. BODY AND MIND 5 2 3 

5. TOMORROWS WORLD  10 5 5 

6. MISTERY 5 3 2 

7. STRUČNI TEKSTOVI 10 6 4 

8. LITERATURE 10 6 4 

9. CULTURE 4 2 2 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 
1. REAL RELATION SHIP 10 5 5 

2. GLOBE TROTTERS 10 5 5 

3. MONEY, MONEY, MONEY  10 5 5 

4. BE CREATIVE! 10 5 5 

5. STRUČNI TEKSTOVI 1 10 5 5 

6. STRUČNI TEKSTOVI 2 10 5 5 

7. LITERATURE 10 5 5 

 

Немачки језик 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. 
број 

настав.

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

Од петог до десетог разреда 

1.  Kennenlernen 5 2 3 

2.  Meine Klasse 6 3 3 

3.  Tiere 5 2 3 

4.  Mein Schultag 5 2 3 

5.  Hobbys 5 3 2 

6.  Meine Familie 5 2 3 

7.  Was kostet das? 6 3 3 
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Историја  

 Историја са историјом цивилизације и културе 
 

 
   

Број часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. број 
наставне 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале типове 

часова 

ПЕТИ РАЗРЕД 

1. УВОД У ПРЕДМЕТ 6 3 3 

2. ПРАИСТИРИЈА 3 2 1 

3. СТАРИ ИСТОК 5 3 2 

4. СТАРА ГРЧКА 13 7 6 

5. СТАРИ  РИМ 10 6 4 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

1. УВОД У ИСТОРИЈУ СРЕДЊЕГ ВЕКА 4 2 2 

2. ЗАПАДНА ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ ОД 5. ДО 

12. ВЕКА 

15 7 8 

3. СРБИ И СЛОВЕНСКИ НАРОДИ У РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

13 6 7 

4. ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 11 6 5 

5. СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ СРДЊЕМ 

ВЕКУ 

19 10 9 

6. СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

ДОБА ОСМАНЛИЈА 

12 6 6 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1. УСПОН ЕВРОПЕ 7 3 4 

2. СРПСКИ НАРОД ОД 16. ДО 18. ВЕКА 8 4 4 

3. ДОБА РЕВОЛУЦИЈЕ 5 3 2 

4. НОВОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА 12 6 6 

5.  СРПСКЕ ЗЕМЉЕ НАРОД И СУСЕДИ 5 3 2 

ОСМИ РАЗРЕД 
1. Свет у другој половини 19.века и почетком 20.века 4 3 1 
2. Србија и Црна Гора, Срби у Хазбуршком царству од 

Берлинског конгреса до Првог светског рата 

8 5 3 

3. Први светски рат и револуције у Русији 3 2 1 
4. Србија и Црна Гора у Првом светском рату 3 2 1 
5. Свет између Првог и Другог светског рата 3 2 1 
6. Југословенска краљевина 5 3 2 
7. Други светски рат 3 2 1 
8. Југославија у Другом светском рату 3 2 1 
9. Свет после Другог светског рата 2 1 1 

10. Југославија после Другог светског рата 3 2 1 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД  

Историја са историјом културе и цивилизације 
1. Доба првобитних људских заједница 2 1 1 

2. Цивилизација Старог Истока 5 3 2 

3. Грчка цивилизација 5 3 2 

4. Антички Рим 5 3 2 

5. Средњи век 5 3 2 

6. Срби у Средњем веку 8 5 3 

7. Европа и свет од 15. до 17 века 5 3 2 

8. Срби од 15. до 18. века 5 3 2 

9. Европа и свет крајем 18. и у првој половини 19. века 3 2 1 

10. Срби у 18. и поћетком 19. века 9 5 4 

11. Први светски рат и револуција у Русији 4 2 2 

12. Европа и свет између два светска рата 7 4 3 

13. Југославија између два Светска рата 4 2 2 

14. Други  Светски рат 3 2 1 

15. Свет и Југославија између два рата 4 2 2 
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Социологија  

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. број 
наставне 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

ДЕСЕТИ 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 7   

2. Органске основе и социјални чиниоци психичког 

живота 

3   

3. Осећаји и опажаји 9   

4. Учење и памћење 9   

5. Мишљење, способности и ставралаштво 12   

6. Емоције и мотивација 12   

7. Личност и социјално понашање јединке 17   

 

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 

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 
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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. Ритам  5 3 2 

2. Облик и простор 10 7 3 

3. Дизајн  12 6 6 

4. Линија 2 1 1 

5. Композиција 2 1 1 

6. Светлост и сенка 4 2 2 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
1. Визуелна метафорика 4 2 2 
2. Боја 6 4 2 
3. Светлост 8 5 3 
4. Композиција  12 8 4 
5. Теме и идеје 3 1 2 
6. Сцена  3 2 1 

СЕДМИ РАЗРЕД 
 1. Линија и идеја 4 3 1 
2. Пропорције  4 2 2 
3. Стрип и анимација 4 2 2 
4. Креативне идеје 10 8 2 
5. Перспектива  4 3 1 
6. Урбана уметност  4 2 2 
7. Специјални ефекти 4 2 2 
8. Филм и фотографија 2 1 1 

 

Хемија 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. 
број 

настав

не 
теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1. ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ 3 1 2 

2. ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ 6 3 3 

3. 

СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ 

 (А.  АТОМ И СТРУКТУРА АТОМА) 

 (Б. ОСНОВНЕ ЧЕСТИЦЕ КОЈЕ ИЗГРАЂУЈУ 

СУПСТАНЦЕ: АТОМИ, МОЛЕКУЛИ, ЈОНИ ) 

13 

   (6) 

(7) 

8 

(4) 

(4) 

5 

(2) 

(3) 

4. ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ – РАСТВОРИ 5 3 2 

5. ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ИЗРАЧУНАВАЊА 9 4 5 

ОСМИ РАЗРЕД 

1. НЕМЕТАЛИ,ОКСИДИ НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ 5 3 2 

2. МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА И ХИДРОКСИДИ 

(БАЗЕ)   

5 3 2 

3. СОЛИ 3 2 1 

4. ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА 

КИСЕЛИНА, ХИДРОКСИДА  И  СОЛИ   

2 1 1 

5. УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ 1 1 0 

6. УГЉОВОДОНИЦИ 6 4 2 

7. ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ 6 3 3 

8. БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 6 4 2 

9. ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2 1 1 
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Физика 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. 

број 
настав

не 
теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

1. УВОД 1 1 0 

2. КРЕТАЊЕ  7 4 3 

3. КРЕТАЊЕ И СИЛА   7 4 3 

4. ГРАВИТАЦИОНО ПОЉЕ  5 3 2 

5. РАВНОТЕЖА  4 3 1 

6. РАД И ЕНЕРГИЈА 7 4 3 

СЕДМИ  РАЗРЕД 

1. СТРУКТУРА АТОМА 3 2 1 

2. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 7 4 3 

3. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 13 7 6 

4. ОДБИЈАЊЕ И ПРЕЛАМАЊЕ СВЕТЛОСТИ 13 7 6 

1. СТРУКТУРА АТОМА 3 2 1 

2. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 7 4 3 

ОСМИ РАЗРЕД 

1. 
ЗАКОН ОДРЖАЊА ИМПУЛСА И МОМЕНТА 

ИМПУЛСА 
6 4 2 

2. ОСЦИЛАЦИЈЕ 7 4 3 

3. ТАЛАСИ И АКУСТИКА 15 9 6 

4. ВРТЛОЖНА ФИЗИЧКА ПОЉА, МАГНЕТНО ПОЉЕ 3 2 1 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 
1. УНУТРАШЊА ЕНЕРГИЈА И ТЕМПЕРАТУРА 10 5 5 

2. КВАНТНА СВОЈСТВА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ 

ЗРАЧЕЊА 

6 3 3 

3. СТРУКТУРА АТОМА 9 5 4 

4. СТРУКТУРА ЈЕЗГРА 7 3 4 

5. ФИЗИКА МЕГА СВЕТА 5 3 2 

 

Географија  

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. 

број 
настав

не 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале 

типове 

часова 

ПЕТИ РАЗРЕД 

1. УВОД 1 0 1 

2. ВАСИОНА И ЗЕМЉА 6 4 2 

3. ГEОГРАФСКА КАРТА 8 5 3 

4. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 21 13 8 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

1. УВОД 1 0 1 

    2. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 8 5 3 

    3. ВОДЕ НА ЗЕМЉИ 5 3 2 

    4. БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ НА ЗЕМЉИ 3 2 1 

5. СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ 5 3 2 

6. ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И ЉУДСКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

3 2 1 

7. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЕВРОПЕ 8 5 3 

8. ЈУЖНА ЕВРОПА 14 8 6 

9. СРЕДЊА ЕВРОПА 10 6 4 

10. ЗАПАДНА ЕВРОПА 8 4 4 

11. СЕВЕРНА ЕВРОПА 4 2 2 
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12. ИСТОЧНА ЕВРОПА 8 5 3 

13. ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 3 0 3 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1. УВОД 1 0 1 

2. АЗИЈА- опште географске одлике 21 13 8 

3. АФРИКА- опште географске одлике 14 9 5 

4. СЕВЕРНА АМЕРИКА- опште географске одлике 12 7 5 

5. СРЕДЊА АМЕРИКА - опште географске одлике 3 2 1 

6. ЈУЖНА АМЕРИКА- опште географске одлике 9 5 4 

7. АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА- опште географске 

одлике 

6 4 2 

8. АРКТИК И АНТАРКТИК-  опште географске одлике 3 2 1 

9. СВЕТ КАО ЦЕЛИНА 2 1 1 

10. Систематизација градива 1 0 1 

ОСМИ РАЗРЕД 

1. УВОД 1 0 1 

2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2 1 1 

3. ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ 26 16 10 

4. СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА 8 5 3 

5. ПРИВРЕДА 16 10 6 

6. ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА 6 3 3 

7. СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ 4 2 2 

8. РЕПУБЛИКА СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ 

ИНТЕГРАЦИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА 

3 2 1 

9. ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 1 0 1 

 

Физичко и здрвствено васпитање 

 
   

Број 

часова 

по теми 

Број часова за  

Ред. број 

наставне 
теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ  

обраду 

Остале типове 

часова 

ПРВИ РАЗРЕД 

.     

      1 Ходање и трчање 9 3 6 

      2 Скакање и прескакање 9 4 5 

3. Бацање и хватање 6 3 3 

4. Вишење,упори,пењање,дизање и ношење 6 2 4 

      5. Вежбе равнотеже         5             2                 3 

      6. Вежбе на тлу 8 3 5 

7. Вежбе са реквизитима       10 3                 7 

8. Елементарне игре иштафетне игре 5 2 3 

9. Ритмичке вежбе и народни плесови        16             9 7 

     10. Здравствено васпитање          На часовима  

     11.  Превентивна и корективна гимнастика                                 
       

 На часовима и 
на 

иѕбор.настави 

 

     12.  Излети(пролећни и јесењи)                                                          

     13 Слободне активности(секције)    

    14. Приредбе и такмичења    

    15. Игре на снегу    

    16. Корелација са другим предм.-упоредни клавир(2-3чс.)    

ДРУГИ РАЗРЕД 
      1. Ходање и трчање 8                 3                  5 

      2. Скакање и прескакање          4       2      2 

      3. Вежбе(скакање и прескакање),упори          8      3                 5 

      4. Бацање и хватање          8                 4                  4 

      5. Вишење и пењање ,провлачење          6                 2                  4 

      6. Вежбе на тлу          7                 3                  4 
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      7. Вежбе равнотеже         12                 4                  8 

      8. Ритмичке вежбе и народни плесови         16                 7                  9 

      9. Елементарне игре           5                 1                   4 

     10. Превентивно корективне вежбе,здравствено 

васпитање 

  На часовима и 

посебним час. 

 

      12. Пролећни и јесењи крос    

     13 Секције    

     14. Приредбе и такмичења    

     15. Игре на снегу    

     16 Корелација са другим предметима    

                                                                              Укупно        74         29            45 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

1. Мерења  и тестови физ. Способности 4 -                4 
2. Атлетика 12 4 8 

3. Вежбе ан тлу и справама 13 8 5 

4. Ритмичка гимнастика и народни плесови       20 9 11 

5. Основи тимских игара : 

(рукомет,кошарка,одбојка) лаксим и гуменим лоптама 

17 6 11 

6. Шетње 2 - 2 

7. Игре на снегу 2 . 2 

8. Здравствено васпитање : Твоја физичка 

форма,правилан ритам рада и одмора,правилна 

исхрана,лична хигијена и хигијена здравља 

   

      9. Превентивна и корективна гимнастика  Припрени 

део часа и на 

посебним 

часовима 

 
     10. Излети,крос – (два годишња) 

     10.  Школска такмичења и приредбе    

     11. Секције и слободне активности    

    12. Елементарне и стафетне игре и полигони 4            2 2 

13. Корелација са другим предметима(природа и 

друшттво и упоредни клавир) 

   

                                                                            Укупно 74          29            45 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
      1. Мерења  и тестови физ. Способности           4 -               4 

2.  
        

Атлетика :                                                                          

-рад на техници 

-скок у даљ и вис 

-штафетно трчање 

-бацање лоптице од 200 гр./имитација кугле/ 

         

  18 6 12 

       3.  Вежбе на тлу и справама : 

-вежбе на тлу 

-прескок 

-двовисински разбој-вратило 

-греда 

      

  16 9 7 

        4. Ритмичка гимнастика и народни плесови       

     

17            9 8 

        5. Основи спортских тимских игара ( рукомет,кошарка 

одбојка ) 

15 7 8 

  6. Здравствено васпитање 

-правилно држање тела(за време свирања,седења у 

 клупи,ходања и трчања...) 

  -лична и колективна хигијена 

-правилна исхрана 

-болест прљавих руку 

  4  4 - 

7. Излети,крос – (два годишња) ,шетње    

       8. Превентивна и корективна гимнастика   на сваком чс.  
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       9. Секције и слободне активности     

      10- Корелација са другим предметима    

  11.  Посета спортским и културним манифестацијама  

и учешће у њима                                                                           

   

                                                                         Укупно   74 35 39 

ПЕТИ РАЗРЕД 
1. Мерења и тестови физ. Способности 5 - 5 
2. Атлетика 

-спринтерско трчање 

-трчање на средње деонице 

-крос полигон 

-скок у даљ увинуће 

-скок у вис-прекорачна 

-бацање лоптице од 200гр (имитација кугле) 

     16 8              8 

3. Вежбе на справама и тлу 

-прескок 

-двовисински разбој и вратило 

-вежбе на тлу 

-греда и мала клупица 

 

17 9 8 

4. Рукомет(куменим и лоптама лакшим)   7 5 2 
5. Ритмичка гимнастика и народни плесови        16 9 7 
6. Фудбал, бадминтон    7 5 2 
7. Стони тенис     
8. Елементарне и штафетне игре брзине  2 1 1 
9. Здравствено васпитање     

10. -деформације кичменог стуба и значај кинези вежбе 

-деформације стопала 

-хигијена тела и сале укојој се обавља настава 

-значај корективне гимнастике  

 4 3 1 

11. Излети,крос  (два годишња)     
12. Секције и слободне активности     
13. Корелација са другим предметима –упоредни клавир    

      14 Приредбе и спортска такмичења    
                                                                           Укупно 74           40             34 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
1. Мерењa и тестови физичких способности   5 - 5 
2. Aтлетика : 

-спринтерско трчање(усавршавање) 

-техника ниског старта и стартно убрзање 

-штафетнотрчање(измена штафете у разноврсним 

формама) 

-трчање на средње пруге и крос трчање 

-скок у даљ (увинуће) 

-скок у вис-прекорачна(маказице),техника 

       16 7 9 

3. Вежбе на справама и тлу : 

-тло 

-прескок 

-греда (ниска ,висока) 

-вратило 

-двовисински разбој 

 

20           12 8 

4. Кошарка –лакше лопте 17 8               9 
5. Ритмичка гимнастика и народни плесови 10 5 5 
6. Фудбал, аеробик    6 4 2 
7. Здравствено васпитање    
8. Излети,крос  (два годишња)     
9. Секције и слободне активности     

10. Корелација са другим предметима –упоредни клавир     
11. Приредбе и спортска такмичења    
12. Корективна гимнастика  на сваком 

часу и на 

посебним чс. 

 

13. Посета спортским и другим манифестацијам    
14.                                                                              Укупно 74 36 38 

СЕДМИ РАЗРЕД 
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1. Мерење и тестови физичких способности  5 - 5 

2. Атлетика : 

-техника спринтерског трчања 

-полувисоки старт и трчање у кривини 

-штафета 4x60 м. 

-трчање 800 м.-припрема за крос 

-скок у даљ-увинуће 

-скок у вис-леђна техника „флоп „ 

-бацање кугле-леђна техника 

-такмичење у атлетском вишебоју(трчање 60 м.скок у 

вис,скок у даљ,бацање кугле 

      17 9 8 

3. Вежбе на тлу: 

-тло(вежбе акробатике и ритмике у конбинацији) 

-Вежбе на справама;греда,прескоци,двовисински 

разбој,вратило 

       12             5 7 

4. Одбојка-лакша лопта: 

-положаји тела,руку и шаке: 

-одигравање лоптеп рстима 

-одигравање лопте чекићем 

-игра преко мреже у три контакта прстима и чекићем 

-сервис:школски,лелујави 

-смечирање(ударац по лопти без скока) 

-залет и наскок ѕа смеч,техника смеча у целини 

Блокирање-контакт саке и лопте.јединачни и групни 

-елементи одбојкашке игре 

-одељенска игра преко мреже 

23 10 13 

5. Ритмичка  гимнастика и плес-стони тенис 

-поновити вежбе са обручем и вијачом 

бацања,хватања 

-плес:полка,менует,тарантела,поновити валцере 

-народне игре:Врањанка,Моравац,Чачак..... 

      15 7 8 

6. Корективна гимнастика на сваком часу и на 

посебним(пливање као вид корективе и вежбе у води) 

   

7. Здравствено васпитање : 

 правилна исхрана(последице неправилне исхране) 

-штетност дувана и алкохола 

-последице нередовне физичке 

активности(деформације кичменог стуба ,грудног 

коса,стопала...) 

Значај витамина у исхрани 

   

8. Излети,крос  (два годишња)    

9. Секције и слободне активности (првенствено 

пливање, у зависности од концертних активности у 

школи и друга дешавања) 

   

10. Школска такмичења и приредбе    

11. Корелација са другим муз. предметима и општим    

12. Посета спортским и другим манифестацијам  - - - 

      13. Зимовање у трајању од седам дана (у зависности од 

могућности родитеља и ученика као и школе...) 

   

                                                                                    Укупно 72 31             41 

ОСМИ РАЗРЕД 
1. Мерења  и тестови физичких способности 5 - 5 

2. Атлетика: 

-спринтерско трчање 

-штафетно трчање 4x60м. 

Средње стазе( 800м. И 1500м. Ученици) 

-скок у даљ-корачна 

-скок у вис-леђна варијанта 

15. 8 7 
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-бацање кугле-кружна варијанта 
3. Вежбе на справама и тлу-поновити садржаје: греда 

вратило,двовисински разбој,прескок,саскок увинуто 

са шведског сандука.... 

11 4                7 

4. Ритмичка гимнастика,плес ,народне игре и све 

остале... 

       12            4 8 

5. Стони тенис ,бадминтон,шах са правилима  10 4 6 
6. ,модеран плес,латино плес...        12 5 7 
7. Спортске игре(кошарка,одбојка.)      7 2 5 
8. Крос ( јесењи и пролећни)    
9. Излети ( два у току године)    

10. Корективна гимнастика    
11. Зимовање у трајању од седам дана (у зависности од 

могућности родитеља и ученика као и школе...) 

   

12. Школска такмичења и приредбе    

      13. Корелација са другим предметима    

                                                                           Укупно 72 27 45 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 
1. Мерење и тестови физичких способности 5 - 5 

2. Атлетика 

-усавршавање техн. трчања на кратке и средњ.стазе 

-скок у даљ рационалном техником 

-скок у вис једном од рационалних техника 

14 6 8 

3. Ритмичко-спортска гимнастика  

-вежбе без справа-просте 

-вежбе без справа-сложене 

-равнотежа (ставови и окрети ) 

Састави  без реквизита : један састав од 16 тактова без 

 муз.пратње, 

један састав од 24такта са одговарајућом музиком 

-вежбе на справама и тлу 

-вежба на тлу 

-вежба на справама 

Прескоци 

18 8 10 

4.  

Спортска грана по избору: 

-пливање (један циклус од 12часова) 

-фолклор                                                                        

-плес,фудбал 

 

     13 

     12 

     12 

 

6 

5 

           6 

 

7 

7 

6 

5. Излети,крос (два годишња)     

6. Корективна гимнастика   На сваком часу и 

факултативно 
7. Школска такмичења и приредбе     
8. Корелација са другим предметима     
9. Слободне активности-секције-фолклор    

10. Зимовање у трајању од седам дана (у зависности од 

могућности родитеља и ученика као и школе...) 

   

11. Школска такмичења и приредбе    
                                                                      Укупно       74 31 43 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

1. Мерење и тестови физичких способности   5 - 5 
2. Атлетика : 

Увежбаванје и усавршавање дисциплине тробоја 

-усавршавање трчања на средње и кратке стазе 

-скок у вис на висини усавршавање 

-скок у даљ рационалном техником 

12 4 8 

3. Ритмичка спортска гимнастика 

-вежба са чуњем и састав 

-вежве на тлу-дечаци 

-вежба са обручем и састав 

10 5 5 

4. Спортска игра по избору 

     -Пливање 

     -Кошарка (кожним лоптама ) 

     -Одбојка (лакшим лоптама) 

     -фудбал-стони тенис 

 

    12 

          7 

     4 

     8 

 

6 

3 

2 

           3 

 

6 

4 

2 

5 
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5. Народне игре и плесови     9 3 6 
6. Полигон спретности и вештине      3 1 2 
7. Корективна гимнастика    На сваком часу и 

факултативно 
8. Излети,крос  (два годишња)    
9. Школска такмичења и приредбе  - - - 

10. Слободне активности-секције - - - 
11. Корелација са другим предметима  - - -- 

12. Зимовање у трајању од седам дана (у зависности од 

могућности родитеља и ученика као и школе...)  

 - - 

 Укупно        70           27       43 
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 Табела - Распоред часова ученика другог и четвртог разреда (комбиновано одељење) 

    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 Математика Математика Природа и друштво Српски језик 

8
:5

0
-9

:3
5
 

 II Свет око нас Српски језик Математика Српски језик Математика 

 IV Српски језик Ликовна култура Српски језик Грађанско васпитање Математика 

1
0
:0

0
-1

0
:4

5
 

 II Физичко васпитање Ликовна култура Разредни час Енглески језик Енглески језик 

 IV Допунска настава Српски језик Енглески језик  Грађанско васпитање 

1
0
:5

0
-1

1
:3

5
 

 II Допунска настава   Физичко васпитање  Физичко васпитање Секција 

 VI Физичко васпитање Разредни час  Физичко васпитање Секција 

1
1
:4

0
-1

2
:2

5
 

 II      

 VI  Физичко васпитање  Енглески језик  
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 Табела    - Распоред часова ученика првог и трећег разреда (комбиновано одељење)

    Понедељак Уторак  Среда Четвртак Петак 

8
:0

0
-8

:4
5
 

 I Српски језик Математика Српски језик Српски језик Свет око нас 

 III Природа и друштво Српски језик Математика Ликовна култура Српски језик 

8
:5

0
-9

:3
5
 

 I Свет око нас Српски језик Математика Ликовна култура Српски језик 

 III Српски језик Математика Српски језик Српски језик Природа и друштво 

1
0
:0

0
-1

0
:4

5
 

 I Допунска настава  Енглески језик Допунска настава  Математика Физичко васпитање 

 III Математика Грађанско васпитање Допунска настава Допунска настава Енглески језик 

1
0
:5

0
-1

1
:3

5
 

 I Енглески језик    Физичко васпитање Грађанско васпитање Корективна гимнастика  Секција 

 III Разредни час   Физичко васпитање Корективна гимнастика  Секција  

1
1
:4

0
-1

2
:2

5
 

 I Разредни час     

 III Физичко васпитање   Енглески језик  Допунска настава  
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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 5 9 7 6  5 10 6 9 8 8 5    6 10 10 5 7  7 5,9 8 9 

Тања П. е сек 10 8  1 9 7 1 8 6 7 6 8 4 3   2 10  9 4 2 3 10 

Ана Н. е+н 8 6 5        5 7 9 5 10           

Срећко Т м      8 5 7 6            5 8 7 6  

Слађан М л                     7 5 6   

Драгослава 

К фв 6 7 10 4 3  9 5 1,2 4  9 5,6 3 
5,6,7,8 10 8 7 1,2,3,4 сек 

8 6 1,2 9,10 7 

Весна Т и      6 8 9        9 5 6 7       

Ивана Г г      7 6 8        5 6         

Жарко Б. фк                     6 9 8 7  

Душанка Р б 9 8 6 7                    5 5 

Анкица Ђ х             7 8            

Јован М фл      10                    

Слободан Ј сц                     10     

Невенка М п           10 10              

Маја Манић ин   9 5 6           8 7         

Ненад 

М/Ивана А гв/вн         7 9     
   8 6 5 

 10    

 

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 

1     е   е фв          кг    фв   

2         фв         е кг    фв   

3     фв         фв е    кг     е  

4    фв      фв    е      кг   е    

5 ср рч е ин  ср м фв   н рч фв е кг г и  ср вн м л рч б б 

6 рч н б ср ин и г ср м е  е фв  кг ср г и вн  фк фв л м  

7  фв ср б  г е м вн  е н х  кг  ин фв и ср л ср м фк рч 

8 н б рч     м и г е ср ср  е х кг ин фв вн   фв м фк ср  

9 б ср ин   е фв и ср вн  фв н   и      е фк рч кг ср 

10  е фв   фл ср     п п      н фв ср ср е  сц гв  кг рч 
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ЛЕГЕНДА ( ЗА РАСПОРЕД  ЧАСОВА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ) 

 

СР – српски језик и књижевност 

ФВ – физичко васпитање  

КГ-корективна гимнастика 

С – секција 

Е – енглески 

И – историја 

М – математика 

ФК – физика 

Х – хемија 

ФЛ – филозофија 

П – психологија 

Л – ликовно васпитање 

ГВ – грађанско васпитање 

ИН – информатика 

РЧ – разредни час 

СЕК-секције
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СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ 

 

 
У школској 2017/18. години, у складу са Законом о основама система образовања и  

васпитања, организовани су стручни тимови и активи са циљем: 

• старања о осигурању и унапређивању квалитета  образвоно-васпитног рада установе, 

•  праћења остваривања програма образовања и васпитања,  

• остваривања циљева и стандарда постигнућа,  

• вредновања резлтата рада наставника, васпитача и стручног сарадника,  

• праћења и утврђивања резултата рада ученика,  

• предузимања мера за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу  

     образовања и васпитања, 

• решавања других стручних питања образовно-васпитног рада.  
 

 

У школској 2017/18.години радиће следећи стручни активи и тимови:  

 

1. Стручни актив за школско развојно планирање 

2. Стручни актив за развој школског програма 

3. Тим за самовредновање рада школе  

4. Стручни тим за инклузивно образовање  

5. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања  

6. Педагошко веће  

 

Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје 

1. Милица Младеновић главни предмет - виолина 

2. Катарина Поповић главни предмет- виолина 

3. Дејан Ђорђевић васпитач 

4. Јелена Пејић ученик 

5. Јелена Антић родитељ 

6. Светлана Ђоровић представник локалне самоуправе 
7. Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 
8. Ивана Ћирић стручни сарадник-психолог 

Табела -Стручни актив за школско развојно планирање 
 

 

Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје 

1. Драган Мирчић Наставник камерне музике 

2. Горан Миљковић Наставних музичких теоријских предмета 

3. Жељко Ивовић Наставник виолончела/Мали оркестар 

4. Горан Николић васпитач 

5. Ивана Ћирић стручни сарадник-психолог 

6. Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 

Табела -Стручни актив за развој школског програма



67 

 

 
 

Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје 

1. Татјана Петровић Наставник енглеског језика 

2. Невена Павловић Наставних музичких теоријских предмета 

3. Љубица Бићанин ученик 

4. Ивана Ћирић стручни сарадник-психолог 

5. Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 
 

Табела  -Тим за самовредновање рада школе 

 

 

Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје 

1. Даница Гавриловић главни предмет-виолина 

2. Душанка Радовановић биологија 

3. Весна Андрејић наставник разредне наставе 

4. Ивана Ћирић стручни сарадник-психолог 

5. Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 

Табела - Стручни тим за инклузивно образовање (СТИО) 

 

 

Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје 

1. Ели Крстева Наставник виолончела/камерна музика 

2. Ирена Младеновић Милошевић наставник теоријских музичких предмета 

3. Срећко Тимотијевић наставник математике 

4. Ивана Ћирић стручни сарадник-психолог 

5. Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 
 

Табела - Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 

 

Р.б. Име и презиме Посао који обавља 

1. Милена Нешић  васпитач 

2. Гордана Радуловић  васпитач 

3. Дејан Ђорђевић шеф васпитне службе 

4. Јелена Белошевић  васпитач 

5. Ана Николић  васпитач 

6. Горан Николић  васпитач 

7. Ивана Гавриловић васпитач 

8. Јована Тодоровић  васпитач 

9. Александра Вулић васпитач/приправник 
10. Данијела Јовић директор 
11. Ивана Ћирић  стручни сарадник/психолог 
12. Јасна М. Стојановић  стручни сарадник/психолог 

Табела - Педагошко веће 
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Председници стручних већа, актива и тимова 

 
Р.б. Стручно веће/актив/тим Руководилац /координатор 

1. Стручно веће за општеобразовне предмете  Татјана Петровић 

2. Стручно веће за музичке инструменталне и 

теоријске предмете 

Милица Младеновић 

3. Стручни актив за школско развојно 

планирање 

Катарина Поповић 

4. Стручни актив за развој школског програма Горан Николић 

5. Тим за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Срећко Тимотијевић 

6. Стручни тим за инклузивно образовање Даница Гавриловић 

7. Тим за самовредновање Невена Павловић 

8. Педагошко веће Дејан Ђорђевић 

Табела –председници/координатори/руководиоци  стручних већа, актива и тимова 

 

Програм рада органа школе 
 

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

школској 2017/18.г. радити следећи стручни органи: 

 

1. Наставничко веће 

2. Педагошко веће  

3. Педагошки колегијум 

4. Стручно веће за општеобразовне предмете 

5. Стручно веће за инструменталне и теоријске предмете на музичкој настави 

6. Стручни актив за Школски програм 

7. Стручни актив за школско развојно планирање 

8. Тим за заштиту деце од насиља 

9. Тим за самовредновање 

10. Тим за инклузивно образовање 
 

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; 
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АКЦИОНИ ПЛАН 

 

Програмски садржај Носиоци активности Време 

реализације 
План и програм наставничког већа 

Анализа кадровских питања (ангажовање запослених) 

Оперативни планови рада  

Додељивање разредног старешинства 

Предлози плана и програма наставних и ваннаставних 

активности  

Разматрање годишњег извештаја о раду школе и 

директора 

Утврђивање распореда часова  

Предлог програма стручног усавршавања наставника 

и стр. сарадника 

Чланови тимова и актива у новој шк. години 

Подела ученика по класама 

Рад на организацији обележавања Дана школе 

Директор 

Организатор практичне 

наставе 

Руководилац Стручног већа 

за инструменатлне и 

теоријске музичке предмете 

Стручни сарадници 

Одељенске старешине 

Стручна већа 

Август - 

Септембар  

Постигнуће и дисциплина ученика 

Извештај о успеху ученика на колоквијуму 

Процена успешности и квалитета рада  

Реализација наставног плана и програма 

Припремање календара такмичења ученика и 

обезбеђивање услова за њихово припремање 

Организација новогодишње приредбе  

Директор 

Организатор практичне 

наставе 

Руководилац Стручног већа 

за инструменатлне и 

теоријске музичке предмете 

Струни сарадници 

Стручна већа 

Одељенске старешине 

Новембар  

Успех ученика на крају првог класификационог 

периода 

Реализација наставног плана и програма 

Владање ученика (васпитно-дисциплински поступци) 

Реализација наставних и ваннаставних активности  

Концертна активност ученика  

Организација наставе у другом полугодишту (уколико 

има измена) 

Анализа рада стручних актива, већа и тимова и 

усвајање полугодишњих извештаја 

Новогодишња приредба 

Организација обележавања Дана духовности – Св. 

Саве 

Директор 

Организатор практичне 

наставе 

Руководилац Стручног већа 

за инструменатлне и 

теоријске музичке предмете 

Стручни сарадници 

Одељенске старешине 

Стручна већа 

Децембар-

јануар 

Постигнуће и дисциплина ученика  

Извештај о успеху ученика на колоквијуму 

Реализација додатне и допунске наставе  

Реализација слободних активности ученика  

Организација матурских испита 

Директор 

Организатор практичне 

наставе 

Руководилац Стручног већа 

за инструменатлне и 

теоријске музичке предмете 

Стручни сарадници 

Стручна већа 

Одељенске старешине 

Март-април 

Састанак наставничког већа за 10.разред : 

Реализација наставног плана и програма  

Успех ученика на општеобразовној и музичкој 

настави 

Изостанци и владање ученика  

Директор 

Организатор практичне 

наставе 

Руководилац Стручног већа 

за инструменатлне и 

Мај  
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Матурски испит  

Избор ученика генерације 2017/2018 

Најбољи матурски испит из главног 

предмета/инструмента  

теоријске музичке предмете 

Стручни сарадници 

Стручна већа 

Одељенске старешине 

Успех и дисциплина ученика на крају другог 

полугодишта 

Успех ученика на годишњим испитима 

Реализација наставног плана и програма 

Извештај тима са самовредновање  

Анализа учешћа ученика на такмичењима и 

разматрање постигнутих резултата 

Похвале и награде успешним ученицима 

Директор 

Организатор практичне 

наставе 

Руководилац Стручног већа 

за инструменатлне и 

теоријске музичке предмете 

Стручни сарадници 

Стручна већа 

Одељенске старешине 

Јун  

 

Програм рада одељенског  већа 

 
Одељенско веће чине сви наставници који предају ученицима у том одељењу. Ученици 

Школе за музичке таленте су распоређени у 10 разреда општеобразовне и најмање 11 

разреда музичке наставе ( 10 + припремни 1 / 2). Сваки разред има само једно одељење. 

 
АКЦИОНИ ПЛАН 

 

Програмски садржај 

 

Носиоци 

активности 

 

 

Време 

реализације 

Усвајање предлога програма рада одељенског већа 

Разматрање потребе за наставним средствима 

Списак уџбеника   

Иницијални тест из математике и српског језика  

Усаглашавање распореда писмених провера знања 

Давање предлога програма слободних активности у 

овој школској години 

Лични планови професионалног развоја 

Секције  

Сви чланови 

већа 

Стручни 

сарадници 

Август- 

септембар  

Постигнуће и дисциплина ученика  

Идентификовање ученика за додатну и допунску 

наставу/ индивидуализацију наставе 

Обележавање Дечје недеље (концерт ученика и 

наставника школе) 

Организовање посете сајму књига ( за старије ученике) 

Посета ученика од 1. до 4. разреда Фестивалу дечијих и 

омладинских представа у Јагодини 

Организација Дана школе 

Излет ученика и наставника 

Чланови већа 

Стручни 

сарадници 

Октобар  

Програм за новогодишњу приредбу  

Успех и дисциплина ученика на крају првог 

класификационог периода 

Реализација наставног плана и програма 

Анализа рада већа у првом полугодишту 

Предлог програма приредбе за обележавање Дана 

духовности – Св. Саве и подела задужења 

Чланови већа 

Стручни 

сарадници 

Васпитачи 

Одељенске 

старешине 

Децембар  
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Организација Дана школе 

Анализа рада секција, додатне и допунске наставе  

Усаглашавање распореда писмених провера знања за 

друго полугодиште 

Организација Дана школе  

Обележавање Дана духовности – Св. Саве 

Чланови већа 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Васпитачи 

Јануар- 

фебруар 

Постигнуће и владање ученика  

Излет ученика и наставника- посета биоскопу, 

позоришту  

Одељенске 

старешине 

Чланови већа и 

васпитачи 

Март- април  

Успех и дисциплина ученика 10.разреда 

Реализација наставног плана и програма 

Предлог ученика генерације и ученика који ће бити 

похваљени  

Руководилац 

већа 

Чланови већа 

Мај-јун  

Резултати са такмичења и колоквијума 

Констатовање стања опремљености наставним 

средствима- припрема и набавка средстава 

Извештај о раду већа 

Предлог програма већа за наредну школску годину 

Чланови већа Јун  

Усвајање програма рада за наредну годину 

Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе  

Учешће у изради Годишњег плана рада школе  

Чланови већа Август  

 

Педагошки колегијум 

 
Педагошки колегијум је формиран у складу са Законом и чине га : 

 

1. Данијела Јовић, директор 

2. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник 

3. Ивана Ћирић, стручни сарадник 

4. Татјана Петровић, руководилац Стручног већа за општеобразовне предмете 

5. Милица Младеновић, руководилац Стручног већа за инструменталне и теоријске 

музичке предмете 

6. Горан Николић, координатор Стручног актива за развој школског програма 

7. Катарина Поповић, координатор Стручног актива за школско развојно 

планирање 

8. Дејан Ђорђевић, шеф васпитне службе (с обзиром да је Школа са домом) 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 
Програмски садржај Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Усвајање акционог плана за школску 2017/2018. 

годину 

Анализа реализације претходних пројекта 

Анализа и евалуација постигнућа ученика и стандарда 

постигнућа на крају школске године. 

Предлог мера за школску годину 

Договор о организацији рада 

Именовање чланова Педагошког колегијума 

Израда глобалних и месечних планова рада 

Чланови педагошког 

колегијума 

септембар 

Распоред контролних и писмених задатака, вежби и 

тестирања  

Иницијални тестови 

Распоред додатне, допунске наставе, ЧОС и секција 

Предлог плана стручног усавршавања запослених 

Организовање педагошко-инструктивног увида и 

надзора  

Чланови Педагошког 

колегијума 

Директор 

Септембар/октобар 

Разматрање ШРП-а 

Усвајање ИОП – а и анализа рада Тима за ИО  

Рад Ученичког парламента 

Обележавање дечје недеље 

Самовредновање рада школе 

Праћење спровођења пројеката – израда акционог 

плана и извешта 

Разматрање предлога за прославу Дана школе 

Организовање посете Сајму књига 

Чланови Педагошког 

колегијума 

Руководилац 

Стручног актива за 

ШРП 

Координатори ( 

наставници) Ђачког 

парламента 

Весна Антић 

Новембар 

Анализа остварених резултата и стандарда постигнућа 

у настави у току првог класификационог периода  

Редовност похађања настав 

Вредновање квалитета рада и мере унапређења 

Реализација инклузивног образовања Реализација 

ваннаставних активности 

Праћење рада приправника и ментора 

Реализација посете редовних и угледних часова 

Извештаји о професионалном усавршавању 

Праћење и реализација остварености Годишњег плана 

рада 

Организовање посете Фестивалу науке 

Организовање такмичења -Учешће ученика Школе на 

такмичењима 

Извештај са тријаже 

чланови Педагошког 

колегијума  чланови 

стручних тимова 

Децембар 

Анализа успеха, владања и реализације наставног 

плана и програмана крају првог полугодишта  

Припремање плана за спровођење уписа ученика у 

нашу школу 

Мере за унапређење образовно-васпитног рада у 

другом полугођу 

Реализација инклузивног образовања 

Анализа увида у педагошку документацију 

Анализа рада Тима за самовредновање 

Организовање такмичења -Учешће ученика Школе на 

такмичењима 

чланови Педагошког 

колегијума - чланови 

стручних тимова  

 

јануар 
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Праћење рада Тима за ИО, верификовање планова за 

ИОП  

Извештавање о активностима Тима за безбедност и 

заштиту од насиља 

Праћење резултата реализованих активности 

Анализа ваннаставних активности 

чланови Педагошког 

колегијума - чланови 

стручних тимова 

Фебруар/март 

Анализа остварених резултата у настави у току трећег 

класификационог периода 

Анализа постигнутих резултата са такмичења  

Сарадњу са родитељима и ваншколским 

институцијама  

Праћење реализације и остварености Годишњег плана 

рада школе 

Извештај са тријаже 

чланови Педагошког 

колегијума - чланови 

стручних тимова 

Април  

Извештај о постигнутим успесима ученика на 

такмичењима 

Анализа завршног извештаја Тима за самовредновање 

рада школе   

Успех и владање ученика 

Анализа реализације наставног Плана и Програма 

Анализа извештаја о раду стручних већа, актива и 

тимова 

Извештај са пријемног испита 

Организација израде извештаја о раду Педагошког 

колегијума  

Организација израде извештаја остварености 

Годишњег плана рада Школе 

чланови Педагошког 

колегијума - чланови 

стручних тимова 

Мај/Јун 

 

Стручно веће за општеобразовне предмете 
 

Стручно веће за општеобразовне предмете чине наставници разредне наставе, 

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

ваннаставне активности, односно физичког васпитања.  

Општеобразовно веће ће  свој рад организовати кроз седнице, о којима ће се водити 

записник као део школске докуметације. 

Руководилац стручног већа је Татјана Петровић, наставник енглеског језика 
 

АКЦИОНИ ПЛАН 
 

 

Програмски садржај 

 

Носиоци 

активности 

 

 

Време 

реализације 

 

Избор руководиоца већа 

Разматрање потребе за наставним средствима 

Списак уџбеника   

Иницијални тест из математике и српског језика  

Усаглашавање распореда писмених провера знања 

Подсећање ученика на правилник о понашању ученика 

Израда програма посета и излета  

Праћење адаптације новоуписаних ученика  

Стручно усавршавање запослених  

Сви чланови 

већа 

Август- 

септембар  
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Постигнуће и дисциплина ученика  

Организовање секција  

Идентификовање ученика за додатну и допунску наставу 

Обележавање Дечје недеље (концерт ученика и наставника 

школе) 

Организовање посете сајму књига 

Анализа активности у оквиру Развојног плана школе  

Организација Дана школе 

Излет ученика и наставника 

Руководилац 

већа 

Чланови већа 

Октобар  

Програм за новогодишњу приредбу  

Успех и дисциплина ученика на крају првог 

класификационог периода 

Реализација наставног плана и програма 

Анализа рада већа у првом полугодишту 

Предлог програма приредбе за обележавање Дана 

духовности – Св. Саве и подела задужења 

Организација Дана школе 

Руководилац 

већа 

Чланови већа 

 

Децембар  

Анализа рада секција, додатне и допунске наставе  

Усаглашавање распореда писмених провера знања  

Организација Дана школе  

Обележавање Дана духовности – Св. Саве 

Руководилац 

већа 

Чланови већа 

Јануар- фебруар 

Постигнуће и владање ученика  

Излет ученика и наставника- посета биоскопу, позоришту  

Руководилац 

већа 

Чланови већа 

Март- април  

Успех и дисциплина ученика 10.разреда 

Реализација наставног плана и програма 

Предлог ученика генерације и ученика који ће бити 

похваљени  

Руководилац 

већа 

Чланови већа 

Мај-јун  

Резултати са такмичења и колоквијума 

Констатовање стања опремљености наставним средствима- 

припрема и набавка средстава 

Извештај о раду већа 

Предлог програма већа за наредну школску годину 

Руководилац 

већа 

Чланови већа 

Јун  

Избор руководиоца за наредну годину  

Усвајање програма за наредну годину 

Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе  

Учешће у изради Годишњег плана рада школе  

Руководилац 

већа 

Чланови већа 

Август  
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Стручно веће за инструменталне и теоријске музичке 

предмете 
 

Ово стручно веће чине: наставници главног предмета-инструмента, клавирски 

сарадници, наставници теоријских предмета и упоредног клавира. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 
Програмски садржај Носиоци 

активности 

Реализација 

Други рок испита 

Распоред ученика по класама, ( прерасподела),  

класе корепетитора, формирање камерних састава 

Формирање распореда целокупне наставе: ООН, 

групна теоретска настава, оркестри, 

индивидуална настава.... 

Договор рада професора и корепетитора по 

распореду за Камерну салу 

Одређивање термина колоквијума и испита, на 

основу Школског календара 2017/18 

Израда годишњег плана и програма рада по 

класама индивидуалне музичке наставе 

Концерти 

Извештаји са протеклих радних кампова 

Чланови већа 

Директор 

Организатор 

практичне наставе 

Уметнички 

руководилац 

септембар 

Разматрање концертних термина и обавеза 

колоквијума 

Разматрање акредитованих семинара 

Тимови: расподела дужности, договор у вези 

комисије колоквијума и преслушавања – аудиција 

Колоквијум и други рок - договор 

Концерти – припрема 

Пројекти – одабир и разматрање, договори 

Тријажа терена – планирање за децембар 

Чланови већа 

Директор 

Организатор 

практичне наставе 

Уметнички 

руководилац 

октобар 

Колоквијум – 10. Разред и камерни састави 

(крај месеца...). 

Концерти - договор предлог Скупштина града – 

Новогодишњи концерт 

Божићни распуст – 30.12. до 9.1.2017.  са 3 радне 

недеље и простором за планирање концерата или 

било која друга тема – разно 

Чланови већа 

Професори са ФМУ 

Организатор 

практичне наставе 

Уметнички 

руководилац 

Децембар 

Три недеље за планирање: семинара, радног 

зимовања или концерата 

Чланови већа 

Директор 

Организатор 

практичне наставе 

Јануар 

Зимски распуст – 31.1. до 12.2. – 11 дана и остали 

радних дана простор за теме разно – тријажа 

Чланови већа 

Организатор 

Фебруар 
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терена 

Колоквијум други – договор 

Концерти: 

Галерија Коларца  .– припрема,  договор 

Велика сала Коларца – припрема, договор 

практичне наставе 

Уметнички 

руководилац 

Други колоквијум – термини 

Аудиције  и преслушавања за предстојеће 

концерте и такмичења 

Ниш, такмичење гудача 2017. 

Концерти: 

Галерија Коларца  .– припрема,  договор 

Велика сала Коларца – припрема, договор 

Тријажа терена – договор 

Чланови већа 

Професори са ФМУ 

Организатор 

практичне наставе 

Уметнички 

руководилац 

Март 

Планирање термина годишњих испита 

Републичко такмичење 

Анализа успеха, оцена и напредовања ученика 

Тријажа терена 

Концерти, радна летовања - кампови 

Парохијски дом цркве св. Ал. Невског 

– планирање 

Чланови већа 

Организатор 

практичне наставе 

Директор 

Април 

Пријемни испити за 6. разред 

Годишњи , дипломски испити – термини 

Тријажа терена 

Концерти:Парохијски дом цркве св. Ал. 

Невског 

Завршетак наставе за дипломце – 23.мај 

2017.године 

Чланови већа 

Професори са ФМУ 

Организатор 

практичне наставе 

Уметнички 

руководилац 

Директор 

Мај 

Годишњи испити, поправни испити – 

сумирање утисака 

Пријемни испити 

Прерасподела по класама 

Сређивање инветара ШЗМТ 

Састанци, договори 

Настава до 21.6.2018.године 

Чланови већа 

Професори са ФМУ 

Организатор 

практичне наставе 

Уметнички 

руководилац 

Јун 

Распуст  од 22.6.2018.године 

Радно летовање – кампови 

Чланови већа 

Организатор 

практичне наставе 

Јул 

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 2017/18 

Чланови већа 

Организатор 

практичне наставе 

Уметнички 

руководилац 

Директор 

Август 
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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 2017/18.годину. То су: 

1. Татјана Петровић, наставник енглеског језика 

2. Невена Павловић, наставних теоријских музичких предмета 

3. Стефанија Удицки, ученик 

4. Ивана Ћирић, стручни  сарадник 

5. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник 

 

Чланови Тима: представник стручних органа, савета родитеља, ученичког парламента и 

органа управљања школе, а у раду тима учествује директор. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 
 

 

Програмски садржај 

 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Избор руководиоца Тима 

Договор о кључној области деловања у школској 

2017/18.години 

Израда глобалног плана и програма 

самовредновања рада школе за школску 2017 /18. 

Подела задужења унутар Тима 

Договор о инструментима за прикупљање 

података 

Упознавање Наставничког већа и Школског 

одбора и Савета родитеља са извештајем Тима за 

протеклу школску годину 

Чланови Тима 

Руководилац Тима 

Август –

септембар 

2017.године 

Реализација консултативних састанака Руководилац Тима месечно 
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координатора и представника тимова и стручни 

сарадници 

Анализа рада тима и реализованих активности Чланови Тима и 

руководилац 

Октобар 

2017.године 

Eвалуација рада, степена остварености 

планираних задатака 

Чланови Тима и 

руководилац 

Новембар 

2017.године 

Упознавање колектива са степеном реализације 

задатака-снагама и слабостима области 

вредновања 

Руководиалц Тима Март 

2018.године 

Извештај о самовредновању рада школе 

члановима Наставничког већа, Савета родитеља и 

Школског одбора 

Директор Јун 

2018.године 

 

 

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 2017/18.годину. 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 

ученика 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 
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2. Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање 

ефиаксности спровођења Програма заштите; 

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 

Програмски садржај Носиоци активности Време 

реализације 

Формирање тима, избор координатора и 

договор о раду у школској 

2017/2018.години 

Чланови тима Почетак 

септембра 

Израда плана рада тима за школску 

2017/18.годину 

Чланови тима до 

14.сетембра 

Договор о одељенким и школским 

правилима на ЧОС-у 

Чланови тима, одељенске 

старешине 

Септембар  

Информисање родитеља о стању 

безбедности у школи, мерама за 

побољшање и превентивни м 

активностима  ( на Савету родитеља) 

Чланови тима, одељенске 

старешине 

Октобар  

Упознавање чланова: Ученичког 

парламента са протоколом,акционим 

планом рада тима  

Чланови тима и координатор 

Тима 

Октобар  

Тромесечно извештавање чланова 

Наставничког већа о раду Тима –

извештај координатора Тима). 

Координатор Тима Током 

школске 

године 

Организовање предавања, на тему 

толеранције ( а у оквиру обележавања) 

Светског дана толеранције 

Чланови тима, УП Новембар  

Радионице са ученицима школе Стручни сарадници Новембар  

Спорстке активности  Чланови тима, насатавник 

физ. и здрав. васпитања 

Током 

школске 

године 

 

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 
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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:  

 

❖ Учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности; 

 

❖ Не толерише насиље; 

 

❖ Не ћути у вези са насиљем; 

 

❖ Поштују права детета; 

 

❖ 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 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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 Стручни тим за инклузивно образовање 
 

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. 

Школске 2017/18.год. формиран је Тим за ИОП: 

1. Даница Гавриловић главни предмет-виолина 

2. Душанка Радовановић, наставник биологије 

3. Весна Андрејић наставник разредне наставе 

4. Ивана Ћирић стручни сарадник-психолог 

5. Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  
 

Програмски садржај Носиоци активности 
Време 

реализације 

Конституисање СТИО 

Избор координатора 

Усвајање акционог плана за школску 

2017/18.годину 

Тим 
Септембар  

2017.године  

Презентација Приручника за ИОП 

члановима Наставничког већа 
Стручни сарадници  

Праћење рада, напредовања и понашања  

ученика (опсервација ученика ) 

Чланови Тима у сарадњи 

са разредним 

старешинама 

општеобразовне/музичке 

наставе и васпитачима 

Током школске 

године 

 

Формирање базе података о ученицима 

којима је потребна додатна подршка у 

процесу образовања и васпитања  

Чланови тима  

Тим за пружање 

подршке  

Током школске 

године  

Израда педагошких профила  
Чланови тима, стручни 

сарадници, наставници 

Током школске 

године  

Пружање помоћи наставницима и 

тимовима за реализацију 

индивиуализованих образовних програма 

Пружање помоћи родитељима за 

реализацију индивиуализованих 

образовних програма 

Анализа рада стручног тима и доношење 

закључака у вези активности и задатака 

Чланови тима и тим за 

пружање подршке 

Током школске 

године  
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тима за следећи месец 

Организовање акредитованог семинара 

за наставнике, васпитаче и стручне 

сараднике - Индивидуални образовни 

планови у пракси ( Каталог за стручно 

усавршавање број 397, К4, П3,6) 

Тим, директор  
Новембар, 

2017.године  

Редован састанак чланова Тима- 

рекапитулација реализованог у првом 

полугодишту. 

Тим  
Децембар  

2017.године 

Евалуације индивидуализације наставе 

код појединачног случаја (уколико га је 

било) 

Тим  

Фебруар  

2018.године 

 

Писање извештаја о раду Тима Чланови Тима 

 

Јун 2018.године 

 

Стручно усавршавање чланова Тима на 

неком од предложених акредитованих 

семинара 

 

Чланови Тима 
Током године  

 

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. 

 

                     Стручни актив 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 координатора и дате су оквирно главне 

смернице за рад, односно направљен је акциони план. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 
Програмски садржај Начин реализације Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Анализа постојећег -увид у нови наставни план и 

програм Школе 

Чланови Актива Школска 

2017/18.година 
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Школског програма 

ради утврђивања 

потреба за његовом 

допуном/изменом  

 

-увид у постојећи Школски 

програм 

Одлучивање и 

организација:  

Избор координатора Тима, 

подела задужења, дефинисање 

задатака, начина извештавања 

Чланови Актива и 

руководилац  

Током године  

План стручног 

усавршавања 

Анализа личних планова 

професионалног развоја  

Усаглашавање са 

приоритетима 

Министарстава, Извештајем 

екстерне евалуације,  

резултатима Тима за 

самовредновање за школску 

2016/17г. 

Педагошки 

колегијум 

Септембар 

2017.год. 

Програм подршке 

ученицима: 

 

израда педагошких профила 

за све ученике Школе- ради 

лакше индивидуализације 

наставе; 

-израда ИОП-а 

-у учењу: дефинисање 

циљних група у потреби за 

допунском и додатном 

наставом; усклађивање 

термина писмених провера 

дужих од 15 мин. 

колоквијума, смотри, 

годишњих испита на музичкој 

настави 

Наставник који има 

ученика за ИОП 

Чланови СТИО 

Активи – прате 

квалитет наставе и 

напредовање на 

месечном нивоу; 

Психолог и 

директор реализују 

редовно педагошко 

инструктивни рад- 

обилазак наставе 

Током године 

Израда новог  

Школског програма  

- Израда новог Школског 

програма и за основну и за 

средњу школу, односно, од 1. 

до 10. разреда за 

општеобразовну наставу и за 

припремни 1, припремни 2, од 

1. до 10. разреда музичке 

наставе 

-анализа посебних програма 

који улазе у нови Школски 

програм 

Чланови Актива 

 

Током године 

 

Стручни актив за школско развојно планирање 
 

АКЦИОНИ ПЛАН 
 

Програмски садржај Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Конституисање стручног актива  

Израда акционог плана 

Одређивање координатора актива 

Чланови 

стручног 

актива 

септембар 
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Анализа постојећег развојног плана школе 

Упознавње чланова наставничког већа са потребом 

за увођењем измена у постојећи развојни план 

Подела задужења између чланова актива 

Увођење измена и допуна постојећег развојног 

плана 

Чланови 

стручног 

актива 

Коордиантор 

актива 

 

Октобар/новембар 

Праћење спровођења активности и реализација 

задатака из ШРП-а 

Чланови 

стручног 

актива 

Током године 

Тромесечно информисање чланова наставничког 

већа о реализацији планираних активности 

Координатор 

актива 

На 

класификационим 

периодима 

Анализа рада и утврђивање могућих смерница за 

даљи рад 

Чланови 

стручног 

актива 

Током године 

Укључивање родитеља у предвиђене активнсоти а 

у квиру развојног плана 

Чланови 

стручног 

актива 

Током године 

Анализа рада стручног актива 

Писање извештаја 

Упознавање чланова наставничког већа са 

извештајем рада актива 

Чланови 

стручног 

актива 

мај 

Потешкоће и изазови са којим су се сусретали 

чланови актива у свом раду 

Предлози за побољшање рада у наредној школској 

години 

Чланови 

стручног 

актива 

јун 

 

 

Ученички парламент 
 

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: 

 

❖ 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... 

❖ Разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача и стручних 

сарадника и атмосфере у школи; 

❖ Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 

активностима ученичког парламента; 

❖ Предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

Програмски садржај Време 

реализације 
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1. Избор руководства Ученичког парламента; 

2. Информисање чланова Парламента о законској основи деловања и 

делокругу рада ученичког парламента у школи; 

3. Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања 

парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са 

нормативним актима школе (Статут; Програм рада 

школе); Законом о основама система (део који се односи на 

ученике); Правилником о понашању ученика; Пословником о раду 

парламента и сл. 

4. Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој 

школској години 

5.Разматрање предлога:  

-Правилника о животу и раду у дому;  

-Правилника о материјалној и дисциплинској одговорности ученика; 

-Правилника о понашању ученика, родитеља,/старатеља, запослених 

у Школи за музичке таленте. 

Септембар 
 

1. Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања 

услова школског живота и промоције учтивог понашања 

2. Промовисање добрих примера из школског живота 

3. Школске новине  

4.Организација недеље дечјих права 

Oктобар и 

током 

школске 

године 

1. Хуманитарне акције, предлози, спровођење 

2. Међународни дан толеранције 

3. Светски дан деце 

4. Дан Конвенције о правима детета 

Новембар 

1. Новогодишња приредба и журка 

2. Класификациони период 

(представници Парламента присуствују седницама стручних већа) 

Децембар 

1. Прослава дана Светог Саве Јануар 

1. Дан заљубљених - обележавање Фебруар 

1. Обележавање Светског дана воде 

2. Обележавање 8.марта 

Март-април 

1. Светски дан здравља - обележавање Април 

1. Избор Ученика генерације 

2. Матурско вече  

3. Класификациони период (представници Парламента присуствују 

седницама стручних већа) 

Мај 

1. Анализа рада Ученичког парламента - Извештај о раду Јун 

1.Сугестије за рад Ученичког парламента у наредној школској 

години. 

Током 

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

 

На првом састанку ученичког парламента одржаном 14.9.2016.године исти је 

конституисан у следећем саставу: 

Председник парламента: Кристина Утковић 

Заменик председника: Јелена Пејић 

Записничар: Ања Милошевић 

Чланови за проширени састав Школског одбора: Јелена Пејић и Ања Милошевић 

Члан Тима за самовредновање: Љубица Бићанин.  

Члан Стручног актива за школско развојно планирање: Јелена Пејић 

Чланови из реда запослених који ће учествовати у раду Парламента: Горан Николић 

(васпитач) и Горан Миљковић (наставник групе теоријских музичких предмета). 

 

Програм рада стручног сарадника – психолога 
 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 
Програмски садржај Време 

реализације 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

❖ Учешће у изради Годишњег извештаја рада школе 

❖ Учешће у изради Годишњег  плана рада школе 

❖ Учешће у изради све неопходне докумен тације за почетак 

школске године 

❖ Израда Летописа школе 

❖ Учешће у изради индивидуалних образовних планова 

❖ Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова 

стручних актива, тимова, већа 

❖ Припремање плана посете психолога васпитно- образовним 

активностима, (часовима редовне наставе, допунске настава, 

секција, ваншколске активности у школи) 

Август 

 

Септембар 

Током године 

 

септембар 

 

 

 

септембар 

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 
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❖ 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, 

❖ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

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 

Септембар и по 

потреби током 

године 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 
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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 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 

 

 

 

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  

❖ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 
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професионалног развоја,  

 

Сарадња са директором 

❖ Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и 

његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и 

владања, 

❖ 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 

❖ Одељенског већа 

❖ Педагошког колегијума 

❖ Педагошког већа 

❖ Стручног већа за општеобразовне предмете 

❖ Стручног већа за инструменталне и теоријске музичке предмете 

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

❖ Стручног актива за школско развојно планирање 

❖ Стручног актива за развој школског програма 

❖ 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 

❖ Домом здравља- развојним саветовалиштем 

❖ 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 школске године 
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Р.б. Име и презиме наставника Разред 

Општеобразовна настава 

1. Љиљана Тодоровић  I ,III 

2. Весна Андрејић II,IV 

3. Весна Антић  V, IX 

4. Драгослава Костандиновић VI,VII 

5. Татјана Петровић   VIII, X 

Музичка настава 

6. Горан Миљковић VII-X 

7. Ирена М. Милошевић Припремни,  

I-VI 

8.  Милица Младеновић Ученици који су 

само на музичкој 

настави 
 

Табела – одељенске старешине  

 

 

Програм рада разредног  старешине за први  разред 
 

Р.б. Тема Време 

реализације 

1. " Ово сам ја " - да се упознамо; 

Упознавање са распоредом часова, наставним предметима и 

уџбеницима; 

Школа има своја правила и норме понашања- кућни ред;  

Нова средина (адаптација на школу и интернат); 

Септембар 

2017.г. 

2. У сусрет дечијој недељи; 

Умемо ли да слушамо саговорника; 

Како се понашамо у саобраћају; 

Ко све ради у мојој школи; 

Друг другу; 

Октобар  

2017.г. 

3. Како се треба понашати ван школе: излет...; 

Како учимо; 

Значај очувања животне средине; 

Поштујемо ли дато обећање и туђе мишљење; 

Новембар 

2017.г. 

4. Како да постанемо толерантнији; 

Трема, страх – како их превазићи; 

Стижу празници: како ћемо прославити, о чему треба водити 

рачуна; 

Шта смо научили и који смо успех постигли у првом 

полугодишту; 

Децембар 

2017.г. 

5. Значај Саве Немањића за нашу просвету и културу; 

Моје слободно време; 

Јануар 

 2018.г. 

6. Брига и чување личних ствари; 

Моја пирамида активности; 

Шта нас радује , занима; 

Учимо језик потреба и осећања; 

Фебруар 

2018.г. 

7. Учионица без насилништва; 

Значај правилне исхране за успешан раст и развој; 

Март  

2018.г. 
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22. март- Дан вода; 

Дан планете Земље; 

8. Ускрс – највећи хришћански празник; 

Умем да – покажи шта знаш; 

У здравом телу здрав дух; 

Април  

2018.г. 

9. Сви смо сити , различити – толеранција; 

На концерту; 

Ми о себи; 

Код друга поштујем; 

Мај  

2018.г. 

10. Разговарамо о годишњим испитима; 

Ко је заслужио похвалу, награду; 

На крају школске године постигли смо успех; 

Јун  

2018.г. 

 

 

Програм рада разредног  старешине за други разред  
 

Р.б. Тема Време 

реализације 

1. Ово сам ја " - да се упознамо; 

Упознавање са програмским садржајима, нормама понашања и 

рада у школи; 

Наставни предмети и уџбеници; 

Нова средина (адаптација на школу и интернат); 

Септембар 

2017.г. 

2. Дечија права и одговорности; 

Поштовање туђег мишљења и ставова (ненасилна 

комуникација); 

Развијање навика за тимски рад: увођење и навикавање; 

ученика на планирање рада, поделу задатака; 

Актуелна збивања у разреду; 

Октобар  

2017.г. 

3. Сарадња и такмичење, васпитање другарства и међусобне 

солидарности; 

Учити не значи увек и научити; 

Еколошка школа: неговање животне средине; 

Анализа успеха ученика и одељења; 

Умемо ли да слушамо саговорника; 

Новембар 

2017.г. 

4. Како да постанемо толерантнији; 

Неговање осећања дужности, доследности; 

Стижу празници: како ћемо прославити, о чему треба водити 

рачуна; 

Анализа постигнутог успеха на крају првог полугодишта; 

Децембар 

2017.г. 

5. Значај Саве Немањића за нашу просвету и културу; 

Правилно располагање слободним временом; 

Јануар 

 2018.г. 

6. Брига и чување личних ствари; 

Моја пирамида активности; 

Да ли умем да сарађујем у групи? 

Учимо језик потреба и осећања; 

Фебруар 

2018.г. 

7. Усклађивање музичке и општеобразовне наставе; 

Учионица без насилништва; 

Наше жеље и потребе; 

Значај правилне исхране за успешан раст и развој; 

Март  

2018.г. 
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Саветодавни рад са ученицима; 

8. Значај спортских активности за правилан психофизички 

развој; 

Школа за музичке таленте – јединствена образовна установа у 

земљи;  

Другарство – тимски рад; 

Саветодавни рад са  ученицима; 

Април  

2018.г. 

9. Ускрс – највећи хришћански празник; 

На концерту; 

Ми о себи; 

Трема и страх – како их савладати; 

Мај  

2018.г. 

10. Разговарамо о годишњим испитима; 

Анализа постигнутог успеха на крају школске године; 

Предлагање ученика за похвале и награде; 

Израда програма за следећу школску годину; 

Јун  

2018.г. 

 

Програм  рада   разредног старешине за трећи разред 

 
Р.б. Тема Време 

реализације 

1. Ово сам ја – да се упознамо; 

Упознавање са програмима, садржајима, нормама понашања и 

рада у школи; 

Наша учионица – наша правила; 

Планирамо активности за школску 2016-17.годину; 

Септембар 

2017.г. 

2. Деца имају своја права и одговорнсоти; 

Погледај у себе- сагледавање личних особина; 

Како се понашамо у саобраћају; 

Учити не значи увек и научити; 

Када порастем, бићу.......; 

Октобар  

2017.г. 

3. Шта значи бити хуман; 

Како  се дружимо; 

Еколошк ашкола – неговање животне средине; 

Коме се дивимо, ко су наши узори; 

Новембар 

2017.г. 

4. Други о мени; 

Неговање осећања дужности и доследности; 

Стижу празници; како ћемо прославити , о чему треа водити 

рачуна; 

Полугодиште – какакв смо успех постигли; 

Децембар 

2017.г. 

5. Значај Саве Немањића за нашу просвету и културу; 

Планирање дневних активности; 

Јануар 

 2018.г. 

6. Дрога, алкохол, пушење; 

Навике и понашања за здрав живот; 

Поштујемо туђа мишљења; 

Како разрешити конфликт; 

Фебруар 

2018.г. 

7. Моји кораци на путу ка успеху; 

Рециклирај – не фолирај; 

22. март  - Дан вода; 

Дан планете Земље; 

Март  

2018.г. 
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8. Ускрс -  највећи хришћански празник; 

Значај спортских активнсоти за правилан психофизички 

развој; 

Правилно располагање слободним временом; 

Април  

2018.г. 

9. Сви смо исти а различити – толеранција; 

Ког друга поштујем; 

Лепа реч гвоздена врата отвара; 

Шта нас радује , занима; 

Мај  

2018.г. 

10. Како се треба понашати ван школе; 

Разговарамо о годишњим испшитима; 

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

Јун  

2018.г. 

 

Програм  рада   разредног старешине за четврти разред 
 

Р.б. Тема Време 

реализације 

1. Наставни предмети и нови уџбеници; 

Нови ученици, нови другови, другарице; 

Права и дужности ученика; 

Понашање у учионици, школи и на јавним местима; 

Септембар 

2017.г. 

2. Поштујемо туђе мишљење, сарадња у одељењу; 

Језик потреба и осећања; 

Проблеми у настави; 

Школа за музичке таленте – јединствена образовна установа у 

земљи; 

Октобар  

2017.г. 

3. Негујемо животну средину; 

Уважавање туђе личности; 

Анализа успеха; 

Шта је то толеранција? 

Новембар 

2017.г. 

4. Правилно планирање слободног времена; 

Припрема за новогодишњу приредбу; 

Актуелни проблеми у одељењу; 

Децембар 

2017.г. 

5. Како треба учити; 

Св. Сава – приредба; 

Саветодавни рад са ученицима који имају тешкоћа у 

адаптацији, учењу; 

Јануар 

 2018.г. 

6. Шта радимо када нас неко увреди или повреди; 

Ко сам ја , ко си ти ? 

Текући проблеми – проблеми у учењу; 

Шта је бонтон; 

Фебруар 

2018.г. 

7. Постигли смо успех – како остварити жеље; 

Анализа постигнутог успеха и како то побољшати; 

Моја школа и ја; 

Одело не чини човека; 

Март  

2018.г. 

8. Моје потребе су ....; 

Ускрс; 

Саветодавни рад са ученицима; 

Другарство, тимски рад; 

Април  

2018.г. 

9. Како савладати трему и обуздати страх; Мај  
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Како помоћи другима; 

Шта ме плаши...; 

Постигли смо успех; 

2018.г. 

10. Како провести распуст; 

Израда програма за следећу школску годину; 

Састанак са родитељима; 

Јун  

2018.г. 

 

Програм рада разредног старешине за пети разред 
 

 

Р.б. Тема Време 

реализације 

1. Упознавање са ученицима  

Упознавање са потребним уџбеницима 

Упознавање са предметним наставницима 

Септембар 

2017.г. 

2. Стварање одељењске заједнице, бирање председника 

Стварање другарске атмосфере 

Договор о данима и начину рада 

Октобар  

2017.г. 

3. Међусобна помоћ 

Савети за стицање добрих навика 

Савети за учење 

Новембар 

2017.г. 

4. Стварање међусобног поверења 

Савети како да останемо задовољни у постојећим условима 

Прављење планова и начин да своје жеље остварујемо 

Децембар 

2017.г. 

5. Хигијена учионице, кабинета и собе; 

Култура понашања (опхођење према старијима, представљање, 

понашање на улици, на концертима у позоришту); 

Свети Сава-припрема и учешће у програму; 

Јануар 

 2018.г. 

6. Мотивација, вежбање и учење; 

Значај уредног слушања и записивања на настави, редовно 

похађање  наставе и дисциплина на часу; 

Фебруар 

2018.г. 

7. Радна атмосфера 

Похвале 

Критике 

Март  

2018.г. 

8. Стварање зрелијих односа и особа 

Празници 

Пубертет 

Април  

2018.г. 

9. Текућа дешавања 

Сарадња са родитељима  

Награде и похвале 

Мај  

2018.г. 

10. Изостанци 

Успех 

Документација 

Јун  

2018.г. 
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Програм рада разредног старешине за шести разред 

 
Р.б. Тема Време 

реализације 

1. Договор о садржају рада о сарадњи у текућој години (подела 

задужења појединаца и обавезе и дужности ученика);                                                                     

Упознавање са кућним редом и правилима понашања; 

Васпитање,другарство и међусобна солидарност (право и 

лажно другарство,критика и самокритика ); 

Сарадња у адаптацији; 

Септембар 

2017.г. 

2. Основни принципи,облици и методе учења (праћење 

предавања,записивање важних мисли,израда плана визуелног 

учења,уцење за столом у радном положају; 

Развијање осећаја смисла за заједнички живот; 

Изграђивање колектива кроз свакодневно извршавање радних 

задатака; 

Негативне особине које стварају незрелу атмосферу у одељењу 

(уображеност, самољубље, охолост, дволичност); 

Октобар  

2017.г. 

3. Похвале и награде,казнено -поправне мере; 

Помоћ друг –другу у учењу и адаптацији; 

Особине које красе здрав колектив; 

Малограђанштвина кроз вид нагризања колективне хармоније; 

Новембар 

2017.г. 

4. Неговање културе понашања (понашање у учионици, на 

јавним      местима, улици,биоскопу, аутобусу, позоришту, 

концерту) ; 

Уздржњивост, одлагање реакције, кочење негативних 

реакција; 

Оплемењивање међуљудских односа (развијање навика    

љубазности, гостољубивости према другу, другарицама, 

родитељима; 

Децембар 

2017.г. 

5. Анализа успеха ученика; 

Неговање културе понашањ а (понашање у учионици, на 

јавним      местима, улици, биоскопу, аутобусу, позоришту, 

концерту) ; 

Култура обедовања (правилно коришћење прибора за јело...); 

Јануар 

 2018.г. 

6. Активна збивања у одељењу; 

Основни чиниоци успешног учења; 

Расподељено и усиљено учење; 

Фебруар 

2018.г. 

7. Поздрављање,представљање и ословљавање; 

Психолошки значај уредног слушања, излагања и записивања; 

Праћење, усмеравање, вредновање васпитно-образовног рада и 

моралног; 

Понашања ученика; 

Неуважавање норми понашања у школи, на часу, оштећење 

имовине, некоректан однос према другима; 

Март  

2018.г. 

8. Праћење учешца ученика у секцијама; 

Здрав живот (бављење спортом, редован сан, јачање 

имунитета, како сачувати здравље); 

Концертне делатности (усклађивање свакодневних обавеза са 

такмичењима и концертним активностима); 

Април  

2018.г. 
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Лик музичког уметника (начитаност, реторика, морал, 

комуникација, несебичност); 

9. Екологија (уређење дворишта); 

Здравствено васпитање (моје тело,здрави зуби,пут хране,здрав 

живот); 

Лична и колективна хигијена (учионица соба,спортска 

опрема,одећа...); 

Мај  

2018.г. 

10. Пубертет (шта знам о пубертету, моја осећања, како превазићи 

проблеме); 

Извори опасности за психо-физичко здравље (шта шкоди 

здрављу); 

Анализа успеха и сумирање резултата; 

Јун  

2018.г. 

 

Програм рада разредног старешине за седми разред  
 

Р.б. Тема Време 

реализације 

1. Наставни предмети и уџбеници,учење; 

Прихватање новоуписаних ученика и помоћ у школи и 

интернату; 

Настава, понашање на часу, права и обавезе ученика; 

Избор за представника одељенске заједнице у ученичком 

парламенту и међуљудски односи у разреду и школи; 

Септембар 

2017.г. 

2. Планирање рада и одмора,усклађиванје општеобразовне и 

музичке наставе; 

Заједнички живот у школи и дому; 

Препознаванје и спречаванје насиља; 

Поштујемо туђе мишљење (толеранција); 

Октобар  

2017.г. 

3. Негујемо животну средину; 

Проблеми у исхрани и здрава исхрана; 

Анализа успеха ученика; 

Сарадња и такмичење међу ученицима; 

Новембар 

2017.г. 

4. Мода и пристојно облачење; 

Шта је бонтон ? 

Правилно планирање слободног времена и хоби; 

Употреба и злоупотреба друштвених мрежа на компијутеру; 

Породица и пријатељи; 

Децембар 

2017.г. 

5. Упех и дисциплина на крају првог полугодишта; 

Сујеверје; 

Свети Сава – приредба; 

Јануар 

 2018.г. 

6. Како избећи замке потрошачког друштва(размисли пре него 

што купиш); 

Љубав; 

Рекреација – утицај физичке активности на психофизички 

развој деце; 

Кич; 

Фебруар 

2018.г. 

7. Анализа постигнутог успеха и како то побољшати; 

Хигијена учионице и просторија у којима се живи; 

Цигарете и алкохол као ризици у развоју младих; 

Март  

2018.г. 
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Брига о сопственом здрављу; 

8. Моје потребе ,жеље,могућности њихових остваривања; 

Ко и шта ми може помоћи у решавању проблема; 

Утицај  институција културе за раѕвој маде особе; 

Кајање (волео бих да сам то другачије урадио); 

Април  

2018.г. 

9. Разговори о годишњим испитима,треми и како је савладати; 

Еколошка школа; 

Изласци, дружење и склапање нових познанстава;  

Генерациски јаз;  

Мај  

2018.г. 

10. Путовања; 

Анализа успеха на крају године; 

Летњи распуст; 

Јун  

2018.г. 

 

Програм рада разредног старешине за осми разред 
 

Р.б. Тема Време 

реализације 

 

1. Школски календар, распоред часова, кућни ред, 

ваннаставне активности; 

Избор представника одељенске заједнице, Ђачког 

парламента, њихове  дужности; 

Пожељно и непожељно понашање и облачење – 

утврђивање правила понашања; 

Безбедности ученика; 

Септембар 2017.г. 

2. Како се учи; 

Како  да уредимо учионицу; 

Ја у мом одељењу; 

Какву околину желимо; 

Октобар  

2017.г. 

3. Како контролишемо бес; 

Како решавамо сукобе; 

Бонтон; 

Вршњачко насиље; 

Новембар 2017.г. 

4. Мој радни дан; 

О својим способностима; 

О стиду и срамоти; 

О лошим и добрим навикама; 

Децембар 2017.г. 

6. Анализа успеха; 

Крај првог полугодишта; 

Хигијена; 

Раст и развој; 

Таленат и успех; 

Понашање на јавним местима; 

Јануар / Фебруар 

2018.г. 

7. Увредио сам друга; 

Шта нас плаши и како превазићи страхове; 

Развијање позитивних ставова; 

Како сарађујемо; 

Март  

2018.г. 

8. Предрасуде и како их савладати; 

Мој предлог књиге, филма, музике; 

Април  

2018.г. 
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Права и одговорности; 

Слободно време и слободне активности; 

9. Шта ме брине а шта радује; 

Актуелна догађања; 

Здрава околина; 

Алкохолизам, дрога и остали пороци; 

Мај  

2018.г. 

10. Анализа успеха и дисциплине; 

Летњи распуст и крај школске године; 

Јун  

2018.г. 

 

Програм рада разредног старешине за девети разред 
 

Р.б. Тема Време реализације 

 

1. Организација одељењског колектива 

Договор о  садржају рада 

Оплемењивање међуљудских односа 

Септембар 2017.г. 

2. Испуњавање слободног времена 

Учење и другарство 

Ривалство  

Помоћ у учењу 

Прилагођавање заједничком животу 

Октобар  

2017.г. 

3. Разговор – облик комуникације 

Поверење  

Откривање тајни и недоумица 

Новембар 2017.г. 

 

4. Дар и квалитет 

Уметник то сам ја 

Општа и музичка култура 

Децембар 2017.г. 

6. Буђење одговорности за сопствене поступке 

Забављање музиком 

Јануар 2018.г. 

 Изостанци 

Резултати рада 

Мотивација 

Фебруар 

2018.г. 

7. Неговање сопствених способности 

Стварање радне атмосфере 

Логично и критичко процењивање 

Март  

2018.г. 

8. Пубертет 

Пороци  

Анализа резултата 

Април  

2018.г. 

9. Награде 

Међуљудски односи 

Развијање осећања и обрамбеног механизма 

Мај  

2018.г. 

10. Анализа оствареног резултата 

Сарадња са родитељима 

Сређивање педагошке документације 

Договор о садржају рада за следећу годину 

Јун  

2018.г. 

 

Програм рада разредног старешине за десети разред 

 
Р.б. Тема Време 
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реализације 

 

1. Школски календар, распоред часова, кућни ред, 

ваннаставне активности; 

Избор представника одељенске заједнице, Ђачког 

парламента, њихове  дужности; 

Пожељно и непожељно понашање и облачење – 

утврђивање правила понашања; 

Анкета о безбедности ученика; 

Септембар 

2017.г. 

2. Технике учења – рад са психологом; 

Пријатељство; 

Моја школа – жеље и очекивања; 

Зашто сам радије на фејсбуку него напољу; 

Октобар  

2017.г. 

3. Тема по избору ученика; 

Крај првог тромесечја – анализа успеха; 

Где ме жуља ципела – разговор о потешкоћама; 

могућностима уклањања, узајамна помоћ; 

Планирање новогодишње хуманитарне акције; 

Новембар 

2017.г. 

4. Свет без насиља;  

Људска права (поводом међународног дана     

људских права, 10.); 

Недеља лепих порука; 

Крај првог полугодишта; 

Децембар 

2017.г. 

6. Активности Ђачког парламента; Јануар 2018.г. 

 Облици зависности;  

Радионица о алкохолу;  

Наставак радионице; 

Школски простор – очување; 

Фебруар 

2018.г. 

7. Зелени свет ; 

Мој избор – најкњига, позоришна представа, особа; 

Шта ме брине, а шта ме радује; 

Тема по избору ученика; 

Март  

2018.г. 

8. Спортски дан (поводом 10. априла, светског дана 

здравља); 

Треће тромесечје – анализа; 

Текућа питања; 

Април  

2018.г. 

9. Шта ме опушта и како превазићи стрес и трему;  

Тема по избору ученика; 

Исти и другачији 'светски дан за културну 

разноликост, дијалог  и развој; 

Мај  

2018.г. 

10. Припреме за крај школске године; 

Моје жеље и очекивања (поређење са почетним); 

Анализа рада и успеха; 

Јун  

2018.г. 

 

 

Допунски  васпитно-образовни рад 
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Школа континуирано, током године, организује допунску наставу за ученике који 

заостају у савлађивању наставног плана и програма.  

У припремању допунског рада наставници 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. 

 

 

Предмет  Наставник  Разред Термин  

Српски језик Весна Антић 5-10.разред Понедељак, 5.час 

Енглески језик  Татјана Петровић 6-10.разред Четвртак, 5.час 

Разредна настава Љиљана Тодоровић 1.и 3. разред 

3.разред 

Понедељак, 4.час; 

Уторак, 3.час 

Разредна настава  Весна Андрејић 2.и 4. разред Уторак 3. час, 

четвртак 2. час 

Математика Срећко Тимотијевић 5-8. разред Уторак, 5.час 

Енглески језик  Ана Николић 5. разред Уторак, 16:00-16:45 

Немачки језик Ана Николић 5-10. разред Уторак 16:00 

Програм рада допунска наставе за српски језик 

Наставник: Весна Антић 

Теме Време реализације 

Служба речи у реченици 

Врсте речи 

Септембар 

 

Падежна парадигма 

Гласовне промене 

Октобар 

 

Глаголска времена 

Реченица 

Новембар 

Паратакса 

Хипотакса 

Децембар 

Пасивна, непотпуна и безлична реченица Фебруар 

Актив и пасив 

Променљиве и непроменљиве врсте речи 

Март 

 

Правопис 

Интерпункција 

Април  

Систематизација 

Теме по избору  

Мај  

 

Програм рада допунске наставе за 3. разред 

Наставник Љиљана Тодоровић 

Блок бројева до 1000 
од септембра до јуна 

Геометријски облици и њихови међусобни односи 
децембар, март, април, мај 
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Мерење и мере 
октобар 

Програм рада допунске наставе за 1. разред 

Наставник Љиљана Тодоровић 

Линија и област септембар 

Класификација предмета према својствима октобар 

Природни бројеви до 100 октобар - јун 

Мерење и мере јануар и јун 

 
Програм рада допунске наставе  за енглески језик  

Наставник: Ана Николић 

Тема / садржај Време реализације 

Your interests; have got  септембар 

City to city- spelling  септембар 

Around the world, irregular plurals  октобар 

The wild side, Present Continuous tense  октобар 

In and out of school, collocations, can  новембар 

Countables; much, many  новембар 

Тhere was, there were  децембар 

Talking about jobs  децембар 

Sport, making nouns from verbs  јануар 

Be going to, future tenses  фебруар 

Imperatives  март 

Boarding schools  март 

Improving pronunciation  април 

Talking about likes and dislikes  април 

Articles; some, any  мај 

Possessive s, object pronouns  мај 

Present tenses  јун 

Modal verbs  јун 

 
Програм рада допунске наставе-немачки језик 

Наставник: Ана Николић 

Einfuhrung; Kennenlernen септембар 

Personalpronomen, verben: heissen, wohnen, sein септембар 

Aussprache; den Namen buchstabieren септембар 

Meine Klassse, was du magst октобар 

Zahlen 0-1000; Artikel октобар 

Possessivartikel; mein, dein; Akkusativ новембар 

Tiere beschreiben, Farben новембар 

Ein Gedicht lesen und sprechen децембар 

Wochentage, Prapositionen: um, von, bis, am, aus децембар  
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Vokal u; Hobbys јануар  

Was du kannst? Modalverb konnen фебруар 

Meine Familie, uber Berufe sprechen фебруар  

Lehrer/Lehrerin; die Endungen er und e март 

Was kostet das? март  

Verben, essen, treffen април 

Diphthonge ei, au, eu април 

Die Nevensage мај 

In den Ferien мај 

Sprichtraining: schnell sprechen јун 

Spielen und wiederholen јун,  

Програм рада допунске наставе/ математика – други разред 

Наставник разредне наставе: Весна Андрејић 

Сабирање и одузимање до 100 септембар, октобар, новембар, 

децембар, април 

Геометрија, мерење и мере јануар, фебруар 

Множење и дељење фебруар, март, април,  мај 

Разломци јун 

Програм рада допунске наставе/математика – четврти разред 

Наставник разредне наставе: Весна Андрејић 

Бројеви до 1000 септембар 

Мере за површину октобар 

Сабирање и одузимање у скупу природних бројева октобар, новембар, децембар 

Површина правоугаоника и квадрата јануар, фебруар 

Множење и дељење у скупу природних  бројева фебруар, март, април, јун 

Квадар и коцка мај 

 

Додатни образовно-васпитни 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 рада додатне наставе за енглески језик 

Наставник: Татјана Петровић 

Термин: понедељак, 8:00-8:45, за ученике десетог разреда 

Теме Време реализације 

Music Genres септембар 

Art Genres октобар 

Literature Genres октобар 

Music instruments новембар 

Biographies of Famous Composers децембар 

Biographies of Famous Painters јануар 
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Biographies of Famous Writers фебруар 

Music Festivals март 

Music Groups април 

 

 

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. 

 

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: 

 

Програм слободних активности 

ученика 

Датум 

 

Носилац активности 

 

Радна акција – уређење школе и 

дворишта 

Једном 

месечно 

Разредне старешине, 

васпитачи 

Народно позориште, Београд 

 
октобар Весна Антић, директор,  

Једнодневни излет ученика од првог 

до десетогразреда 
октобар-мај 

Весна Андрејић, Љиљана 

Тодоровић,  разредне 

старешине, васпитачи 

Дан Дечије недеље - Фестивал деце и 

омладине, позориште у Јагодини 
октобар 

Весна Андрејић, Љиљана 

Тодоровић, разредне 

старешине, васпиатчи 

Обележавање Светског дана 

превенције насиља 
октобар 

Тим за заштиту деце од 

насиља , злостављања и 

занемаривања 

Припрема новогодишње приредбе децембар васпитачи, разредне 
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старешине 

Припрема приредбе  

Светог Саве 

децембар, 

јануар 

васпитачи, разредне 

старешине 

Припрема приредбе поводом 8. марта фебруар 
Разредне старешине, 

васпитачи 

Концерти у Београду током године Весна Антић 

Вече плеса фебруар Драгослава Костандиновић 

Дан изазова мај Драгослава Костандиновић 

Пливање током године Драгослава Костандиновић 

Посете музеју , метеоролошкој 

станици, библиотеци града Ћуприје 
током године Разредне старешине 

 

СЕКЦИЈЕ 
 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА 

Носилац активности: Драгослава Костадиновић 

Термин: четвртак, 11:35-12:25 

Мотиви који ученике наводе да се укључе у ове активности су везане у првом 

реду за потврђивање и идентификацију своје личности,са многим својим 

узорима, затим  жеља за личном афирмацијом на овом плану,потреба за 

јачањем здравља, лепим физичким изгледом, за здравом и корисном 

забавом,као и за дружењем,што је све још више потенцирано код ученика који 

живе у интернату 

Основни циљ спортско-рекреативних активности је да у слибодном времену  

организује ученике у овој области, тако да им обезбеди здраву и културну 

забаву и разоноду,да задовоље њихове посебне жеље у овој области,да им 

помогну да развијају позитиван однос према физичкој култури, формирање 

сталних навика да средство физичког вежбања користе као саставни део свога 

целог живота. 

Кроз ове активности се остварују конкретни задаци: 

❖ Обухватање што већег броја ученика овим активностима; 

❖ Задовољење разноврсних жеља и интереса ученика ове школе у физичкој 

култури; 

❖ Откривање могућности и лепоте стварања у физичкој култури који ће им у 

њиховом каснијем  професионалном раду помоћи да одрже виталност и 

радост стваралаштва; 

❖ Подстицање ученика да науче како да физ.вежвање интегришу у свој 

свакодневни музички живот и да активности у овој области развију као 

своју трајну потребу и обавезу. 

 

 

5,6,7. разред - фолклор,пливање, стони тенис (март-април ) 

8,9. разред. – плес,пливање, фудбал (март-април) 

 

ТЕМА: Пливање- млађи узраст 

О државање на води и прсна техника:кроз многобројне игре у води и 
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ослобађање (гњурење,пролаз између ногу, «стрелица»-клизање са рукама 

испруженим из чучња,скокови у води на обе ноге,седећи на ивици базена 

лупање ногама,игре у паровима са потапањем главе и многе др.игре 

Рад руку  у води(описивање срца 

рад ногу као жабица са помагалом 

рад у паровима(друг- друга) и клизање кроз воду 

потапање лица у води и издувавање ваздуха»дувамо  супу» 

рад у паровима(један уч.држи за руке другара који се потапа и издувава ваздух 

у води правећи балончиће 

техника прсног уз помоћ друга-рад ногу 

рад ногу и руку заједно са подигнутом главом 

рад технике са потапањем главе и испуштања ваздуха(удах-издах) 

гњурење и издувавање ваздуха са подизањем главе за удах 

повезивање технике у целини са ритмом дисања и синх.покр. и испр.грешака   

Пливање-старији узраст 

рад на техникама: краул,леђни краул,прсно и делфин са потапањем главе у 

води и издахом и удахом,исправљање грешака 

Такмичење у појединим техникама 

такмичење у мешовитом стилу 

корективне вежбе у води 

игре са лоптом у води 

ТЕМА: Народне игре/ фолклор 

правилно држање тела при игрању 

поскакивање на обе ноге 

поскакивањем са подизањем колена 

укрштање ноге преко ноге 

Провлачење обе ноге 

укрштени кораци напред и назад 

Топот 

Кола која се обрађују ,,Прођи миле,,  ,, Тасино,, ,,Гружанка,, ,,Играле се делије,, 

,, Ја гором а девојка долом,, ,, Катанга,, ,, Србијанка,, ,,Чачак,, ,, Влашко коло,, 

...... 

ТЕМА: Плес 

Бечки и Енглески валцер ( држање тела, мушки и женски корак, држање 

партнерки и постављање руку, основни корак, леви и десни окрети, повезивање 

игре са окретима, прављење кореографије уз активно учешће ученика-

креативно изражавање) 
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,,Салса,, (елементи) ,,Салса Руеда, 

,,Румба,, : основни корак,предње и задње отварање Игре у паровима 

(самостална кореографија ) 

,,Ча ча ча,,  (основни корак у месту, напред-назад, предње и задње отварање 

ТЕМА: Фудбал 

Вођење лопте право и вијугаво са шутирањем на гол и исто у паровима 

Заустављање лопте унутрашњом страном стопала 

Увежбавање шутирања ,,Рисом,, 

Дриблинг 

Финте 

Додавање унутрашњом и спољном страном стопала 

Отклањање, покривање и одузимање лопте 

Игре на мале голове увежбавање и тренинзи 

Организовање међу-одељенских такмичења 

ТЕМА: Стони тенис 

Кретање у стоном тенису ( основна техника, вежбање) 

Техника форхенд 

Техника бекхенд 

Сервис 

Увежбавање одбранбених и нападачких удараца 

Вежбање у дублу, међу-одељењска такмичења 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКА СЕКЦИЈА 
Носилац активности: Татјана Петровић 

Термин: понедељак, 11:40-12:25 

Ученици 2. и 4. разреда 

Autmn септембар 

Puppet Show: The Island Queen октобар 

The Halloween новембар 

New Year and Christmas децембар/ јануар 
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The Valentine Day фебруар 

The Women, s Day март 

Easter април 

Save the World мај 

Holiday Destinations јун  

 

НОВИНАРСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 
Носилац активности: Весна Антић, Ана Николић, Весна Тирменштајн 

Формирање секције 

План рада, избор заинтересованих ученика 

Организација термина 

септембар 

Стилске вежбе 

Обележавање дечје недеље 

Договор око избора дела за приредбу 

Заједнички -самостални приступ у избору писаца и рецитација 

Писање поетских и прозних радова, читање и разговор 

Одлазак на Сајам књига 

октобар 

Подела песама и вежбање на тексту 

Фазе у раду: 

Читање текста 

Изражајно читање 

Учење напамет 

Доживљено говорење стихова 

Вежбање нијанси у динамици и изражајности 

Интонација-дикција 

Организација вечери поезије и језика и музике 

Израда паноа најбољих радова 

новембар 

Приредба; распоред проба до приредбе у дану одређеном за 

секције 

Генерална проба 

Новогодишња приредба 

децембар 

Организовање проба драмског текста 

Бирање текстова 

Вежбање изражајног говорења и стихова 

Учешће у прослављању Светог Саве 

јануар 

Проналажење драмског текста 

Подела улога 

фебруар 

Читајуће пробе март 

Меморијско савладавање текста  април 

Увежбавање и склапање припремљеног комада у целину мај  

Дружење уз спремњен драмски текст јун 

 

 

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 
Носиоци активности: Весна Андрејић и Љиљана Тодоровић 

                                          За ученике од 1. до 4. разреда 

                                           Термин: петак, 11:40-12:25 

Формирање секције септембар  
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Упознавање са начином рада септембар  

Шта је то драмски текст септембар   

Драматизација текста новембар  

Припрема Новогодишње приредбе (избор текста и подела улога) децембар  

Вежбе интонације ,паузе у казивању текста ,мимика 

,гестикулизација 

јануар  

Припрема Светосавске приредбе(избор и подела текстова и 

песама) 

јануар   

Како се пишу песме-ја песник фебруар –април  

Анализа рада секције мај- јун  

 

План стручног усавршавања 
 

На основу: 

❖ исказаних личних планова професионалног развоја за школску 2017/18.г. 

❖ извештаја о самовредновању 

❖ извештаја о спољном вредновању рада школе ( екстерна евалуација) 

❖ приоритетним областима које утврђује министар 

а у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и 

стручних сарадника („ Сл. Гласник РС“, бр. 86/2015), Школа за музичке таленте је 

донела свој план стручног усавршавања који ће важити за школску 2017/18.годину. 

 

Р.б. Назив акредитованог 

семинара /број у Каталогу  

Организатор семинара К БД ББ 

Наставници музичке наставе 

1. Анализа интерпретације 

музичког дела / 761 
Факултет музичке 

уметности, Београд, 
К1 2 12 

2. Непокретно културно 

наслеђе у служби 

занимљивог школског часа / 

773 

Републички завод за 

заштиту споменика 

културе - Београд 

K1 2 16 

3. Савремене методе учења 

музике у различитим 

развојним фазама детета / 

780 

Удружење музичке 

уметности Music Art 

Project, Београд 

К1 2 16 

4. Синхронизација елемената 

наставе солфеђа у средњој 

музичкој школи / 802 

Факултет музичке 

уметности, Београд 
К2 1 8 
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5. Увођење у музику: 

иновације у савременој 

музичкој педагогији и 

имплементација креативних 

метода у настави / 803 

Музичка школа „Исидор 

Бајић”, Нови Сад 
К2 1 8 

6. Превенција емоционалног 

сагоревања наставника у 

музичким школама / 818 

Музичка школа 

„Ватрослав Лисински”, 

Београд 

К4 2 16 

Наставници општеобразовне наставе 
7. “ Мултиперспективност у 

настави историје“/148 
Образовно креативни 

центар, Бор, 
К1 4  24 

8. „ Имплементација 

стандарда у наставни 

процес“ /146 

Друштво историчара 

Србије „Стојан 

Новаковић”, Београд 

K1 1 8 

9. „Ученици као сарадници у 

настави страног језика“ /758 

Филолошко-уметнички 

факултет Универзитета у 

Крагујевцу, 

K3 1 8 

10. „Гимнастиком до здравог 

детета“ /820 

Факултет спорта и 

физичког васпитања, Ниш, 
К1 2 13 

11. „Примена програмираног 

вежбања уз музику у 

настави физичког 

васпитања“ /838 

Центар за стручно 

усавршавање у 

образовању, Лесковац, 

К3 1 8 

12. „Примена енигматског 

квиза у настави“ /491 

Центар за стручно 

усавршавање у 

образовању, Лесковац 

К3 1 8 

13. „Mobile learning „ / 727 Центар за стручно 

усавршавање запослених у 

образовању Крагујевац, 

К1 1 8 

14. „Кооперативно учење кроз 

интерактивну наставу“ 
Дата Дидакта, Нови 

Београд 
К1 1 8 

15. „ Савремене методе у 

настави српског језика и 

књижевности“ / 715 

Центар за стручно 

усавршавање запослених у 

образовању Крагујевац, 

К1 1 8 

16. „ Савремени  драмски 

приступ у настави српског 

језика и књижевности и 

улога драмске секције у 

образовном процесу“ ( 716, 

К1, 8 бодова) 

KLETT друштво за развој 

образовања, Београд, 
К1 1 8 

17. „Оцењивање у функцији 

ефикаснијег учења и 

сазнавања у настави“ / 422 

Центар за образовање и 

професионални развој, 

Београд 

К2 1 8 

18. Развој комуникацијских 

вештина применом 

Креативна педагогија, 

Пожаревац 
К2 1 8 
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образовних технологија“ / 

12 

Васпитачи 

19. „ Улога наставника и 

васпитача у превенцији и 

превазилажењу насилног 

понашања и конфликтних 

ситуација“ /135 

Центар за стручно 

усавршавање Кикинда 
К4 2 12 

20. „ Прва помоћ и подршка 

детету и младој особи у 

кризи“  / 84 

Факултет педагошких 

наука Универзитета у 

Крагујевцу 

К3 1 8 

21. „ Култура превазилажења 

конфликата“ / 114 

 

Отворена просветна 

иницијатива, Јагодина 
К4 2 16 

22. „ Наставник васпитач као 

медијатор“ / 117 
Дом ученика Средње ПТТ 

школе, Београд, 
К4 1 8 

Стручни сарадници 

23. „Мотивација и психолошки  

принципи учења“/414 
Удружење група МОСТ, 

Земун 
К2 2 16 

24. „Индивидуализација – моја 

стратегија подучавања“ /378 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у образовању, 

Чачак 

К2 1 8 

25. „Превенција 

дискриминације и развој 

толеранције код ученика“ 

/73 

Струковно удружење 

Академија за 

континуирану медицинску 

едукацију, Београд, 

К3 3  17 

26. „Инетрактивним методама 

кроз наставу до оцене која 

мотивише“ /388 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у образовању, 

Смедерево 

К2 1 8 

 

 

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 
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3. Татјана Петровић 

 

Три члана – представника родитеља: 

1. Саша Ђорђевић-заменик председника ШО 

2. Горан Јанковић  

3. Мирослав Милошевић 

 

Два члана са ФМУ: 

1. Срђан Сретеновић 

2. Љубомир Милановић 

 

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. Јелена Пејић 

2. Ања Милошевић 

 

 Представник синдиката у ШЗМТ: 

 1. Весна Андрејић-синдикат „ Независност“ 

 2. Срећко Алексић – Синдикат образовања 

 

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

известиоци по појединим тачкама дневног реда. 

 

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

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

друга акта Школе. На првој седници Школског одбора, пред почетак нове школске 

године се усваја Извештај рада Школе за предходну школску годину и Извештај рада 

директора, а до 15. септембра План рада Школе и Правилник о систематизацији радних 

места за наступајућу школску годину. На крају првог полугодишта се верификује 

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

разматра и усваја Финансијски извештај за предходну годину, Финансијски план и 

План јавних набавки за текућу годину. 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. 

У другом полугодишту вршиће се реизбор чланова Школског одбора, с обзиром на то 

да у овој школској години истиче четворогодишњи мандат садашњег састава Школског 

одбора.  

 

Програм Савета родитеља 
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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. Александар Гајић– 1.разред 

2. Миодраг Јовановић –  2. разред 

3. Александар Ђокић – 3. разред 

4. Иван Танасковић – 4. разред 

5. Зорица Киш – 5.разред 

6. Далиборка Богдановић – 6. разред 

7. Соња Станковић – 7. разред 

8. Јелена Антић -8. разред  

9. Данијела Станковић – 9. разред 

10. Јелена Радивојевић – 10. разред 

11. Мирослав Милошевић - слободњаци 

 

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 2017/18.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   

Годишњим планом рада планира се стручна, педагошка и организациона делатност 

школе. 

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

Школа располаже школском зградом са интернатом у улици Милице Ценић бб са 

одговарајућим учионицама за индивидуалну и групну наставу, камерном салом, 

пробним салама, салом за седнице и састанке са родитељима, зборницом, 

административним просторијама и помоћним и санитарним просторијама и Домом 

ученика који се састоји од спратне зграде у којој су два спрата и трећи на коме се 

налазе апартмани за професоре музичке наставе. 

Школа располаже одређеним бројем учила-инструмената и библиотеком и фонотеком у 

развитку. 

Учионице су опремљене потребним инвентаром, наставним средствима, тако да се 

индивидуални и групни рад са ученицима одвија на начин како то закон прописује. 

Годишњи програм рада школе реализоваће следећи радници: 

1) руководећи радници  

2) наставни кадар  

3) административно-финансијско особље   

4) помоћно техничко особље  

На бази донетог календара рада за средње школе , школа ће применити исти, осим у 

случају проблема са енергентима о чему ће благовремено бити обавештено 

Министарство просвете и Школска управа. 

 

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Полазећи од утврђених задатака Законом, општим актима школе, одлука органа школе, 

поред осталог задаци директора школе су: 

❖ Организовање образовно-васпитног рада школе и старање о његовом остваривању 

❖ Унапређење наставе 

❖ Организовање и остваривање педагошко-инструктивног рада и надзора и 

предузимање мера 

❖ Доношење одлуке о слободним радним местима 
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❖ Сазивање и руковођење седницама наставничког већа 

❖ Вршење других послова утврђених Законом. 

Рад директора одвијаће се по следећим тематским областима: 

 

Педагошко инструктивни рад 

❖ Посета часовима наставе у циљу пружања педагошко-методичких инструкција, при 

томе посебну пажњу обратити на рад младих наставника/приправника 

❖ Сарадња са одељенским  старешинама, музичке и општеобразовне наставе и 

присуство часовима одељенских старешина  

❖ Подела ученика по класама и присуствовање редовним проверама знања  

❖ Присуствовање јавним часовима класа и учешће у анализи истих 

❖ Именовање и организовање рада ментора; праћење реализације програма увођења 

приправника у посао; формирање и учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма; 

❖ Сарадња са стручним руководиоцима већа 

❖ Припрема седница руководилаца већа 

❖ Припрема  и руковођење седницама наставничког већа 

Педагошки надзор и контрола 

❖ Праћење и контрола реализације задатака предвиђених годишњим програмом рада 

школе 

❖ Праћење законских прописа и упознавање наставничког колектива са истим 

❖ Контрола рада административно-финансијске и техничке службе 

❖ Контрола рада руководилаца већа 

Рад са ученицима: 

❖ Пружање помоћи у раду ученицима  школе 

❖ Подстицање ученика у професионалном развоју 

❖ Подстицање ученика у развоју креативних способности приликом јавних наступа 

❖ Сарадња са ученицима везана за концертне и такмичарске делатности у земљи и 

иностранству 

Рад са родитељима: 

❖ Учествовање у организацији и припреми седнице Савета родитеља школе и 

пружање помоћи у решавању одређених питања из рада школе 

❖ Редовни разговори са родитељима у циљу пружања савета правилног развоја 

ученикове личности 
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❖ Организовање периодичних родитељских састанака, извештавање и договарање са 

родитељима, уважавање сугестија и конструкитивних предлога, ради што 

квалитетнијег образовања ученика, као и њиховог васпитања у условима 

интернатског живота 

❖ Писмено извештавање родитеља на крају сваког класификационог периода, 

детаљним извештајем наставника за сваког ученика из сваког предмета, као и 

извештаја васпитача о понашању и активностима у дому, уз мишљење и препоруке 

директора  

❖ Лични контакт директора приликом посете родитеља школи, као и телефоном и 

путем е-мејла 

Сарадња са органима и установама заинтересованих за рад школе: 

❖ Остваривање сарадње са органима Општине и Републике. 

❖ Сарадња са културним установама у Ћуприји и другим градовима у Србији, 

учествовањем ученика на значајним манифестацијама  

❖ Остваривање  сарадње са ФМУ, Заједницом музичких и балетских школа Србије, 

образовним установама широм Србије, Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја, као и са кабинетом Председника Републике  

Рад на даљем развоју правилних међуљудских односа: 

❖ Негује коректан однос међу радницима школе 

❖ Инсистира на поштовању личности ученика, запослених, родитеља, уважавајући 

њихове ставове и мишљења 

❖ Унапређивање услове рада запосленима, ради њиховог лакшег обављања посла 

Рад на управно-правним пословима: 

❖ Усмеравање и усклађивање рада стручних органа школе 

❖ Учествовање у раду и изради општих аката школе 

❖ Инсистирање  на доследном спровођењу донетих одлука 

❖ Издавање решења 

❖ Остваривање  сарадње са Министарством просвете 

❖ Остваривање сарадње са Факултетом музичке уметности и Уметничким 

руководиоцем, именованим од стране ФМУ, у складу са Статутом школе и 

Уговором о сарадњи и струковној повезаности 

❖ Обављање  и других послова  утврђених Законом и Статутом школе. 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА 

Планирана активност Време 

реализације 
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❖ припреме за почетак нове школске године (кадровске и 

материјалне) 

❖ седнице наставничког већа 

❖ припрема седница школског одбора 

❖ учествовање у изради Плана рада школе и директора 

❖ организовање и одржавање родитељског састанка  

❖ сарадња са Саветом родитеља  

❖ седнице већа руководилаца већа 

❖ преглед наставних планова и консултације 

❖ организовање  састанака већа 

❖ именовање стручних тимова 

❖ израда распореда и њихова примена 

❖ састанци у Министарству – Сектор за средње образовање и Сектор 

за ученички стандард 

❖ сарадња и достављањње извештаја Школској управи Јагодина 

❖ организација културне и сценске делатности  

❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому 

❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому 

С е п т е м б а р 

❖ педагошко инструктивни рад са наставницима ( посета часовима, 

разговор са наставницима и ученицима) 

❖ педагошки надзор 

❖ рад у стручним тимовима 

❖ припремање седнице наставничког већа и већа руководилаца већа 

❖ стручно усавршавање 

❖ рад на управно правним пословима 

❖ организација културне и сценске делатности 

❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому 

❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому 

❖ промоција школе у медијима и рад на маркетингу.   

О к т о б а р 

❖ седнице стручних и других органа школе 

❖ припрема за такмичења и концерте 

❖ учествовање у раду стручних тимова  

❖ планирање и реализација инфраструктурног одржавања школе 

❖ подношење захтева Министарству просвете (Сектор за ученички 

стандард) за додатна средства за реновирање и санацију дотрајалих 

делова школског и домског простора 

❖ учествовање на семинарима у организацији ЗМБШС 

❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому 

❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому 

❖ промоција школе у медијима и рад на маркетингу.   

Н о в е м б а р 

❖ крај првог наставног периода 

❖ педагошко инструктивни рад 

❖ педагошки надзор 

❖ школски концерти  

❖ сарадња са организацијама и установама 

❖ седница наставничког већа 

Д е ц е м б а р 
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❖ седнице одељенских  већа 

❖ организација и реализација стручног усавршавања запослених  

❖ организација културне и сценске делатности  

❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому 

❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому 

❖ почетак другог полугодишта 

❖ организовање и одржавање родитељског састанка 

❖ седница наставничког већа 

❖ седница Школског одбора 

❖ педагошко-инструктивни рад 

❖ контрола ажурности школске документације 

❖ реализација инфраструктурног одржавања школе 

❖ организација и праћење реализације стручног усавршавања 

запослених  

❖ учествовање у изради финансијског плана и плана јавних набавки 

❖ планирање и организација културне и сценске делатности 

❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому 

❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому 

Ј а н у а р 

 

❖ анализа успеха након првог полугодишта 

❖ седнице стручних и других органа 

❖ сарадња са културним и просветним организацијама и 

институцијама и организација културне и сценске делатности 

❖ организација учешћа ученика на такмичењима и свих неопходних 

пратећих активности  

❖ праћење реализације јавних набавки 

❖ организација и праћење реализације стручног усавршавања 

запослених  

❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому 

❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому 

❖ промоција школе у медијима и рад на маркетингу.   

Ф е б р у а р 

 

❖ седнице стручних и других органа школе 

❖ реализација учествовања ученика на такмичењима и смотрама  

❖ педагошко-инструктивни рад 

❖ организација и реализација стручног усавршавања запослених  

❖ реализација инфраструктурног одржавања школе 

❖ организација културне и сценске делатности  

❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому 

❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому 

М а р т 

❖ припреме за крај другог наставног периода 

❖ седница стручних органа школе 

❖ седнице одељенских већа 

❖ седница наставничког већа 

❖ учешће у раду стручних актива 

❖ педагошко-инструктивни рад 

❖ организација и реализација стручног усавршавања запослених  

❖ организација културне и сценске делатности 

А п р и л 
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❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому 

❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому 

❖ промоција школе у медијима и рад на маркетингу.   

❖ седнице стручних органа школе 

❖ формирање комисија за испите 

❖ организација пријемних испита 

❖ организација такмичења ученика у земљи и иностранству 

❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому 

❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому 

❖ промоција школе у медијима и рад на маркетингу.   

М а ј 

 

❖ крај последњег оцењивачког периода 

❖ организација годишњих и матурских испита 

❖ седнице одељенских  већа 

❖ седница наставничког већа 

❖ организовање и одржавање родитељског састанка  

❖ седнице стручних актива 

❖ организација рада на Годишњем плану и Извештају 

❖ распоред годишњих одмора 

❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому 

❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому 

❖ промоција школе у медијима и рад на маркетингу.   

Ј у н и 

 

❖ организација и праћење реализације инфраструктурних радова и 

текућег одржавања и поправки у школском и интернатском делу 

❖ реализација радова везаних за одобрене пројекте Министарства 

просвете (Сектор за инвестиције и инвестиоционе пројекте ) 

❖ спровођење конкурса за пријем ученика у дом 

❖ детаљна припрема објекта школе за нову школску годину ( ремонт 

грејних тела, ДДД заштита, санација кварова, набавка нових 

апарата и свега неопходног за квалитетан живот и рад ученика) 

Ј у л и 

❖ организација свих врста испита 

❖ активности у припреми за почетак нове  школске године 

❖ седнице стручних и других органа школе 

❖ разматрање годишњег програма рада и извештаја о раду 

❖ подела предмета на наставнике и утврђивање елемената 40-часовне 

наставне недеље 

❖ планирање потреба и решавање питања наставног кадра 

❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому 

❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому 

❖ спровођење конкурса за пријем ученика у дом 

А в г у с т 

 

 

 

 

Председник Школског одбора      Директор 

__________________________     ___________________ 

Зорана Првуловић Мирчић            Данијела Јовић 
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ЋУПРИЈА 

септембар, 2017.године 

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: 4 

васпитача са 100% радног времена и 3 васпитача са непуном нормом и то са: 55%, 40% 

и 35% и стручни сарадник-психолог школе. 

 

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. 



122 

 

 

 

 

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 

 

                                                  Структура персонала Дома 

 
Р.б. Има и презиме Посао који обавља % 

ангаж. 

1.  Данијела Јовић директор 50% 
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2.  Мирјана Паунковић секретар 50% 

3.  Бобана Марковић шеф рачуноводства 50% 

4.  Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 50% 

5.  Дејан Ђорђевић, шеф васпитне службе 100% 

6.  Гордана Радуловић васпитач 100% 

7.  Горан Николић васпитач 100% 

8.  Милена Нешић васпитач 100% 

9.  Ивана Гавриловић васпитач 40% 

10.  Ана Николић васпитач 55% 

11.  Јелена Белошевић васпитач 35% 

12.  Татјана Миљанић eконом- финансијско административни 

радник 

50% 

13.  Радица Алексић  књижничар-финансијско административни 

радник 

50% 

14.  Бобан Терзић референт ППЗ и обезбеђења                           100% 

15.  Драгица Јовић технички секретар   100% 

16.  Драган 

Костадиновић 

домар 100% 

17.  Момчило Ђорђевић помоћни ложач 100% 

18.  Момир Стошић руковалац парних котлова 100% 

19.  Срећко Алексић кувар 100% 

20.  Зорица Марјановић кувар 100% 

21.  Лепосава 

Рамадановић 

сервирка 100% 

22.  Славица Виденовић сервирка 100% 

23.  Весна Ђорђевић сервирка 100% 

24.  Бисерка Костић хигијеничар 100% 

25.  Мирјана Стојановић хигијеничар 100% 

26.  Немања Терзић Референт-сарадник за безбедност 100% 

Табела -Списак  радника Дома 

 

 

Подаци о ученицима 
 

разред I II III IV V VI VII VIII IX X слободњаци УКУПНО 

број 2 10 5 5 3 2 11 14 12 8 15 87 

Табела– Преглед ученика Школе за музичке таленте по разредима ООН 

 

 
разред припремни I II III IV V VI VII VIII IX X УКУПНО 

број 12 3 6 5 4 6 12 19 6 5 9 87 

 

Табела – Преглед ученика Школе за музичке таленте по разредима музичке наставе 

 

Назив пол мушки женски укупно 

Школа  број 22 65 87 

Интернат број 26 77 103 
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Табела - Преглед ученика према полу 

 

Ове школске године у Дому на смештају, исхрани и васпитном третману 

примљени су ученици Медицинске, Гимназије и Техничке школе, укупно 16  ученика   

( дечака и   девојчица).  

 
СПИСАК  УЧЕНИКА  У  ИНТЕРНАТУ  ШКОЛЕ  ЗА МУЗИЧКЕ  ТАЛЕНТЕ  

2017/2018. годину  

Бр. Име и презиме Место 

1.  Уна Милетић Пожаревац 

2.  Леона Стојадиновић Параћин 

3.  Ани Милутиновић Крушевац 

4.  Моника Мусић Ниш 

5.  Анастасија Миленковић Ресавица 

6.  Александра Ђокић Параћин 

7.  Лазар Бошковић Велика Плана 

8.  Вук Пјевовић Ивањица 

9.  Лена Зорић Ресавица 

10.  Дамир Карић Ресавица 

11.  Даница Ковачевић Чачак 

12.  Лазар Ристовић Ужице 

13.  Ивана Шеровић Врњачка Бања 

14.  Марко Ђорђевић В.Плана 

15.  Лара Киш Параћин 

16.  Теона Јовановић Ниш 

17.  Елена Богдановић Параћин 

18.  Бојана Шеровић Врњачка Бања 

19.  Жељко Тамбурић Крушевац 

20.  Дарија Срејић Параћин 

21.  Марија Пастроњевић Бор 

22.  Јована Смиљанић Параћин 

23.  Стојанка Пешић Свилајнац 

24.  Матија Спасојевић Ариље 

25.  Мина Станковић Параћин 

26.  Maрта Медан Панчево 

27.  Урош Адамовић Уб 

28.  Мина Николић Свилајнац 

29.  Срђан Вељковић Пожаревац 

30.  Лука Радојковић Велика Плана 

31.  Љубица Бићанин Крушевац 

32.  Марија Божић С. Митровица 

33.  Теодора Радановић Чачак 

34.  Маша Јовановић Ресавица 

35.  Петра Липановић Београд 

36.  Надежда Ђорђевић Ресавица 

37.  Андреј Мињевић Београд 

38.  Дуња Стојковић Ниш 

39.  Димитрије Радивојевић Бор 

40.  Јована Удовић Београд 
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41.  Нађа Младеновић Зајечар 

42.  Јована Ковачевић Чачак 

43.  Милана Трујановић Ћуприја 

44.  Тијана Живановић Параћин 

45.  Ања Јанковић Бор 

46.  Сара Ристановић Ариље 

47.  Марија Јанковић Ср.Каменица 

48.  Марија Кали Зрењанин 

49.  Милан Ђокић Параћин 

50.  ДрагошТамбурић Крушевац 

51.  Марко Марић Београд 

52.  Љубиша Поповић Параћин 

53.  Петар Радивојевић Бор 

54.  Анђела Дугоњић Ужице 

55.  Марко Милорадовић Београд 

56.  Валентина Лучковић Ниш 

57.  Вања Црнобрња Вршац 

58.  Петра Атанасијевић БГ (Борча) 

59.  Павле Ракочевић Параћин 

60.  Милица Стоиљковић Вел.Плана 

61.  Милена Стоиљковић Вел.Плана 

62.  СтефанијаУдицки Кикинда 

63.  Мима Мајсторовић С.Паланка 

64.  Николина Маричић Опатија 

65.  JелисаветаЧачић Београд 

66.  Кристина Утковић Соко Бања 

67.  Сашка Богдановић Параћин 

68.  Јелена Пејић Лесковац 

69.  Стефан Ђорђевић Пожаревац 

70.  Ања Милошевић Вел. Плана 

71.  Јован Величковић Врњачка Бања 

 

Ученици корисници дома 

 

1.  Никола Николић Клачевица, Параћин 

2.  Јована Ивковић Ражањ 

3.  Виктор Алексић Сталаћ, Ћићевац 

4.  Анђела Томашевић Сталаћ, Ћићевац 

5.  Тамара Дичић Јагодина 

6.  Теодора Дичић Јагодина 

7.  Кристина Ракић Јагодина 

8.  Марија Миладиновић Деспотовац 

9.  Марија Симић Ресавица, Деспотовац 

10.  Милица Цветковић Сењски Рудник, Деспотовац 

11.  Јулија Матић Својново, Параћин 

12.  Светлана Јаћимовић Ракитово, Јагодина 

13.  Миодраг Михајловић Бор 

14.  Теодора Јовановић Црквенац, Свилајнац 

15.  Анђела Марковић Липовица, Деспотовац 
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16.  Никола Петровић Бунар, Јагодина 

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ У ИНТЕРНАТУ И КОРИСТЕ САМО ОБРОКЕ  

2017/2018.ГОДИНЕ 

 

1.  Даница Гајић Ћуприја 

2.  Јелена Трипковић Ћуприја 

3.  Максим Радивојевић Ћуприја 

4.  Михајло Јовановић Ћуприја 

5.  Милица Пеливановић Ћуприја 

6.  Марија Станковић Ћуприја 

7.  Анђела Ђорђевић Ћуприја 

8.  Хана Танасковић Ћуприја 

9.  Марија Радивојевић Ћуприја 

10.  Марта Михајловић Ћуприја 

11.  Елвис Трујановић Ћуприја 

12.  Милица Митровић Ћуприја 

13.  Кристина Антић Ћуприја 

14.  Вељко Станковић Ћуприја 

15.  Катарина Буљанчевић Ћуприја 

16.  Јован Митровић Ћуприја 

17.  Теа Милеуснић Ћуприја 

  Табела….-списак ученика који користе услугу исхране   

      

 

ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ РАДА  ВАСПИТАЧА 

 
Васпитна група ученика 

Васпитач  Гордана Радуловић 

 

А Адаптација на живот у дому 10 

Б Учење и школска успешност 10 

В Животне вештине 10 

Г Живот у заједници 5 

 Укупно: 35 

 

А. АДАПТАЦИЈА НА ЖИВОТ У ДОМУ 

• Упознавање нових ученика са кућним редом дома и живљења у њему; 

• Прикупљање и размена предлога око прављења и изменама кућног реда 

(сугестије и жеље); 

• Изграђивање правилних односа комуникација између родитеља и васпитача, 

родитеља и професора или разредних старешина; 

• Израда глобалних, месечних планова за учење и вежбање или поштовање 

постојећих планова; 

• Израда недељних и дневних планова учења и вежбања; 

• Помоћ при адаптацији (одвајање од дома, родитеља, школских другова, 

прихватање нове средине). Помоћ од стране васпитача; 

• Развијање хигијенских и очување, контрола личне хигијене; 
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• Одржавање хигијене простора у коме се борави (ормарићи, обућа, кабинети...); 

• Упознавање окружења града, културно историјски споменици, манастири...; 

• Естетске навике (у понашању, облачењу), лепо и ружно. 

 

Б. УЧЕЊЕ И ШКОЛСКА УСПЕШНОСТ 

• Објективни и субјективни услови за успешно учење; 

• Упознавање ученика са просторијама дома и школе и стварање услова за групно 

вежбање и индивидуално вежбање и учење; 

• Како правилно учити (учење и хватање забелешки): 

• Учење и поштовање распореда за учење и вежбање; 

• Учење и мотивација (како је пронаћи и стећи); 

• Дидактичко методички аспекти успешног учења; 

• Изграђивање навике читања (белетристика, историјски романи, часописи...) 

• Планирање учења и учење по плану; 

• Контрола и праћење резултата учења; 

• Остали извори знања и сазнавања. 

 

В. ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 

• Правилна слика о себи (самопоштовање, самоперцепција, самопоуздање); 

• Култура говора и изражавања; 

• Стрес и начини превазилажења стреса; 

• Препознавање и сопствених и туђих осећања; 

• Здрав живот и здраве навике( исхрана, физичка активност, лична хигијена...) 

• Организација  слободног времена (усклађивање жеља и могућности); 

• Болести зависности (наркоманија, алкохолизам, интернет...) Како препознат и 

спречити; 

• Масовни медији (ТВ, интернет...)  

• Безбедно и ризично понашање у дому и школи; 

• Лепо и ружн понашање. 

 

Г. ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ 

• Међуљудски односи и релације (међугенерацијски односи и релације) ; 

• Општи обрасци социјалног понашања.; 

• Конфликти и поступање у конфликтима; 

• Поштовање и уважавање различитости, толеранција: 

• Активности које организује дом и  начини учествовања у њима. 

 

Васпитна група ученика 

Васпитач  Дејан Ђорђевић 

 

Васпитна група ученика деветог, десетог разреда општеобразовне наставе и 6 ученика 

који немају општеобразовну наставу (слободњаци). 

 

А Адаптација на живот у дому 10 

Б Учење и школска успешност 10 

В Животне вештине 10 

Г Живот у заједници 5 

 Укупно: 35 
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А. АДАПТАЦИЈА НА ЖИВОТ У ДОМУ 

• Упознавање ученика са кућним редом и правилима понашања живота у дому; 

• Развијање хигијенских и радних навика; 

• Упознавање окружења у коме се дом и школа налазе; 

• Изграђивање активног односа породице и дома; 

• Рад на социјализацији и адаптацији ученика у групи; 

• Усклађивање различитих индивидуалних животних стилова и навика ученика и 

усклађивање односа између ученика различитог узраста. 

 

• Размена о узајамнимним очекивањима, потребама и захтевима, тешкћама 

везаним за промену средине; 

• Израда плана дневних активности; 

• Олакшавање процеса адаптације, одвајање од родитеља, прихватање вршњака, 

васпитача, професора; 

• Усклађивање потребе за приватношћу и самоћом и потребе за блискошћу у 

дружењем. 

 

Б. УЧЕЊЕ И ШКОЛСКА УСПЕШНОСТ 

• Обезбеђивање оптималних услова за учење у дому; 

• Поштовање распореда учења и вежбања; 

• Упознавање ученика са просторним и материјалним условима за индивидуално 

или групно учење и вежбање на инструменту; 

• Правила понашања у време учења и вежбања: 

• Развијање мотивације за учење; 

• Учење и мотивација (како је пронаћи и стећи); 

• Помоћ вршњака и старијих ученика при учењу и вежбању; 

• Изграђивање навике читања (белетристика, историјски романи, часописи...) 

• Методе и технике учења, успешно учење кроз игру; 

• Извори знања и средства учења. 

 

В. ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 

• Култура говора и изражавања; 

• Здрав стил живота (ментално здравље, исхрана и физичка активност); 

• Безбедно и небезбедно понашање понашање у дому и школи. Превенција 

повреда и насиља; 

• Сукоби: структура и динамика сукоба , неспоразум, сукоби са вршњацима , 

наставницима и васпитачима; 

• Лепо и ружно понашање; 

• Препознавање сопствених и туђих осећања и изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин; 

• Врсте зависности (наркоманија, алкохолизам, интернет...) 

• Масовни медији (ТВ, интернет...); 

• Слика о себи :самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање; 

• Доношење одлука, решавање проблема, супростављање притиску вршњака, 

критичко мишљење; 

• Организација слободног времена. 
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Г. ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ 

• Уважавање различитости, толеранција, поштовање права и мишљења других; 

• Конфликти, врсте и стилови поступања  у конфликтима; 

• Развијање вештина ненасилне комуникације: 

• Међугенерацијски односи. Ученици и наставници. Ученици и васпитачи. Деца и 

родитељи; 

• Општи обрасци социјалног понашања. Сарадња и тимски рад. Ривалство и 

такмичење. Конфликти и начини решавања конфликата; 

• Активности које организује дом (приредбе, излети, ескурзије, концерти, 

такмичења...). 

Васпитна група ученика 

Васпитач  Горан Николић 

 

Васпитна група ученика седмог и осмог разреда општеобразовне наставе. 

А Адаптација на живот у дому                        7 

Б Учење и школска успешност                      12 

В Животне вештине                      11 

Г Живот у заједници                        6 

Укупно:                      36 

А.  Адаптација на живот у дому  

1. Адаптација на живот у дому; 

2. Усклађивање потребе за приватношћу и самоћом и потребе за блискошћу и 

дружењем; 

3. Организација , функционисање и правила живота у дому; 

4. Развијање хигијенских и културних  навика; 

5. Одговорност ученика у дому; 

6. Окружење у коме су школа и дом; 

7. Услађивање различитих индивидуалних животних стилова ученика различитог 

узраста. 

 

Б.  Учење и школска успешност 

1. Читање; 

2. Мотивација за учење; 

3. Планирање учења; 

4. Методе и технике успешног учења; 

5. Праћење тока  и резултата учења (анализа личног неуспеха); 

6. Извори знања; 

7. Памћење и заборављање; 

8. Учење по моделу; 

9. Срества за учење; 

10. Култура говора  (усмено излагање о задатој теми); 

11. Мој простор за учење , рекреацију и одмор; 
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12. Професионални развој. 

 

В. Животне  вештине 

1. Здрав стил живота (ментално здравље, исхрана и физичка активност); 

2. Хигијена ( лична и хигијена здравог простора); 

3. Врсте зависности (алкохолизам, наркоманија, интернет...); 

4. Стрес и начин његовог превазилажења; 

5. Безбедно и небезбедно понашање ( агресивно испољавање); 

6. Огранизација слободног времена; 

7. Слика о себи: самоперцепција , самопоштовање, самопоуздање; 

8. Изражавање осећања на социјално прихватљив начин; 

9. Значај усвајања правих животних вредности; 

10. Модел и вредности; 

11.Сукоби: структура и динамика сукоба , неспоразум, сукоби са вршњацима , 

наставницима и васпитачима. 

 

Г.  Живот у заједници 

1. Уважавање различитости, толернција, поштовање права других; 

2. Успостављање, неговање и развијање односа са другима. 

3. Конфликти, врсте и стилови поступања  у конфликтима; 

4. Сарадња, тимски рад; 

5. Активности које организује дом и начин учествовања у њума; 

6. Припрема приредби  за обележавање важних датума у школи и дому ( Свети Сава,         

Нова година, 8.март...). 

 

Васпитна група ученика 

Васпитач  Милена Нешић 

 

Васпитна група ученика од првог до шестог разреда оон. 

  

А Адаптација на живот у дому 10 

Б Учење и школска успешност 10 

В Животне вештине 10 

Г Живот у заједници 5 

 Укупно: 35 

 

А. АДАПТАЦИЈА НА ЖИВОТ У ДОМУ 

• Упознавање ученика са кућним редом и правилима понашања живота у дому; 

• Размена о узајамнимним очекивањима, потребама и захтевима, тешкћама 

везаним за промену средине; 

• Изграђивање активног односа породице и дома; 

• Израда плана дневних активности; 

• Рад на социјализацији и адаптацији ученика у групи; 

• Олакшавање процеса адаптације, одвајање од родитеља, прихватање вршњака, 

васпитача, професора; 

• Усклађивање потребе за приватношћу и самоћом и потребе за блискошћу у 

дружењем; 
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• Усклађивање различитих индивидуалних животних стилова и навика ученика и 

усклађивање односа између ученика различитог узраста; 

• Развијање хигијенских и радних навика; 

• Упознавање окружења у коме се дом и школа налазе. 

 

Б. УЧЕЊЕ И ШКОЛСКА УСПЕШНОСТ 

• Обезбеђивање оптималних услова за учење у дому; 

• Упознавање ученика са просторним и материјалним условима за индивидуално 

или групно учење и вежбање на инструменту; 

• Правила понашања у време учења и вежбања: 

• Поштовање распореда учења и вежбања; 

• Развијање мотивације за учење; 

• Планирање учења градива и учење по плану; 

• Методе и технике учења, успешно учење кроз игру; 

• Помоћ вршњака и старијих ученика при учењу и вежбању; 

• Праћење тока и резултата учења; 

• Извори знања и средства учења. 

 

В. ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 

• Култура говора и изражавања; 

• Лепо и ружно понашање; 

• Препознавање сопствених и туђих осећања и изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин; 

• Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, лична хигијена и хигијена 

заједничких просторија; 

• Врсте зависности (наркоманија, алкохолизам, интернет...) 

• Масовни медији; 

• Безбедно и небезбедно понашање понашање у дому и школи. Превенција 

повреда и насиља; 

• Слика о себи :самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање; 

• Доношење одлука, решавање проблема, супростављање притиску вршњака, 

критичко мишљење; 

• Организација слободног времена 

 

Г. ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ 

• Међугенерацијски односи. Ученици и наставници. Ученици и васпитачи. Деца и 

родитељи; 

• Општи обрасци социјалног понашања. Сарадња и тимски рад. Ривалство и 

такмичење. Конфликти и начини решавања конфликата; 

• Уважавање различитости, толеранција, поштовање права и мишљења других; 

• Развијање вештина ненасилне комуникације: 

• Активности које организује дом (приредбе, излети, ескурзије, концерти, 

такмичења...). 
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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.        

 

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 одбија 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; 

❖ Доручак – од 07:30 до 8 часова ујутру; 

❖ Ручак – од 1230 до 13 часова; 

❖ Ужина – од 1530 до 16 часова; 

❖ Вечера – од 1830 до 1930 часова. 
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Сектор школских обавеза 

 
Часови општеобразовне наставе ученици похађају у преподневним сатима. 

Време обавезног учења у Дому организује се последећем распореду: пре подне од 8 

до 12:25 часова са паузом од 9:35 до 10:00, и поподне од 14 до 18 часова, са паузом од 

1530 до 16 часова. 

Слободно време обухвата одмор и бављење слободним активностима у периоду од 

1930 до 2130 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 наставницима општеобразовне и музичке  наставе 

(како са наставницима инструмената тако и са наставницима 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 

 
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 планирају у Школи као што су: 

-организација семинара и мајсторских радионица и мастер класа; 

-ликовне колоније са изложбом; 

-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 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: 
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1. Прву васпитну групу чине ученици средњих школа (корисници дома)– 16 

+ 9 ученика, водиће васпитачица Гордана Радуловић. 

2. Другу васпитну групу чине ученици деветог, десетог разреда и ученици 

који су завршили општеобразовну наставу (слободњаци) – 20+6 ученика, 

водиће их васпитач Дејан Ђорђевић; 

3. Трећу васпитну групу чине ученици седмог и осмог разреда -25ученика. 

Водиће их васпитач Горан Николић; 

4. Четврту васпитну групу чине ученици од првог до шестог разреда 

општеобразовне наставе – 27 ученика. Водиће их васпитачица Милена 

Нешић. 

Васпитачи и психолози обављаће послове васпитања ученика у групи, 

кординирања васпитног рада и неке послове педагога у дому. 

Ноћно дежурство обављаће васпитачи. 

Васпитни рад изводиће се по приложеним годишњим глобалним плановима рада 

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

нивоу. 

 

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 (2 часа) 

               -вођење педагошке документације (1 час) 

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

                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  



135 

 

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

секцијама ученика. 

               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. 

 

Програм рада  Педагошког  већа 

 
                Педагошко веће Дома чине васпитачи Дома, 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 одељенске  старешине, здравствени радник, 

наставник главног предмета-инструмента, 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  анализирају се  потребе и могућности  Дома и на 

бази тих  елемената утврђује годишњи програм рада  Дома. 

                На  крају  сваког  квалификационог  периода анализира се понашање, учење и 

успех  ученика и утврђују се   поступци 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 2016/17. школску годину: 

 

Васпитачи 

„ Улога наставника и 

васпитача у превенцији и 

превазилажењу насилног 

понашања и конфликтних 

ситуација“ /135 

Центар за стручно 

усавршавање Кикинда 
К4 2 12 

„ Прва помоћ и подршка 

детету и младој особи у 

кризи“  / 84 

Факултет педагошких 

наука Универзитета у 

Крагујевцу 

К3 1 8 

„ Култура превазилажења 

конфликата“ / 114 

 

Отворена просветна 

иницијатива, Јагодина 
К4 2 16 

„ Наставник, васпитач као 

медијатор“ / 117 
Дом ученика Средње ПТТ 

школе, Београд, 
К4 1 8 

 

 

               

Програм  рада шефа васпитне службе  

 
                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) 
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❖ 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  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 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  2017/18. године рад стручног сарадника/психолога обухватиће 

индивидуална и групна тестирања у циљу праћења развоја ученика; анкете, вођење 

интервјуа,  предавања на актуелне теме 

❖ 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. 

              

                 Главни  васпитач                                                                     Директор 

         _________________________                                            _______________________ 

                 Дејан Ђорђевић                                                            Данијела Јовић, проф. 



138 

 

ПРИЛОГ:  

 

 

 

 

 

 

РАДНИ ДАНИ 

   време 

 

                                         активности ученика 

 

0700 Устајање 

0700-0730 Лична хигијена ( прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање 

украсним прекривачем, одлагање личних ставри на предвиђена места ( ормари 

за обућу, ормари за гардеробу, фиока под креветом) 

0730-0750 Доручак 

0800-1200 Општеобразовна настава /вежбање на инструменту за ученике који немају 

општеобразовну наставу 

1230-1300 Ручак 

1530-1600 Ужина 

1830-1900 Вечера 

Изласци-уторак, петак 

1900-2000 за ученике до 4. разреда ( уз дозволу васпитача) 

1900-2100 за ученике 5. и 6. разреда ( уз дозволу васпитача) 

1900-2200 за ученике 7. и 8. разреда ( уз дозволу васпитача) 

до 2230 

(уторком) 

за ученике 9,10. разреда  и за „слободњаке“ 
до 2300 

(петком) 

до 2300 Туширање 

Одлазак на спавање 

до 2100 за ученике од 1. до 4. разреда 

до 2130 за ученике 5 . и  6. разреда 

до 2200 за ученике  7.  и 8. разреда 

до 2300 за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“ 
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Напомена: 

1)  Када је радна (наставна) субота, устајање је по распореду од понедељка до петка; 

2) Због динамике активности ученика везаних за музичку и општеобразовну наставу, 

распоред је подложан променама о којима ће ученици бити благовремено обавештени. 

 

 

 

СУБОТА  

0800 Устајање 

0800-0830 Лична хигијена ( прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање 

украсним прекривачем, одлагање личних ставри на предвиђена места ( ормари 

за обућу, ормари за гардеробу, фиока под креветом) 
до 10:00 Доручак 

1000- 1230 
• Пробе оркестара ( Велики и Мали) по утврђеном распореду 

• Учење 

• Вежбање на инструменту 

 

1230-1330 Ручак 

1330-1530 
• Пробе оркестара ( Велики и Мали) по утврђеном распореду 

• Учење 

• Вежбање на инструменту 

• Базен ( по договору са наставницима и васпитачима) 

*Наведене активности ће бити реализоване у складу са обавезама ученика  
 

1530-1600 Ужина 

1830-1900 Вечера 

Изласци суботом 

1900-2000 за ученике до 4. разреда ( уз дозволу васпитача) 

1900-2100 за ученике 5. и 6. разреда ( уз дозволу васпитача) 

1900-2200 за ученике 7. и 8. разреда ( уз дозволу васпитача) 

1900-2300 за ученике 9. и 10. разреда  и за „слободњаке“ (уз дозволу васпитача) 

до 2330 Туширање 

                                        Одлазак на спавање 

до 2100 за ученике од 1. до 4. разреда 

до 2130 за ученике 5 . и  6. разреда 

до 2230 за ученике  7.  и 8. разреда 

до 2330 за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“  
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Извор: Правилник о животу и раду у дому  ученика Школе за музичке теланте; 

 

ИЗВОД ИЗ КУЋНОГ РЕДА ДОМА 
 

➢ БУЂЕЊЕ  --        радним даном у   0700        -         викендом  у 0800 

 

Од 0700 до 07 30    

• прање зуба; 

• умивање; 

• обавезно је намештање кревета и прекривање украсним прекривачем; 

• одлагање личних ствари на  предвиђена места (ормани  за обућу, ормани за гардеробу, 

фиока под креветом...). 

 

➢ ДОРУЧАК    –      се издаје од  0730 до 0750      -       викендом до 0930 

 

 

НЕДЕЉА 

 

0800-1000 

Устајање  

Лична хигијена ( прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање 

украсним прекривачем, одлагање личних ставри на предвиђена места ( ормари 

за обућу, ормари за гардеробу, фиока под креветом) 

Доручак  

1000-1230 
• Пробе оркестара ( Велики и Мали) по утврђеном распореду 

• Учење 

• Вежбање на инструменту 

*Наведене активности ће бити реализоване у складу са обавезама ученика  

 

1300-1330 Ручак  

1400-1700 
• Базен  

• Шетња 

• Уређење соба, кабинета… 

• Вежбање на инструменту и друге активности везане за Дом и Школу 

1800-1900 Вечера 

 Одлазак на спавање 

до 2100 за ученике од 1. до 4. разреда 

до 2130 за ученике 5 . и  6. разреда 

до 2200 за ученике  7.  и 8. разреда 

до 2230 за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“ (уз дозволу васпитача) 

до 2300 Туширање 
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• Од 0800  до 1200  сви ученици су на ООН ИЛИ ВЕЖБАЊУ И НЕМА БОРАВКА У 

ИНТЕРНАТУ.  У овом термину могу бити у интернату само ученици који имају 

здравствених проблема али уз сагласност васпитача. 

 

➢ РУЧАК       -         се издаје од  1230 до 1300 

 

• Изношење хране и прибора из трпезарије није дозвољено осим уз сагласност 

васпитача када је болест ученика у питању. 

 

 

➢ УЖИНА     --       се издаје од  1530 до 1600 

 

➢ ВЕЧЕРА    –       се издаје од   1830 до 1900 

 

 

➢ ИЗЛАСЦИ  -   УТОРАК, ПЕТАК И СУБОТА 

За ученике        до 4. разреда  од  1900 до 2000       (уз дозволу васпитача) 

За ученике      5. и 6. разреда   од 1900 до 2100       (уз дозволу васпитача) 

За ученике      7. и 8. разреда   од 1900 до 2200       (уз дозволу васпитача) 

За ученике      9. и 10. разреда и “слободњаке” од 1900 до 2230    (суботом до 2300)   уз 

дозволу васпитача. 

 

САГЛАСНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У ГРАДУ 

 ДАЈЕ ИСКЉУЧИВО ДИРЕКТОР ШКОЛЕ У ДОГОВОРУ СА ДЕЖУРНИМ 

ВАСПИТАЧЕМ И РОДИТЕЉЕМ  

 

- Ученици који похађају ООН не могу излазити ван школе и дома од 0800 до 1230, осим за 

велики одмор од 0935 до 1000.   

 

ОБАВЕЗНО СЕ ЈАВИТИ ДЕЖУРНОМ ВАСПИТАЧУ ПРИЛИКОМ ИЗЛАСКА И 

ПОВРАТКА У ДОМ И ШКОЛУ 

 

➢ ТУШИРАЊЕ – дозвољено до 2300 часа (СУБОТОМ ДО 2330),  након тога се обавезно 

закључавају туш-кабине.  

➢ Такође ученици су дужни да чувају школску имовину у дому и да се о њој правилно старају 

како  се не би оштетила. Трошкове евентуалне штете, сносиће починиоци.  

 

Ученици су дужни да у потпуности поштују овај извод из кућног реда ! 

ЗА КРШЕЊЕ ПРАВИЛА КУЋНОГ РЕДА, ИЗРИЧУ СЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ 

МЕРЕ!    

 

УПРАВА ШКОЛЕ И ДОМА 

 

 


