ПРАВИЛНИК
О НОРМИ ЧАСОВА НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА НАСТАВНИКА,
СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ВАСПИТАЧА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/92 и 2/2000)
Члан 1
Овим правилником утврђује се норма часова непосредног рада са ученицима
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, оквиру 40-часовне
радне недеље.
Члан 2
Рад наставника распоређује се на: 1. извођење обавезне наставе; 2. обављање
поправног, разредног и других испита; 3. непосредни рад са ученицима у изборној
настави и другим облицима образовно- васпитног рада; 4. припремање и планирање
наставе; и 5. остале послове.
Члан 3
Наставник има 24 часа недељно непосредног рада са ученицима. Наставник разредне
наставе има до 20 часова обавезне наставе недељно, сагласно наставном плану и
програму. Наставник предметне наставе има 20 часова, а наставник предмета језика и
књижевности и математике има 18 часова обавезне наставе недељно. Наставник
страног језика као изборног предмета, у ИИИ и ИВ разреду има 20, а у осталим
разредима 18 часова наставе недељно. Наставник који наставу изводи индивидуално са
ученицима има 22 часа обавезне наставе недељно.
Члан 4
Наставнику предметне наставе може се одредити највише 26 часова обавезне наставе
недељно у току једне школске године, уколико се конкурсом не може обезбедити
наставник који испуњава прописане услове.
Члан 5
У оквиру непосредног рада са ученицима од 24 часа недељно поред обавезне наставе,
наставник има и следеће обавезе: 1. час одељенског старешине и одељенске заједнице: од И до ИВ разреда са једним часом недељно, односно 36 часова годишње; - од В до
ВИИ разреда у сваком одељењу по два часа недељно, односно 72 часа годишње; - у
ВИИИ разреду два часа недељно, односно 68 часова годишње. 2. изборну наставу у
ВИИ разреду са 40 часова, а у ВИИИ разреду са 60 часова годишње; 3. хор од И до ИВ
разреда са 111 часова, а од В до ВИИИ разреда са 136 часова годишње; 4. оркестар са
три часа недељно, односно са 114 часова годишње; 5. додатни образовно-васпитни рад
са ученицима од ИВ до ВИИ разреда са једним часом недељно, односно 36 часова
годишње, а за ученике ВИИИ разреда са једним часом недељно, односно 34 часова
годишње; 6. спортске активности са ученицима од ИВ до ВИИ разреда са једним часом
недељно, односно 36 часова годишње, а за ученике ВИИИ разреда са једним часом
недељно, односно 34 часова годишње; 7. друштвено-користан рад са ученицима од И
до ВИИИ разреда са 1 до 3 дана, односно 5 до 15 часова годишње у складу са
могућностима ученика и потребама друштвене средине; 8. друштвене и слободне
активности са групом ученика са 1 часом недељно; 9. припрема ученика за учествовање
у верификованим такмичењима са 1 до 3 дана; 10. културне и друге активности у
складу са потребама ученика и друштвене средине са 1 до 3 дана; 11. екскурзија у
трајању од 1 до 3 дана годишње, сагласно наставном плану и програму; 12. допунска
настава са ученицима од И до ВИИИ разреда са једним часом недељно за ученике који
заостају у савлађивању наставног програма; 13. корективно-педагошки рад са по једним
до два часа недељно за ученике са мањим сметњама у физичком и психичком развоју,
зависно од потреба ученика; 14. припремна настава пре почетка испитног рока за

ученике од В до ВИИИ разреда упућене на поправни испит, најмање 5 дана са по 2 часа
дневно за сваки предмет.
Члан 6
Наставници обављају поправне, разредне и друге испите у време и на начин утврђен
општим актом школе, а у складу са школским календаром.
Члан 7
Остали послови наставника у 40-часовној радној недељи распоређују се, у складу са
законом, годишњим програмом рада школе, и обухватају: 1. вођење школске
евиденције и издавање јавних исправа; 2. рад у стручним органима школе; 3.
руковођење стручним активом, лабораторијом, кабинетом, или школском радионицом;
4. стручно усавршавање; 5. менторски рад; 6. рад са родитељима; 7. дежурство у школи;
и 8. ангажовање у реализацији спортских, рекреативних и културних активности
ученика; 9. друге послове утврђене годишњим програмом рада школе.
Члан 8
Наставник, стручни сарадник и васпитач приправник, има 2 часа мање недељно од 24,
односно 30 часова непосредног рада са ученицима с циљем успешнијег савлађивања
приправничког стажа. Наставник, стручни сарадник и васпитач-ментор приправник има
1 час мање недељно од 24, односно 30 часова непосредног рада са ученицима с циљем
пружања помоћи приправнику.
Члан 9
Наставник може имати и већи број од 24, односно 26 часова наставе недељно, утврђени
у чл. 3 и 4 овог правилника. Ако наставник има већи број од прописаних часова
обавезне наставе, неће обављати друге послове из члана 5 овог правилника, тако да му
укупан број часова не прелази 40 часова рада недељно.
Члан 10
За припремање и планирање обавезне наставе и непосредног рада у изборној настави
утврђује се за наставника предметне наставе 10 часова, а за наставника предмета језика
и књижевности и математике 12 часова недељно. Годишњим програмом рада школе
утврђује се структура радног времена наставника, тако да часови непосредног рада са
ученицима, из чл. 3 и 5 овог правилника, износе 24 часа, припрема и планирање наставе
10, односно 12 часова.
Члан 11
У оквиру недељног пуног радног времена стручни сарадник и васпитач има 30 часова
непосредног рада са ученицима, родитељима ученика, наставницима и другим
стручним сарадницима школе, на остваривању програма рада и 10 часова недељно за
припрему и планирање тих послова.
Члан 12
Рад стручних сарадника у оквиру 30 часова недељно обухвата: 1. праћење и
проучавање развоја и напредовања ученика у учењу и владању; 2. саветодавни рад са
ученицима; 3. професионалну оријентацију; 4. васпитно-образовни и корективни рад са
ученицима који имају тешкоће у развоју; 5. учешће у планирању и програмирању
образовно-васпитног рада наставника школе; 6. педагошко-инструктивни рад и сарадња
са наставницима и другим стручним сарадницима на унапређењу образовно-наставног
рада; 7. сарадњу и саветодавни рад са родитељима; 8. учешће у стручним органима
школе; 9. сарадњу са стручним институцијама и друштвеном средином; и 10. друге
послове сагласно статуту школе.
Члан 13
Рад васпитача у целодневном и продужном боравку у основној школи и васпитача у
дому ученика у оквиру 30 часова недељно, обухвата: 1. васпитање и чување ученика; 2.
предузимање превентивних мера ради очувања здравља ученика; 3. помагање у учењу и

раду; 4. подстицање ученика на самосталан рад и стицање радних навика; 5.
подстицање такмичарског духа и бољих резултата у раду; 6. програмирање и
реализовање активности ученика у слободном времену: радно- техничких,
производних, хуманитарних, спортских, културно-уметничких, забавних и других
активности.
Члан 14
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном
гласнику".
Самостални члан Правилника о изменама и допунама Правилника о норми часова
непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној
школи ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2000)
Члан 3
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Просветном
гласнику".

