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Фебруар, 2018. 
 



 

 

 

На основу члана 62.став 1.тачка 3.и члана 119. Закона о основама 

система образовања и васпитања(''Сл.гл.РС, бр.72/09, 52/11 и 55/13, 

88/17), Школски одбор основне школе ’’Бора Лазић’’ у Влашкој, на 

својој седници одржаној дана 27.02. 2018. године,  ДОНЕО ЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕКС ЗА 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 

2017/2018.ГОДИНУ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Директор школе                                                                        Председник школског одбора    

_____________________________                                          ____________________________ 

  

(    Виолета Нинковић )                                                                     ( Сузана Јовановић)                                 

 

 



Програм увођења у посао наставника приправника 
Полазне основе: 
 

 Правилникао дозволи за рад наставника, васпитача и стручних 

сарадника;"Службенигласник РС", бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 i 

48/2016. 

 Закона о основама система образовања и васпитања /'' Сл.гласник РС'' 

бр.88/2017./ 

 

АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

Уводни разговор о раду у 
школи, специфичностима 
узраста, очекивањима, вођењу 
документације и сл. 

 
психолог 

 
1. месецрада 

Упућивање о основама 
планирања и програмирања 
рада, давање образаца 
(глобални и оперативни план 
рада и писана припрема), 
распоред часова, подела 
материјала за приправнике;   

психолог 1. месецрада 

Одређивање ментора за рад са 
приправником; 

директор, секретар 1. месецрада 

Упознавање са наставним 
планом и програмом датог 
предмета; 

ментор 1. месецрада 

Упознавање са законским 
оквирима (,,Правилник о 
дозволи за рад васпитача, 
наставника и стручних 
сарадника'', ,,Закон о 
основама система образовања 
и васпитања'' ,'' Правилник о 
оцењивању'','' Правилник о 
стручном усавршавању'' и др.) 

секретар 1. месецрада 

Вођење документације о раду 
приправника (планови, 
припреме, дневник рада 
приправника); 

 
приправник у 

сарадњисаментором 

 
перманентно 

Посете приправника часовима 
ментора; 

приправник 
најмање 12 пута 
током приправ. стажа 

Посете ментора часовима 
приправника; 

ментор 
најмање 12 пута 
током приправ.стажа 
 



АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

 
Посетечасовимаприправника; 

психолог, директор 

у складу са 
потребама /најмање 1 
у току приправничког 
стажа/ 

Радионица на тему ,,Решавање 
педагошких ситуација''; 

психолог 
 8/9. Месец рада 
приправника 

Извештај о раду приправника Ментор 
12. месец 
приправничког стажа 

Припрема и прилагање 
документације о раду 
приправника; 

Приправник 
12. месец 
приправничког стажа 

Припрем за одржавање 
угледно гчаса 
(наставнајединица, 
документација, оглашавање..); 

Ментор и приправник 
Поистеку 1. 
годинерада у школи 

Реализација угледног часа 
пред комисијом у школи; 

Приправник 
Поистеку 1. 
годинерада у школи 

Писање извештаја и оцене 
комисије о савладаности 
програма за радн аставника 
приправника; 

 
психолог 

 
Након одржаног 
угледног часа 

Пријављивање приправника за 
полагање испита за стицање 
лиценце; 

 
Секретар 

 
По пријему извештаја 

 
 
 
 
 
 
                                                                                Директор школе 
 
                                                                   __________________________  
                                                                              Виолета Нинковић 
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