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УВОД 

ШКОЛА И ОКОЛИНА 

 

Основна школа "Стеван Дукић" налази се се на Карабурми, у Дантеовој улици број 52, на падини између звездарске 

шуме и Дунава, окружена зеленилом и великим двориштем. 

 

Основна школа „Стеван Дукић“ основана је 16. септембра 1964. године, а усељена је у данашњу зграду 6. фебруара 

наредне године. Име је добила по радничком лидеру и комунисти, Стевану Дукићу, који је постхумно, 1953. године 

проглашен народним херојем.Стеван Дукић је рођен у селу Рогољима код Босанске Градишке, 16.11.1912. године у 

сиромашној породици која је успела да му омогући основно образовање и занат ливца. Као веома млад, Стеван Дукић је 

почео да се залаже за бољи положај експлоатисаних радника у тадашњој Југославији и убрзо постао прави раднички лидер 

који је организовао штрајкове, демонстрације и борио се свим средствима против актуелне власти.Услед окупираног 

Београда, 1941. године из руку Гестапоа ослободио је Александра Ранковића тада значајног члана Комунистичке партије 

Југославије. У једној од акција ослобађања другова из затвора, био је ухапшен и после страшног мучења, убијен је 21.6.1942. 

године.Због своје храбрости и јуначког држања током рата, постхумно је проглашен народним херојем 1953. године. 

Упркос свим историјским и политичким променама, наша школа није мењала своје име, поштујући прошлост сопственог 

народа колико и лик и дело народног хероја Стевана Дукића чије име носи. 

 

Школа је мрежом улица повезана са ближим и  даљим стамбеним зградама и приватним кућама.Ученици у школу 

долазе пешице или градским превозом. 

Настава се одвија у две смене по вертикалној подели, у једној згради. Наставни кадар је стручно заступљен. Укупна корисна 

пројектована површина школе је 4.834  m2. 
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Грејање је даљинско. Главни улаз школе излази на мање прометну улицу, а улаз за децу je окренут према пространом 

школском дворишту. 

Породице из којих долазе наши ученици се међусобно разликују по образовном, материјалном и културном статусу. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ 

 

Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања и  

основни задаци на којима ће радити ученици и запослени у школи током школске године. 

На основу броја ученика, кадровске и материјалне структуре планирана је организација рада школе, у образовно - 

васпитном раду, раду којим се доприноси остваривању плана и програма, циљева и задатака основног образовања и 

васпитања, рада школе у природи, сарадње са родитељима, културне и јавне делатности школе, рада Наставничког већа, 

директора, стручних сарадника и стручних већа, одељенских већа, стручно педагошког образовања наставника и стручних 

сарадника, унапређивања васпитно образовног рада професионалне оријентације, ученичких организација и одељенских 

заједница,Ученичког параламента, Школског одбора и Савета родитеља. 

 

-интензивирати и осавременити све видове наставе путем индивидуализације и диференцијализације садржаја, 

применополупрограмираних и програмираних материјала, рефератске наставе, лабараторијских вежби, проблемске наставе, 

тематског планирања наставе и слично 

-побољшати организацију васпитно-образовног рада школе прецизирањем обавеза наставника у структури радне недеље, 

израдом распореда свих видова непосредног рада са ученицима, операционализацијом најзначајнијих активности школе за 

одређени период 

-рад са ученицима који показују надпросечне резултате 

-реализација, наставним планом и програмом предвиђених садржаја и остваривање прописаног фонда часова 
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-обогаћивање садржаја ученичких слободних и друштвених активности и прилагођавање времену, потребама и интересовању 

ученика 

-наставити и учврстити сарадњу са друштвеном средином, установама и организацијама у циљу постизања бољег успеха, 

стварању културних навика, радног и професионалног васпитања, здравственог и саобраћајног образовања, превенције 

васпитне запуштености и малолетничке деликвенције, стварању услова за научно-техничке, забавно-рекреативне и спортске 

активности 

-стручно усавршавање наставног особља на плану педагошко-психо-логичког, дидактичко-методичког уже стручног 

образовања и оспособљавања за коришћење савремених наставних средстава и метода рада 

-унапређивање материјално-техничких услова као основе за ефикаснији васпитно-образовни рад 

-савесним и одговорним радом афирмисати основне људске вредности: знање, рад, поштење, дисциплину, хуманост, 

самосталност, личну одговорност и иницијативност. Објективизирати критеријуме оцењивања и ускладити васпитно-

образовне мере и поступке 

-извршити дезидеологизацију и деполитизацију васпитно-образовног рада у складу са Законом о основном образовању и 

васпитању и планом и програмом васпитно-образовног рада у основној школи 

-континуирано пратити реализацију свих видова васпитно-образовног рада, непосрденог рада са ученицима, планирање и 

припремање, стручно усавршавање и учешће у раду стручних тела, као и осталих задатака који произилазе из структуре 

радне недеље 

- подршка инклузивном образовању и израда индивидуалних образовних планова за ученике којима је потребан овај вид 

подршке како би стекли исте услове за образовање 
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I МАТЕРИЈАЛНИ И ЉУДСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

 

1.1.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА ШКОЛЕ 

Наставници су у току године користили наставна средства која су им била на располагању. Сви наставници су задужили 

лаптопове које користе у настави. Школа је набавила нека нова наставна средства, а нека наставна средства и дидактички 

материјал су направили сами ученици и наставници. Школа је обезбедила три графичке табле за наставнике математике, 

физике и хемије.Инсталирани су пројектори у свим учионицама. 

Последње две године је доста урађено на побољшању материјално- техничких услова у којима школа ради.  Окречене су 4 

учионице, канцеларије директорке и рачуноводства, просторије трпезарије и кухиње и урађена је архива школе. Школа је 

сопственим средствима обезбедила ограду на другом спрату и офарбала гелендере степеништа.  

 У току школске 2021/2022. године Општина Палилула је обезбедила средства за санацију дела крова и средства за 

реконструкцију и замену дела ограде на улазу школе.  

Град Београд је обезбедио средства за израду техничког пројекта за реконструкцију крова главне зграде, а реконструкција се 

очекује у току следеће школске године.  

Град Београд је свим ученицима наше школе од 3. до 6. разред обезбедио таблете са инсталираним дигиталним уџбеницима и 

интернетом.  

Такође, за све учитеље 3. и 4. разреда као и предметне наставнике ученике 5. и 6. разреда обезбедили су лаптопове.  Град 

Београд је обезбедио средства за 8 лаптопова и 3 пројектора са постољем.   

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донирало 6 лаптопова, 6 пројектора са постољем. Пошто се школа 

укључила у пројекат Школе за 21. век, Ротари клуб је донирао школи дрон.  

Од сопствених планираних средстава купљен је телевиѕор који се налази у холу школе и који је предвиђен за презентације 

активности реализованих у школи и за важна обевештења за ученике. 
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Све учионице поседују пројектор , а сваки наставник лаптоп. 

1.2 ОПРЕМЉЕНОСТ ЗГРАДЕ И ПРОСТОРИЈА 

Намена школског простора Број просторија 

Учионице 11 

Кабинет за наставу 8 

Кабинет за Технику и технологију 2 

Библиотека са читаоницом 1 

Фискултурна сала 1 

Собе за продужени боравак 5 

Кухиња- трпезарија 1 

Спортски терен 2 

Службени стан домара и ложача 1 

Радни простор секретара школе 1 
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Наставничка зборница 1 

Радни простор педагошко- психолошке службе 1 

Радни простор директора школе 1 

Кабинет за информатику 1 

Остали простори 4 

Сала за корективну гимнастику 1 

Школско двориште 1 

Дигитални кабинет 2 

 

Школа је опремљена следећим техничким и наставним средствима 

 

телевизора 3 Cd плејер 3 

лап топ 10 миксета / 
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графоскопа / штампач 13 

видео бим / звучници 4 

микроскопа 10 слајдера / 

факс апарат 2 микрофони 4 

дијапројектора за 

елемент филм 

/ скенер 3 

дигитални фото 

апарат 

/ сталци за микрофоне 1 

фотокопир апарата 1 Интерактивнетабле 1 

компјутера 45 разглас / 

клавир 1   
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1.3 ПЕДАГОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Ученици првог и другог разреда увек наставу похађају пре подне, док остали мењају смене седмично, с тим што су у 

једној смени ученици 3/1, 3/3, 4/1, 4/3, 5/1, 5/3,  6/1, 6/3, 7/1,  8/1 и 8/3,  а у супротној ученици 3/2, 3/4,  4/2,  5/2, 5/4,  6/2, 7/2, 

7/3,  8/2  разреда. Настава за ученике старијих разреда се изводи кабинетски, а ученици млађих разреда имају своје учионице, 

с тим што ученици трећег и четвртог разреда учионице деле са ученицима истог разреда, а који су у супротној смени. 

Ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда имају продужени боравак. 

 

1.4 ГРЕЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА 

 

Школска зграда је прикључена на систем централног грејања и греје се 4834m2  простора. 

 

1.5 ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 

 

Библиотека Основне школе "Стеван Дукић",основана је и почела са радом истовремено са оснивањем школе.Налази се на 

другом спрату  и  заузима простор од 68 m2,у оквиру којих је смештена колекција и читаоница.Библиотека је опремљена 

читалачким столовима,телевизором,и по једним рачунаром за кориснике и библиотекара са интернет конекцијом и 

пројектором.После последње ревизије библиотека поседује око 9000 монографских публикација .Библиотека је отворена за 

кориснике радним данима од великог одмора у преподневној смени до краја великог одмора у поподневној смени,како би сви 

читаоци могли да користе ресурсе библиотеке.Осим књижевних 

сусрета,промоција,предавања,радионица,изложби,литерарних конкурса,квизова,рада 

секција(библиотечка,литерарна,рецитаторска)у библиотеци се одвијају и часови  које реализује библиотекарка,часови 

предметне наставе које реализују  наставници у сарадњи са библиотекарком, као и угледни часови и 

презентације.Библиотеку користе и ученици у продуженом боравку.Библиотекарка сарађује са матичном библиотеком Града 

Београда,Народном библиотеком Србије,библиотеком "Милутин Бојић",као и другим установама културе и организацијама 

значајним за рад и развој библиотеке. 
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1.6. ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ (кадровски услови рада) 

Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив и настава је стручно заступљена. Школа нема 

кадровских проблема. 

Годишњи План рада Школе реализоваће следећи запослени:   

Директор  1 

Психолог  0,5 

 Педагог  1 

Библиотекар  1 

Дефектолог   2 

Наставници предметне наставе  26 

 Наставници разредне наставе  19 

 Секретар  1 

 Шеф рачуноводства  1 
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Референт за 

финансијскорачуноводствене послове  

1 

Домар/мајстор одржавања  1 

Сервирка  0.4 

Чистачица  10 

Наставници разредне наставе, по 

уговору о обављању привремених и 

повремених послова 

(боравак 3. и 4. разреда) 

2 

УКУПНО 68 

 

Укупан број наставника је 47. Са високом школском спремом 40 ,а са 6. степеном стручне спреме је 7 запослених . 

Остали запослени: са високом школском спремом 8 запослених,  12 са средњом стручном спремом и 1 заполени са 1. 

степеном стручне спреме. 
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Редни 

број 
Име и презиме 

Степен стручне 

спреме 

Радно 

ангажовање 

лиценц

а 

Године 

радног 

стажа 

1.  Бранка Вујиновић 7 Неодређено Да  19 

2.  Радмила Габоров 7 Неодређено  Да  15 

3.  Мариjа Лакетић 7 Неодређено Да 11 

4.  Зорица Гилдедовић 7 Одређено Не  13 

5.  Марија Давидовић 7 Неодређено Да 19 

6.  Маја Вучковић 7 Неодређено Да 3 

7.  Милица Стевановић 7 одређено не 2 

8.  Олгица Демић 7 Неодређено Да 20 

9.  Весна Дмитрић 7 Неодређено Да  18 

10.  Татјана Домановић Стојев 6 Неодређено Да 36 
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11.  Марина Новаковић Дукић 7 Неодређено Да 28 

12.  Катарина Живојиновић 6 Неодређено Да 22 

13.  Драгица Зекић 6 Неодређено Да 34 

14.  Наташа Зечевић 7 Неодређено Да 26 

15.  Александра Зиројевић 7 Одређено Не 8 

16.  Ана Батинић 7 Неодређено Да 1 

17.  Марија Јовановић 7 Неодређено Да 19 

18.  Владанка Клипа 7 Неодређено Да 31 

19.  
Александра Костов 

Дојчиновић 

7 Неодређено Да  13 

20.  Љиљана Лазић 7 Неодређено Да 8 

21.  Добрила Марковић 7 Неодређено Да  13 
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22.  Маријана Марковић 7 Неодређено Да 20 

23.  Селма Ризвановић 7 Одређено Не 1 

24.  Марија Милићевић 7 Неодређено Да 10 

25.  Минка Милићевић 7 Неодређено Да  21 

26.  Јасмина Митић 7 Неодређено Да  21 

27.  Љубиша Младеновић 7 Неодређено Да 29 

28.  Марина Мунитлак 7 Неодређено Да 11 

29.  Мирјана Муцић 7 Неодређено Да 39 

30.  Слађана Николић 7 Неодређено Да  29 

31.  Милисав Павловић 7 Неодређено Да 38 

32.  Александра Перић 7 Неодређено Да 23 

33.  Снежана Пауновић 6 Неодређено Да 37  
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34.  Дарина Пољак 7 Неодређено Да 30 

35.  Деја Петковић Телесковић 7 Неодређено Да  20 

36.  Бранка Попадић 7 Неређено Не 7 

37.  Татјана Радовић 7 Неодређено Да 24 

38.  Александра Ранковић 7 Неодређено Не 4 

39.  Јелена Ранковић 7 Неодређено Да 7 

40.  Јелена Секулић 7 Неодређено Да 11 

41.  Данка Спасовски 7 Неoдређено Не 6 

42.  Катерина Стаменковић 7 Неодређено Да 26 

43.  Бојан Станисављевић 7 Неодређено Да 10 

44.  Весна Стешевић 6 Неодређено Да 21 

45.  Сунчица Стојковић 7 Неодређено Да 30 
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46.  Милан Ђукић 7 Одређено да 8 

47.  Мира Травица Петровић 6 Неодређено Да 35 

48.  Ивана Ћирић 7 Неодређено Да 16 

49.  Александра Угарковић 7 Неодређено Да 15 

51. Душанка Џуверовић 7 Неодређено Да 40 

52. Сања Цветковић 7 Неодређено Да 7 

53. Милан Филиповац 7 Неодређено Да 12 

54.      

55.      

56.      

 

1.7 ПЛАН СПРОВОЂЕЊА МЕРА ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 
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У циљу безбедности у школи, одлуком директора одређена је обавеза дежурства у школи у току целог радног времена. 

Провера извршења радне обавезе вршиће се на дневном нивоу. Поред дежурних наставника  и школског полицајца који 

обилази две школе, постоји    и видео надзор који је повезан са станицом полиције на Палилули . Школа има  уграђен видео 

надзор у згради и дворишту који се редовно сервисира и поправља и чиниће значајан део безбедности како ученика тако и 

запослених у школи. Посебна пажња ће бити посвећена безбедности ученика у дворишту у којем ће увек бити дежурни 

наставници. Деци  није дозвољено да без оправданог разлога, у току наставе, напуштају простор школске зграде и дворишта.. 

Редовним проверама предузећа задужених за контролу противпожарне заштите, апарати за гашење пожара су увек у 

оптималном стању. У циљу побољшања свакодневне безбедности у школи и у учионицама у којима постоји опасност – ниски 

прозори, постављене су решетке. Школа поседује потребна средства за прву помоћ. У циљу безбедности и спречавања зараза, 

школа ће се редовно чистити и вршиће се периодична дератизација и дезинсекција. Безбедност ученика и запослених редовна 

је тема састанка Наставничког већа, родитељских састанака и ЧОС-а. 

 

1.8 ДРУШТВЕНА СРЕДИНА 

 

Школа ради на подручју Месне заједнице ,,Партизански пут'' одакле је већина ученика. Урбанистички услови насеља су 

задовољавајући. Подручје је углавном радничко, а структура, ниво образовања и решеност стамбеног питања нису на 

очекиваном нивоу. 

Уже школско подручје не располаже у довољном броју институцијама за делатност у области културе, спорта и рекреације. 

Сви видови здравствене заштите ученика се доследно спроводе током целе школске године посредством Дома здравља, 

зубне амбуланте и средствима фонда општине и града. Сви ученици школе подлежу обавезном систематском лекарском 

прегледу, а посебно се прегледи обављају приликом слања ученика на излете, екскурзије, боравак на настави у природи. 

Социјална заштита се примењује код деце слабијег материјалног стања. 

У свом раду школа ће као и до сада задовољавати потребе средине и то: 

⮚ педагошко- психолошко образовање родитеља 

⮚ организовање и рад у продуженом боравку за ученике  од првог до четвртог  разреда 
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⮚ учешће школе у свечаностима које организује друштвена средина у којој се школа налази 

⮚ организовање свечаности везане за дане школских празника 

⮚ организовање исхране ученика у школи 

⮚ контрола здравља и превентивна здравствена заштита ученика 

⮚ реализовање програма здравственог васпитања ученика 

⮚ реализовање програма развијања еколошке свести ученика 

⮚ организовање учења страног језика, школе плеса и других садржаја 

Уколико се током школске године појаве и нове потребе друштвене средине, школа ће их  у складу са својим кадровским и 

материјалним условима задовољавати. 

У свом раду током школске године школа ће по потреби користити објекте и програме следећих институција: 
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⮚ Народни музеј 

⮚ Народно позориште 

⮚ Београдска филхармонија 

⮚ Коларчев народни универзитет 

⮚ Биоскопи  

⮚ МТС дворана 

⮚ Музеј ,,Вук Караџић'' 

⮚ Планетаријум 

⮚ Позориште ,, Душко Радовић '' 

⮚ Академија 28 

⮚ Позориштанце “ Пуж” 

⮚ Дечији културно-образовни центар 

⮚ Библиотека ,,Милутин Бојић'' 

⮚ Спортска хала ,,Пионир'' 

⮚ Фудбалски клуб ,,Београд'' 

⮚ Веће технике Палилула 

⮚ Дом здравља ,,Др.Милутин Ивковић'' 

⮚ Музеј ,,Никола Тесла'' 

⮚ Дечји културни центар Београд 

⮚ Установа културе Палилула 

⮚ Нова школа плус „Дунав – учионица на води“ 

⮚ Дечији филмски фестивал 

⮚ ПТТ музеј 

⮚ Железнички музеј 

⮚ Храм Св. Саве 

⮚ Музеј аутомобила 

⮚ Музеј науке и технике 

⮚ Музеј ваздухопловства 

⮚ Mузеј чоколаде 

⮚ Музеј Српске православне цркве 

⮚ Зоо врт 

⮚ Педагошки музеј 

⮚ Етнографски музеј 

⮚ Мадленијанум 

⮚ Руски културни центар 

⮚ Руски дом у Београду 
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⮚ Музеј Јована Цвијића 

⮚ Сајам грађевинарства 

⮚ Извиђачко друштво 

⮚ Планинарско друштво 

⮚ Сарадња са Петницом 

⮚ Пољопривредно добро 

⮚ Iceberg salad центар 

⮚ Археолошки парк-Limes park-Viminacium Adventure 

⮚ Научно образовно-културни центар „Вук Караџић“ у Тршићу 

⮚ Центар за интеграцију младих 

⮚ Београдска филхармонија  - концерти за децу 

⮚ Друштво информатичара Србије 

⮚ Савет Европе 

⮚ Ватрогасно-спасилачка бригада Београд 

⮚ Сарадња са ЗУОВ-ом-дигитална учионица,дигитално компетентан наставник 

⮚ Хемијски факултет Универзитета у Београду 

 

 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

2.1.КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи одвијаће се према Правилнику о календару образовно-васпитног рада 

основне школе за школску 2022/2023. годину. 

Обавезни и остали облици образовно -васпитног рада утврђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим 

планом рада школе . 

Настава и други облици образовно -васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта . 
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Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак , 30. децембра 2022. године . Друго полу годиште 

почиње у понедељк, 23. јануара 2023. године . 

Друго полугодиште завршава се у уторак, 06. јуна 2023. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 20. јуна 2023. године за 

ученике од првог до седмог разреда. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ученике од првог до седмог разреда , остварује се у 36 петодневних наставних седмица , 

односно 180 наставних дана . 

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда оствару је се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана . 

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице , школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у 

седмици. 

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута . 

У току школске године ученици имају јесењи, зимски , пролећни и летњи распуст . 

Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. новембра 2021. године 

Зимски распуст почиње у понедељак, 02. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 20. јануара 2023. године. 

Пролећни распуст почиње у понедељак , 10. априла 2023. године, а завршава се у уторак, 18. априла 2023. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 

2023. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. 

године. 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији 

(„Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети 

Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и 

Видовдан – спомен на Косовску битку. 
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Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра, Свети Сава 27. јануара  Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла,  Дан победе 9. маја и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. 

јуна 2023. године. 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања 

на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у 

недељу. 

У школама се обележавају: 8. новембар  као Дан просветних радника, 21. фебруар као Међународни дан матерњег језика и 10. април  

као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 21. априла 2023. године, на први дан Рамазанског бајрама и 28. јуна 2022. године, на први дан 

Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 05. октобра 2022. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 25. децембра 2022. године, на први 

дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. јануара 2023. године, на први дан 

Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и јулијанском календару – почев од 

Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 07. до 10. априла 2023. године; православни од 14. до 17. априла 2023. 

године). 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су остварене екскурзије. 

Aко је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада. 
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Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у 

складу са овим правилником. 

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. 

јуна 2023. године. 

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у 

складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим правилником. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 24. марта 2023. године и у суботу, 25. марта 2023. године, а завршни 

испит у среду, 21. јуна 2023. године, у четвртак, 22. јуна 2023. године и у петак, 23. јуна 2023. године. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2022/2023.годину одштампан је уз овај правилник и 

чини његов саставни део. 

• Свечани пријем првака-1. септембар 2022. 

• Дан школе биће обележен 16.новембра 

● Дечја недеља биће обележена у првој недељи октобра 

● Ради равномерног распоређивања дана у седмици у току школске 2022/2023. године, … 
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2.1.1.ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ И ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 

 

РЕ

Д. 

БР

ОЈ  

A. ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ  

ПРВИ РАЗРЕД  
ДРУГИ 

РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  нед.  год.  нед.  год.  

1.  Српски језик 5  180  5  180  5  180  5  180  

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

4.  Математика  5  180  5  180  5  180  5  180  

5.  Свет око нас 2  72  2  72  -  -  -  -  

6.  Природа и друштво -  -  -  -  2  72  2  72  

7.  Ликовна култура 1  36  2  72  2  72  2  72  

8.  Музичка култура 1  36  1  36  1  36  1  36  
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9.  
Физичко и здравствено 

васпитање 
3  108  3  108  3  108  3  108  

10 Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 - - 

УКУПНО: A  20  720 21 756 21 756 20  720  

 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

4 4 3 3 4 4 3 3 

 

СВЕГА ЧАСОВА 

80 2880 63 2268 84 3024 60 2160 

РЕД. 

БРО

Ј 

Б. ИЗБОРНИ 

ПРОГРАМИ  
   

1  

Верска 

настава/Грађанско 

васпитање 

1  36  1  36  1  36  1  36  

УКУПНО: Б  1  36  1  36  1 36  1 36  
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УКУПНО: А+Б  21  756 22  792 22  792 21  756 

 

СВЕГА ЧАСОВА 

84 3024 66 2376 88 3168 63 2268 

 

Облици васпитно-образовног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми 

 и активности 

РЕ

Д. 

БР

ОЈ 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

 

ПРВИ РАЗРЕД  

 

ДРУГИ 

РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  нед.  год.  нед.  год.  

1.  Редовна настава 21 720  21  756  21  756  21  756  

2.  Пројектна настава5 - - - - - - /1 36 

3.  Допунска настава 1  36  1  36  1  36  1  36  

4.  Додатна настава                 1 36   1  36  
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5.  Настава у природи**  
7-10 дана 

годишње  

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

 

РЕ

Д. 

БР

ОЈ 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

ПРВИ РАЗРЕД 
ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед.  год.  нед.  год.  нед.  год.  нед.  год.  

1.  
Час одељењског 

старешине 
1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  
Ваннаставне 

активности6 
1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  

3.  Екскурзија/излет 
1-3 дана 

годишње  

1-3 дана 

годишње  

1-3 дана 

годишње  

1-3 дана 

годишње  

 

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 

5 Пројектна настава је обавезна за све ученике. 
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6 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 

 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Ред

. 

Бро

ј 

А. 

ОБАВЕЗНИПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 
ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 
ОСМИ РАЗРЕД 

нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. 

Српски језик и 

књижевност 

 

5 180 4 144 4 144 4 136 

2. 

Енглески језик 

 

2 72 2 72 2 72 2 68 

3. 

Ликовна култура 

 

2 72 1 36 1 36 1 34 
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4. 

Музичка култура 

 

2 72 1 36 1 36 1 34 

5. 

Историја 

 

1 36 2 72 2 72 2 68 

6. 

Географија 

 

1 36 2 72 2 72 2 68 

7. 

Физика 

 

- - 2 72 2 72 2 68 

8 Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

12. 
Физичко и здравствено 

васпитање 
3 108 3 108 3 108 3 102 
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13. 
Информатика и 

рачунарство 
1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: A 25 900 26 936 28 1008 28 952 

Број одељења 4 4 3 3 3 3 3 3 

Укупно А x број одељења 100 3600 78 2808 84 3024 112 3808 

 ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ         

1. Верска/грађанско 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Руски језик/Француски  2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО А+Б 

 

28 1008 29 1044 31 1116 31 1116 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 4 4 3 3 3 3 3 

3 

 

УКУПНО А+Б*БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

1. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. 
Слободне наставне 

активности* 
1 36 1 36 1 36 1 34 

 

Остали облици васпитно-образовног рада 

1. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. 
Ваннаставне 

активности** 
1 36 1 36 1 36 1 36 

 Екскурзије 
До 2 дана 

годишње 

 До 2 дана 

годишње 
2 дана 3 дана 

 

*Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада.Ученик обавезно бира једну активностса 

листе од три слободне наставне активности које школа нуди. 
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** Ваннаставне активности могу да буду друштвене, техничке, хуманитарне, спортске, уметничке и културне активности у складу са 

просторним и људским ресурсима школе. 

 

2.2. СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА 

 

Наставничко веће школе на својој седници, а на предлог наставника и Стручних већа за школску 2022/2023. одабрало је нове уџбенике за 

трећи i четврти,седми и осми  разред, док су уџбеници за остале разреде остали исти као и претходне године. 

ПРВИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

1. 
 Буквар са словарицом, за први разред основне школе,Душка Милић, Татјана 

Митић; Нови Логос 

2. 
Наставни листови уз буквар, за први разред основне школе,  Душка Милић, 

Татјана Митић; Нови Логос 

3. 
Читанка – Реч по реч за први разред основне школе,  Др Наташа Станковић 

Шошо, Маја Костић; Нови Логос 

МАТЕМАТИКА 4. 
Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе, Ива 

Иванчевић Илић,Сенка Тахировић; Нови Логос 

СВЕТ ОКО НАС 

 

5. 

Свет око нас 1 за први разред основне школе– уџбеник са додатним 

материјалима (картицама), Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана 

Субаков Симић; Нови Логос 
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6. 
Свет око нас 1 за први разред основне школе - радна свеска,  Љиља 

Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић; Нови Логос 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
7. 

Музичка култура 1, уџбеник (са додатним материјалима) за први разред 

основне школе, Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац; Нови Логос 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
8. 

Ликовна култура 1, уџбеник за 1. разред основне школе; Милутин Мићић, 

Гордана Мићић; Нови Логос (литературу користи учитељ) 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ  
9. 

Грађанско васпитање сазнање о себи и другима, Београд 2002. (користи 

учитељ) 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

1

0 

FAMILY AND FRIENDS FOUNDATION (Second edition), енглески језик  за 

први разред основне школе; радни уџбеник са електронским додатком, 

Сузан Јануци (Susan Iannuzzi);Нови Логос 

Дигитални свет 
1

1 

Дигитални свет 1, за први разред основне школе, Биљана Калафатић, 

Марина Ињац, Наташа Анђелковић 

 

   

ДРУГИ РАЗРЕД 

https://logos-edu.rs/izdanja/?pretraga=1&writer=biljana-kalafatic
https://logos-edu.rs/izdanja/?pretraga=1&writer=marina-injac
https://logos-edu.rs/izdanja/?pretraga=1&writer=marina-injac


38 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

1. 
Уз речи растемо, Читанка за српски језик за други разред основне 

школе,Наташа Станковић Шошо,Маја Костић, Нови Логос 

2. 
Латиница ,уџбеник за други разред основне школе,Душка Милић, Татјана 

Митић, Нови Логос 

3. 
Радна свеска ,уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други 

разред основне школе, Нови Логос 

МАТЕМАТИКА 4. 
Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (први, други, трећи и 

четврти део); Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић , Нови Логос 

СВЕТ ОКО НАС 

 

5. 

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе; Љиља Стокановић, 

Гордана Лукић,Гордана Субаков Симић, Нови Логос 

6.

  

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; Љиља 

Стокановић,Гордана Лукић,Гордана Субаков Симић, Нови Логос 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

7. 

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;Драгана 

Михајловић Бокан, 

Марина Ињац, Нови Логос 

ДИГИТАЛНИ 

СВЕТ 
8 

Дигитални свет 2, уџбеник за други разред основне школе 

Јован Јовановић,Марина Ињац,Стефан Поповић Нови Логос 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 9. 

Family and Friends Starter (Second edition), енглески језик за други разред 

основне школе, радни уџбеник са електронским додаткомNaomi Simmons, 

Нови Логос 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

1. У свету речи, Читанка за српски језик за трећи разред основне школе, 

Наташа Станковић Шошо, Маја Костић, НОВИ ЛОГОС 

2. Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи 

разред основне школе; Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, НОВИ 

ЛОГОС 

МАТЕМАТИКА 3. Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и 

четврти део), Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић, НОВИ 

ЛОГОС 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

4. Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе , Андријана 

Шикл Ерски, Марина Мунитлак, НОВИ ЛОГОС 
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5.  Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; 

Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак, НОВИ ЛОГОС 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

6. Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; Драгана 

Михајловић Бокан, Марина Ињац, НОВИ ЛОГОС 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8. Family and Friends 1 – Second edition, енглески језик за трећи разред основне 

школе; уџбенички , Naomi Simmons, НОВИ ЛОГОС 

9. Family and Friends 1 – Second edition, енглески језик за трећи разред основне 

школе; уџбеник и радна свеска, Naomi Simmons, НОВИ ЛОГОС 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

1. „Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе, Наташа 

Станковић-Шошо, СоњаЧабрић, НОВИ ЛОГОС 
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2. Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика за четврти разред 

основне школе; Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић, 

НОВИ ЛОГОС 

МАТЕМАТИКА 3. Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, 

трећи и четврти део); Сенка Тахировић Раковић, 

Ива Иванчевић Илић, НОВИ ЛОГОС 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

4. Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе; 

Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана 

Петровић, Иван Матејић; НОВИ ЛОГОС 

5.  Природа и друштво 4, радна свеска за 

четврти разред основне школе, Александар Кандић, Гордана Субаков 

Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић, Иван Матејић; НОВИ ЛОГОС 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

6. Музичка култура за четврти разред основне школе; Драгана Михајловић 

Бокан, Марина Ињац, НОВИ ЛОГОС 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 9. “Family and friends 2”, уџбеник, аутор: Naomi Simmons, НОВИ ЛОГОС 

10

. 

“Family and friends 2”, радна свеска, аутор: NaomiSimmons, НОВИ ЛОГОС 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 
1. 

Читанка Чаролија стварања, за пети разред основне школе,Н. Станковић 

Шошо; Б. Сувајџић, Нови Логос, 2018. 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

2. ГРАМАТИКА ЈЕЗИЧКО БЛАГО, ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,   Н. СТАНКОВИЋ 

ШОШО; Б. СУВАЈЏИЋ, НОВИ ЛОГОС, 2018. 

 3. РАДНА СВЕСКА У ПОТРАЗИ ЗА ЈЕЗИЧКИМ И КЊИЖЕВНИМ БЛАГОМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,   С. СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Н. СТАНКОВИЋ ШОШО; Б. СУВАЈЏИЋ, 

НОВИ ЛОГОС, 2018. 

 4. МАТЕМАТИКА , УЏБЕНИК ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, МИРЈАНА 

СТОЈСАВЉЕВИЋ, ЉИЉАНА ВУКОВИЋ, ЈАГОДА РАНЧИЋ; КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, 

2020. 
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МАТЕМАТИКА 5. МАТЕМАТИКА , ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, МИРЈАНА 

СТОЈСАВЉЕВИЋ РАДОВАНОВИЋ , ЉИЉАНА ВУКОВИЋ, ЈАГОДА РАНЧИЋ; 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, 2020. 

ИСТОРИЈА 6. ИСТОРИЈА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,  ВЕСНА ЛУЧИЋ; БИГЗ, 2018. 

ГЕОГРАФИЈА 7. ГЕОГРАФИЈА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ – НАТАША ПОПОВИЋ, ЕДУКА, 

2018 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 8. МУЗИЧКА КУЛТУРА , УЏБЕНИК  ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, АЛЕКСАНДРА 

ПАЛАДИН; НОВИ ЛОГОС, 2018. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 9. ЛИКОВНА КУЛТУРА , УЏБЕНИК ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ; МИЛИВОЈ 

МИШКО ПАВЛОВИЋ;БИГЗ, 2018 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

0 

PROJECT 2, енглески језик  за пети разред основне школе;уџбеник и радна 

свеска 

TOM HUTCHINSON, OXFORD, THE ENGLISH BOOK 

РУСКИ ЈЕЗИК 1

1 

Орбита 1, руски језик за 5. разред, Завод за уџбенике, аутори: П.Пипер, 

М.Петковић и С.Мирковић, 2018. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 1

2 

NOUVEA PIXEL 1, Data Status, 2018. 
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БИОЛОГИЈА 1

3 

Биологија за пети разред, уџбеник, Дејан Бошковић, Бигз, 2018. 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

1

4 

Техника и технологија, уџбеник за пети разред, Алекса Вучићевић, Ненад 

Стаменовић, Клетт, 2018. 

Кутија са материјалом за пети разред, Алекса Вучићевић, Ненад 

Стаменовић, Клетт, 2018. 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

1

6 

Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе, 

Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић,Бигз, 2018 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

1. Читанка, Српски језик и књижевност за шести разред основне школе, 

Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО 

2. Граматика, Српски језик и књижевност за шести разред основне школе, 

Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО 

3. Радна свеска, Српски језик и књижевност за 6.разред основне школе, 

Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Сунчица Ракоњац Николов, 

Данијела Милићевић, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО 
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МАТЕМАТИКА 4. Математика, уџбеник за шести разред основне школе, Мирјана 

Стојсављевић Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић, Зорица 

Јончић, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

 

 

5. Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; Мирјана 

Стојсављевић Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић, Зорица 

Јончић, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

 

ИСТОРИЈА 6. Историја 6,уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред 

основне школе; Урош Миливојевић,Весна Лучић,Борис Стојковски,  БИГЗ 

школство 

ГЕОГРАФИЈА 7. Географија за 6.разред основне школе, Винко Ковачевић, Сања Топаловић, 

ФРЕСКА 

ФИЗИКА 8. Физика 6,уџбеник за шести разред основне школе, Катарина Стевановић, 

Марија Крнета, БИГЗ школство 

9. Физика 6,збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за 

шести разред основне школе; Катарина Стевановић,Марија 

Крнета,Радмила Тошовић, БИГЗ школство 
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МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

1

0 

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;уџбеник у 

дигиталном облику, Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић, ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

1

1 

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; Миливоје 

Мишко Павловић, БИГЗ школство 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

2 

Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; шеста година 

учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска), TOM HUTCHINSON, 

OXFORD, THE ENGLISH BOOK 

РУСКИ ЈЕЗИК 1

3 

Орбита 2, руски језик за шести разред основне школе, друга година 

учења;уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск), Предраг 

Пипер, Марина Петковић, 

Светлана Мировић, ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”  

ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 

1

4 

NouveauPixel 2, Француски језик за шести разред основне школе, друга  

година учења,уџбенички комплет( уџбеник са двд-ом и радна свеска), 

Уџбеник -Sylvie Schmitt 

Радна свеска- Stephanie Callet, Дата статус 

БИОЛОГИЈА 1

5 

Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе; Дејан 

Бошковић,БИГЗ школство 
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ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

1

6 

Техника и технологија6, за шести разред основне школе;  уџбенички 

комплет (уџбеник иматеријал за конструкторско моделовање); Алекса 

Вучићевић,Ненад Стаменовић, KLETT 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

1

7 

Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; Марина 

Петровић,Јелена Пријовић,Зорица Прокопић, БИГЗ школство 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

1. Читанка 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе; 

Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО 

2. Граматика 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе; 

Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО 

3. Радна свеска, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе; 

.Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица 

Ракоњац Николов, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО 
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МАТЕМАТИКА 4. Математика 7, уџбеник за седми разред основне школе, Мирјана 

Стојсављевић Радовановић, Љиљана Вуковић, Зорица Јончић, 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

 5. Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе; Мирјана 

Стојсављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица Јончић, 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6. Project 4, Serbiан edition, енглески језик за седми  разред основне школе; 

седма година учења;  уџбеник , Tom Hutchinson, THE ENGLISH BOOK 

7. Project 4, Serbiан editon, енглески језик за седми  разред основне школе; 

седма година учења; радна свеска, Tom Hutchinson, THE ENGLISH BOOK 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

8. Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; Јасмина 

Чолић, Маријана Савов Стојановић, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

9. Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; Миливоје 

Мишко Павловић, БИГЗ 

БИОЛОГИЈА 10. Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе; Дејан Бошковић, 

БИГЗ 
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ГЕОГРАФИЈА 11. Географија 7, уџбеник за седми  разред основне школе; Милутин Тадић, 

ЈП «ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ» 

ИСТОРИЈА 12. Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред 

основне школе; Урош Миливојевић, Весна Лучић, Зоран Павловић, БИГЗ 

ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 

13. Nouveau Pixel 3,Француски језик за седми разред основне школе, трећа 

година учења, уџбеник -Colette Gibbe, ДАТА СТАТУС 

14. Nouveau Pixel 3,Француски језик за седми разред основне школе, трећа 

година учења, радна свеска- Patricia Robert, ДАТА СТАТУС 

РУСКИ ЈЕЗИК 15. Орбита 3, руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења; 

уџбеник, Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мировић, ЈП 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 

16. Орбита 3, руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења;  

радна свеска, компакт диск, Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана 

Мировић, ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 

ХЕМИЈА 17. Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школе Татјана Недељковић, 

Драгана Анђелковић, НОВИ ЛОГОС 
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18. Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне 

школе; уџбенички комплет, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, 

НОВИ ЛОГОС 

ФИЗИКА 19. Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе, Катарина Стевановић, 

Марија Крнета, Јелена Радовановић, БИГЗ школство 

 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

21. Техника и технологија за седми разред основне школе”; уџбеник, 

Зоран Луковић, Раде Марковић; ,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ 

22. Техника и технологија за седми разред основне школе”; комплет 

материјала,  Далибор Чукљевић, Милош Папић; ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

23. Информатика и рачунарство 7, уџбеник  за седми разред основне 

школе; Зорица Прокопић, Јелена Пријовић, БИГЗ школство 
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ОСМИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

1. Читанка 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе; 

др Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић; ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО 

2. Граматика 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе; 

Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов; ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО 

3. Радна свеска 8, Српски језик и књижевност за осми разред; Анђелка 

Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац; 

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО 

МАТЕМАТИКА 4. Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе; Мирјана 

Стојсављевић Радовановић, Љиљана Вуковић,   КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

2020. 

 5. Математика 8, збирка задатака  за осми разред основне школе; Мирјана 

Стојсављевић Радовановић, Љиљана Вуковић,  КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

2020. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6. Project 5, Serbian Edition 

 Енглески језик за 8. разред основне школе, осма година учења;уџбеник; 

Tom Hutchinson; The English Book 

7.  Project 5, Serbian Edition, енглески језик за осми разред, радна свеска, Tom 

Hutchinson; The English Book 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

8. Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе, Јасмина 

Чолић, Александра ХаџиЂорђевић,; ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

9. Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред, Јован Глигоријевић, БИГЗ 

БИОЛОГИЈА 10. Биологија 8 уџбеник за осми разред основне школе; Дејан Бошковић, 

БИГЗ 

ГЕОГРАФИЈА 11. Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; Милка Бубало 

Живковић, Драгица Гатарић; ЈП ,»ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ» 

ИСТОРИЈА 12. Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред 

основне школе, Милица Омрчен, Невена Грбовић, ЕДУКА 
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ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 

13. NouveauPixel  4 , француски језик за осми разред, уџбеник; аутори: 

SylvieSchmitt; ДАТА СТАТУС 

14. NouveauPixel 4, француски језик за осми разред, радна свеска; аутори: 

Ane-CecileCouderc,  ДАТА СТАТУС 

РУСКИ ЈЕЗИК 15. Орбита 4, уџбеник са електронским аудио додатком за четврту годину 

учења; аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић; 

ЈП,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ» 

16. Орбита 4, радна свеска за четврту годину учења; аутори: Предраг Пипер, 

Марина Петковић, Светлана Мирковић, 

ЈП ,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ,, 

ХЕМИЈА 17. Хемија 8, уџбеник  за осми разред основне школе; Татјана Недељковић; 

НОВИ ЛОГОС 

 

18. Хемија 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред 

основне школе; Татјана Недељковић; НОВИ ЛОГОС 
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ФИЗИКА 19. Физика 8,уџбеник за осми разред основне школе; Јелена 

Радовановић,Владан Младеновић; БИГЗ 

20. Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред 

основне школе; Јелена Радовановић,Владан Младеновић; БИГЗ 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

21. Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбеник, 

Дубравка Петровић; ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО 

22. Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; комплет 

материјала, Далибор Чукљевић, Милош Папић; ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

23. Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе; 

Зорица Прокопић, Јелен Пријовић, БИГЗ 
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2.3. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

Укупан број ученика је 627 и они су распоређени у 29 одељења, од којих су два одељења комбинована за ученике са посебним потребама 

одељ. дечаци девојчи

це 

укупно иоп 1 иоп2 верска грађанс

ко 

руски  францус

ки 

1-1 12 10 22   11 11   

1-2 17 17 24   12 12   

1-3 11 12 23   10 13   

1-4 14 10 24   10 14   

2-1 10 13 23 4  9 14   

2-2 11 12 23 3  11 12   

2-3 10 13 24 4  12 12   

3-1 11 12 23 3      

3-2 10 13 23 4      

3-3 
10 12 23 3  8 14 

  

3-4 
11 13 24 4  8 16 

  

4-1 
17 7 24 

  12 12   
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4-2 
15 8 23 1 3 5 18 

  

4-3 
17 9 26 1 2 10 16 

  

5-1 
12 11 23  1 12     11 

 

    13 

 

    10 

5-2 
11 11 22 1 1 13 9 

3  

5-3 
8 17 25   18 7 

19 25 

6-1 
16 11 27 1  19 8 26 / 

6-2 
12 14 26   19 7 15 10 

6-3 
8 17 25   15 9 / 25 

7-1 
8 9 17  1 7 10 7 10 

7-2 
7 13 20 2  3 17 11 9 
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7-3 
7 10 17  1 16 2 13 4 

8-1 
14 10 24   10 14 14 9 

8-2 
16 9 25   10 15 20 5 

8-3 
12 9 21   10 11 11 8 

 

БРОЈ УЧЕНИКА У КОМБИНОВАНИМ ОДЕЉЕЊИМА 

Катерина Стаменковић 

1. Н.Б. 4 Разред 

2. А.С. 4Разред 

3. С.С.3.Разред 

4. А.Б. 5.разред 

5. Е.Ш.4.разред 

6. Ц.С.7. Разред 

7. Н.Б. 7. Разред 

8. М.И.7Разред 

Маријана Марковић 

 

1. М.Б.6. Разред 

2. М.С.5 Разред 
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3. Е.Ц.6.Разред 

4. А.Ш 6.Разред 

5. М.С. 7. Разред 

6. Е.Ш. 8. Разред 

 

 

2.4. ДНЕВНА АРТИКУЛАЦИЈА РАДНОГ ВРЕМЕНА УЧЕНИКА 

 

Настава се изводи у две смене, парна и непарна. Ученици 1. и 2. разреда су увек преподне. Смене се смењују седмично. Ученици имају 

један велики одмор после другог часа и траје 20 минута. 

ПАРНА СМЕНА 3/2, 3/4,  4/2,  5/2, 5/4,  6/2,  7/2, 7/3, 8/2,  

НЕПАРНА СМЕНА 3/1, 3/3, 4/1, 4/3,  5/1, 5/3,  6/1, 6/3, 7/1,  8/1, 8/3 и комбинвано 

одељење. 

ПРЕПОДНЕ 1/1, 1/2, 1/3,1/4,  2/1, 2/2, ⅔комбиновано одељење 

 

Распоред звона по сменама: 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 

1.час 08,00  08.45 Одмор 5 минута 



59 

 

2.час 08,50  09,35 Одмор 20минута 

3.час 09,55  10,40 Одмор 5 минута 

4.час 10,45  11,30 Одмор 5 минута 

5.час 11,35  12,20 Одмор 5 минута 

6.час 12,25  13,10 Одмор 5 минута 

7.час 13,15  14,00  

 

ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

1.час 14,00  14,45 Одмор 5 минута 

2.час 14,50  15,35 Одмор 20минута 

3.час 15,55  16,40 Одмор 5 минута 

4.час 16,45  17,30 Одмор 5 минута 
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5.час 17,35   18,20 Одмор 5 минута 

6.час 18,25      19,10 Одмор 5 минута 

7.час    

 

Продужени боравак 

У ОШ“Стеван Дукић“ поред редовне наставе одвија се и продужени боравак за ученике првог и другог разреда .Васпитно образовни рад 

продуженог боравка одвија се у учионицама школе. У боравку ради пет  учитеља, три групе у првом разреду и две групе у другом разреду. 

У јутарњи боравак ученици могу доћи од 07:00 сати. 

 

I  и II РАЗРЕД ( после завршеног 4. часа) 

11,35-11,50 долазак ученика у боравак 

11,50-12,00 припрема за ручак 

12,00-12,30 ручак 

12,30-13,30 слободно време 
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13,30-14,00 припрема за рад 

14,00-16,00 активно учење (израда задатих задатака) 

16,00-18,00 активности у слободном времену (спортске, ликовне, музичке, креативно-забавне, драмско-

литерарне) 

16,00-18,00 одлазак из боравка 

 

II РАЗРЕД (после завршеног 5. часа) 

12,20-12,35 долазак ученика у боравак 

12,35-12,45 припрема за ручак 

12,45-13,05 ручак 

13,05-13,30 слободно време 

13,30-14,00 припрема за рад 

14,00-16,00 активно учење 
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16,00-18,00 активности у слободном времену 

 

2.5. ПРЕГЛЕД ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА 

Радно време наставника предметне и разредне наставе налазе се у прилогу у оквиру 40 часовне радне недеље.   

У оквиру осталих послова наставници су укључени у рад комисија и обављање других послова по налогу директора, а у складу са важећим 

прописима. 

 

Годишњи одмор наставници предметне и разредне наставе по правилу користе за време летњег распуста. Ненаставно особље годишњи 

одмор користи по посебном распореду који утврђује  директор. 

Одељењска старешинства од првог до осмог разреда 

1-1 Сунчица Стојковић     5-1  Јасмина Митић 

1-2 Mилан Филиповац 5-2  Александра Костов Дојчиновић 

1-3 Александра Перић 5-3  Ана Батинић 

1-4 Јелена Ранковић 5-4 Селма Ризвановић 
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2-1 Мирјана Муцић 6-1Минка Милићевић 

 

2-2 Слађана Николић 6-2 Сања Цветковић 

 

2-3 Снежана Пауновић 

 

6-3 Александра Угарковић 

 

 7-1 Марија Милићевић 

 

3-1 Мира Травица Петровић 

 

7-2 Ивана Ћирић 

 

3-2 Наташа Зечевић 

 

7-3 Зорица Гилдедовић 

 

3-3 Татјана Радовић  

3-4 Добрила Марковић 8-1 Марија Јовановић 
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4-1 Душанка Џуверовић 8-2 Марија Давидовић 

4-2 Бранка Вујиновић 

 

8-3 Александра Ранковић 

 

4-3 Весна Дмитрић 

 

 

  Катерина Стаменковић 

 Маријана Марковић 

 

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА ЗА РАД У ОДЕЉЕЊУ 

При подели предмета на наставнике и састављању распореда часова, поштовани су 

психолошко-педагошки захтеви у погледу равномерне заступљености наставних 

предмета у току дана и недеље, имајући у виду карактер предмета и објективне услове 

школе. 
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НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ОДЕЉЕЊА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Сања Цветковић 6-1, 6-2, 6-3, 7-1 

Александра Ранковић 5-1, 5-3, 8-1, 8-3 

Александра Костов 

Дојчиновић 

5-2, 5-4, 7-2, 7-3, 8-2 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Марија Милићевић 1-3, 3-2, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3 + 1 

комбиновано одељење  

Татјана Домановић Стојев 1-1, 2-1, 2-3, 3-1, 3-3, 4-1, 4-3, 8-1, 8-3 , 

1комбиновано одељење  

Марија Давидовић 1/2, 1/4, 2/2, 3/4, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 8/2 

РУСКИ ЈЕЗИК Зорица Гилдедовић 5-1, 5-3, 5-2-4, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2-3, 8-1-3, 8-2 

ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 

Александра Угарковић 5-1-3, 5-2-4, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2-3, 8-1-2-3 

ФИЗИКА Минка Милићевић 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3,8-1, 8-2, 8-3 
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МАТЕМАТИКА Селма Ризвановић 5-2, 5-4, 6-2, 8-2 

Љубиша Младеновић 5-1, 6-1, 6-3, 8-1, 8-3 

Ана Батинић 5-3,7-1,7-2,7-3 

БИОЛОГИЈА Милица Крнета 

Бојан Станисављевић 

5-4, 7-2, 7-3 

5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 8-1, 8-2, 8-3 

ХЕМИЈА Љиљана Лазић 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 

ГЕОГРАФИЈА Радмила Габоров 5-1, 5-2, 5-4, 6-2, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3  

Владанка Клипа 5-3, 6-1, 6-3, 7-1 

ИСТОРИЈА Деја Петковић Телесковић 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1,8/2, 

8/3 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

Милисав Павловић 5-2, 5-4, 6-2, 6-3, 7-2, 7-3, 8-1 (1 час), 8-2 

Јасмина Митић 5-1, 5-3, 6-1, 6-3, 7-1, 8-1 (2 часа), 8-3 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Ивана Ћирић 5-1,5-2,5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-

2, 8-3 
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МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Весна Стешевић 5-1,5-2,5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-

2, 8-3 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

Драгица Зекић 5-1, 5-2, 5-3, 5-4,  

Марија Јовановић 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2 

 
Минка Милићевић 6-1,8-2 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

Дарина Пољак 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 8-1, 8-2, 8-3 

Селма Ризвановић 5-2,5-4,6-2,7-1,7-2,7-3,8-2 

Aна Батинић 5-1,5-3,6-1,6-3,,7-2, 8-1 

Селма Ризвановић 5-2, 5-4, 6-2, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

Сања Цветковић 8-1-3, 8-2 

Александра Угарковић 5-1-3, 5-2-4, 6-1-2-3, 7-1, 7-2-3 

ВЕРОНАУКА Александра Зиројевић 1-1/1-2, 1-3/1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 3-⅓-3, 3-⅔-4, 4-¼-3, 

4/2, 5-⅕-3, 5-2/5/4, 6/1, 6/2, 6-3, 71/72/7/3, 8-⅛-3, 

8-2 
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МУЗИКОМ КРОЗ 

ЖИВОТ 

Весна Стешевић 6-2, 6-3, 7-1, 8-3 

ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ 

И ВАЈАЊЕ 

Ивана Ћирић 5-4, 6-1, 7-2, 7-3, 8-2 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ Бојан Станисављевић 5-3 

 Радмила Габоров 5-1, 5-2 

ДОМАЋИНСТВО Драгица Зекић 8-1 

 

 

Руководиоци стручних већа 

Стручно веће наставника разредне наставе Наташа Зечевић 

Стручно веће природних наука Љиљана Лазић 

Стручно веће друштвених наука Александра Зиројевић 

Стручно веће за језик и комуникацију- Татјана Доманов 
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Стручно веће уметности и вештина Весна Стешевић 

 

 

Координатори Одељењских већа истог разреда 

Први разред  Јелена Ранковић 

Други разред Снежана Пауновић 

Трећи разред Добрила Марковић 

Четврти разред Душанка Џуверовић 

Пети разред Јасмина Митић 

Шести разред Минка Милићевић 

Седми разред Марија Милићевић 

Осми разред Марија Јовановић 
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Чланови стручних актива и школских тимова 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Александра Перић Олгица Демић, координатор 

Слађана Николић Милан Филиповац 

Олгица Демић Слађана Николић 

Минка Милићевић Дарина Пољак 

Марина Мунитлак координатор Наташа Зечевић 

Ивана Стоићевић,родитељ Деја Петковић Телесковић 

 Ана Батинић 
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НАЗИВ ШКОЛСКОГ 

ТИМА 

 

КООРДИНАТОР ЧЛАНОВИ ТИМА 

Тим за инклузивно 

образовање 

Катерина 

Стаменковић 

Маријана 

Марковић 

Добрила Марковић 

Татјана Радовић 

Јелена Ранковић 

Данка Спасовски 

Александра 

Костов 

Дојчиновић 

Марија Милићевић 

Бранка Вујиновић 

Марија Јовановић 

Ивана Ћирић 
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Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

Данка Спасовски Мирјана Муцић 

Љубиша 

Младеновић 

Јасмина Митић 

Весна Стешевић 

Радмила Габоров 

Татјана Домановић 

Стојев 

Александра Перић 

Василија 

Гавриловић,родите

љ 
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Тим за самовредновање 

Сунчица Стојковић  

Милан Ђукић 

Весна Дмитрић 

Mинка Милићевић 

Данка Спасовски 

Сања Цветковић 

Драгица Зекић 

Ана Батинић 

 

Тим за информисање и 

стручно усавршавање 

Олгица Демић Деја Петковић 

Телесковић 

Бранка Вујиновић 

Снежана Пауновић 
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Тим за професионалну 

оријентацију 

Данка Спасовски Зорица 

Гилдедовић 

Александра 

Зиројевић 

Бојан 

Станисављевић 

 

 

Тим за израду пројеката 

Дарина Пољак  Милан Филиповац 

Марија Давидовић 

Дарина Пољак 

 

Тим за унапређење 

квалитета рада школе 

Марина Новаковић 

Дукић 

Љубиша 

Младеновић 

Јелена Ранковић 

Мира Травица 

Петровић 

Јасмина Митић 

 

 



75 

 

Тим за предузетништво 

и међупредметне 

компетенције 

 Марија Давидовић Маја Вучковић 

Олгица Демић 

Александра 

Ранковић 

Мира Травица 

Петровић 

 

 

 

Тим за процену и 

спровођење безбедности 

у школи 

Јелена Никодијевић Координатори 

разредних већа 

Милан Петрић 

 

Тим за интерни и 

екстерни маркетинг 

Милан Филиповац Марина Новаковић 

Дукић 

Mарија Давидовић 

Бранка Попадић 

Бојан 

Станисављевић 
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Тим за уређење 

ентеријера школе 

Ивана Ћирић Бранка Попадић 

Катарина 

Живојновић 

Милица 

Радовановић 

Јелена Секулић 

Катерина 

Стаменковић 

Маријана 

Марковић 

 

 

 

 

Остали послови наставника 

 

Сарадња са Црвеним крстом и прва помоћ 

Душица Џуверовић 

Милисав Павловић 

Записник са Наставничког већа Александра Угарковић и  Сања Цветковић 



77 

 

Координатор продуженог боравка Јелена Секулић 

Ученички парламент Александра Угарковић 

Информатички координатор за завршни 

испит 

Марија Јовановић 

Сајт школе/фејсбук/инстаграм Милан Филиповац 

Координатори електронског дневника 

Катарина Живојновић 

Селма Ризвановић 

Милан Ђукић 

Вође смена 

Селма Ризвановић 

Александра Ранковић 

Добрила Марковић 

Весна Дмитрић 
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2.6. РАСПОРЕД ЧАСОВА 

 

За све облике непосредног рада са ученицима биће утврђен јединствен распоред часова који ће бити доступан ученицима и родитељима, 

као и другим чиниоцима који прате живот и рад школе. 

Распоредом часова су тражена оптимална решења која ће, пре свега одговарати ученицима школе. При изради распореда сусрећемо се са 

потешкоћама због недостатка учионичког простора и дељења ученика на групе. 

 

2.6.1 РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД  15 МИНУТА 

Стручна већа су усагласила и утврдила распоред писмених и писаних провера знања водећи рачуна о оптерећености ученика . Распоред  

писмених и писаних провера знања дужих од 15 минута  се налазе у зборници школе,као и у свакој учионици. 

 

2.7. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ, ЗИМОВАЊА И ЛЕТОВАЊА 

Излети и екскурзије 

Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада. Њен циљ је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем 

садржаја наставних предмета, појава и односа у природној друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа 

која су везана за делатност школе. 

Задаци који се остварују рееализацијом програма екскурзије су: 

● проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

● стицање нових сазнања; 
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● развијање интересовања за природу и развијање еколошких наука; 

● познавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве; 

● развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима; 

● изграђивање екстетских, културних и спортских навика; 

● развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима. 

Реализатори екскурзије су предметни наставници, одељењске старешине и стручни сарадници. Ове активности се реализују у складу са 

Правилником о реализацији излета и екскурзија. 

Излет је ваннаставни облик рада који се остварује ван школе. 

Циљ је: 

- савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини 

- упознавање културног наслеђа 

- упознавање привредних достигнућа 

- рекреативно-здравствене активности ученика 

Образовно-васпитни задаци: 

- проучавање објеката и феномена у природи 

- уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима 

- развијање интересовања за природу 

- изграђивање еколошких навика 

- упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева; 
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- развијање позитивних односа према националним, културним, естетских вредностима, спортским потребама и навикама, 

позитивном социјалним односима 

- схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

Предлог маршута за излете и екскурзије за школску 2022/23. годину 

Екскурзије једнодневне и дводневне 

Разред Предвиђена маршута Време реализације Реализатори 

Први Космај - Етно село Амерић мај/јун 2023. Учитељи првог разреда 

Други  Тршић, Троноша мај/јун 2023. Учитељи  другог 

разреда и учитељи 

боравка 

Трећи Сремски Карловци - Фрушка 

гора -Сремска Каменица 

мај/јун, 2023. Одељењско веће трећег 

разреда 

Четврти Аранђеловац - Топола - Опленац- 

- Орашац 

септембар  2022. или 

мај / јун  2023. 

Учитељи четвртог 

разреда 

Пети Београд-Бранковина-Ваљево 

(обилазак центра града)--

манастир Лелић-Београд 

Мај 2021. Одељењске старешине 

петог разреда 
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Шести Београд- Ресавска пећина-

манастир Манасија -водопад 

Лисине-макете манастира 

Деспотовац- Природњачки музеј 

Свилајнац-Београд 

Мај 2021. Одељењске старешине 

шестог разреда 

Седми Београд- Смедеревска тврђава- 

Археолошки парк Виминацијум-

Limes park- Viminacium 

adventure-Кладово-

Хидроелектрана Ђердап-

Лепенски Вир-Голубац- Београд 

октобар 2022. 

или 

мај 2023. 

Одељењске старешине 

седмог разреда 

Осми Београд-Ниш (Ћеле кула, Нишка 

тврђава)-Крушевац (Црква 

Лазарица и Стари град)- Врњачка 

Бања-Трстеник (манастир 

Љубостиња)- Крагујевац (спомен 

парк Шумарице)- Београд 

Октобар 2020. 

Мај 2021. 

Одељењске старешине 

осмог разреда 

 

Настава у природи 

 

Разред Предвиђена маршута Време реализације Реализатори 
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Први Тара, Дивчибаре, Гоч, 

Гучево,Златар, Златибор, 

Буковичка Бања 

 

 

-Дестинације које дају Супер 

распуст и Супер камп 

 

 септембар / октобар,  

2022.. 

мај / јун 2023. 

 

 

-Термини које дају 

Супер распуст или 

Супер камп ( за 

време распуста) 

 

Веће првог разреда 

Веће другог разреда 

Веће трећег разреда 

Веће четвртог разреда 

 

 

Други  

Трећи 

Четврти 

 

Разред Маршута Време реализације Реализатори 

1.разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

Радмиловац, 

Салаш- Ергела Јаково 

септембар - октобар 

2022. или март април 

2023. 

 

Веће првог разреда 
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1.разред 

2. разред 

3.разред 

4. разред 

Фарма “ Стари Тамиш” септембар - октобар 

2022. или март април 

2023. 

Веће првог разреда 

1 и 2. 

разред 

Iceberg salad centar октобар, 2022. Веће првог и другог 

разреда 

 

Зимовање и летовање се одржава у време зимског одн. летњег распуста и то спада у ваннаставне активности. Реализатори су 

заинтересовани наставници у сарадњи са неком од признатих и поузданих туристичких агенција које се баве дечјим туризмом. Дестинације 

могу бити било које договорено место у земљи и иностранству (уз обавезну сагласност родитеља). Циљ ових путовања је осамостаљивање 

ученика, међусобно дружење, бављење многобројним спортским активностима које јачају и тело и дух деце али и упознавање туристичких 

знаменитости како наше земље тако и дестинација у иностранству.  

 

Позориште и биоскоп 

Разред Установа културе Време реализације Реализатори 

1,2,3. и 4. позориште или биоскоп октобар, 2022. Већа 1, 2, 3. и 4. разреда 
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1,2,3. и 4. позориште или биоскоп децембар, 2022. Већа 1, 2, 3. и 4. разреда 

1,2,3. и 4. позориште или биоскоп јануар, 2023. Већа 1, 2, 3. и 4. разреда 

1,2,3. и 4. позориште или биоскоп март, 2023. Већа 1, 2, 3. и 4. разреда 

1,2,3. и 4. позориште или биоскоп април, 2023. Већа 1, 2, 3. и 4. разреда 

 

- Посете различитим културним и јавним манифестацијама се могу одржати у договореном термину уз сагласност родитеља 

(концерти, филмови, изложбе, позоришна, балетска и оперска извођења,...). Односе се на све заинтересоване ученике школе а 

реализују је наставници разредне и предметне наставе као и одељенске старешине у договору са представницима јавних и 

културних установа која се посећују. Циљ ових посета је непосредно упознавање ученика са оним што се теоријски налази у 

наставном плану и програму али и ван њега. Непосредни доживљај и стечени утисци су од велике важности за развој деце и њихово 

усвајање знања.  

2.8. ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

I – IV РАЗРЕД 
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Назив слободне 

активности 

 

Име и презиме наставника 

Лепо писање Мирјана Муцић, Милан Филиповац, Александра Перић 

Креативни свет Слађана Николић  

Еколошка секција Снежана Пауновић 

спортска секција  Мира Травица Петровић 

 

Рецитаторска секција Наташа Зечевић, Весна Дмитрић 

Моје руке могу свашта Снежана Пауновић 

Играоница-радионица  Мирјана Муцић 

Фотографско-литерарна 

секције 

Слађана Николић 

Спортска секција Јелена Ранковић, Сунчица Стојковић 



86 

 

Ликовна секција Душанка Џуверовић, 

Новинарска секција Бранка Вујиновић 

Code Club  

информатичка секција 

Дарина Пољак 

Драмска секција Добрила Марковић 

Ликовна секција  Татјана Радовић 

 

 

 

 

 

V – VIII РАЗРЕД 

 

ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА 
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Музиком кроз живот Весна Стешевић 

Цртање, сликање и вајање Ивана Ћирић 

Чувари природе Бојан Станисављевић 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ-секције 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА 

Саобраћајна секција Марија Јовановић 

Рецитаторска секција  Сања Цветковић 

Црквенословенски Александра Зиројевић 

Литерарна секција Александра Костов Дојчиновић 

Драмска секција Александра Ранковић 

Историјска секција Деја Петковић Телесковић 

Кошаркашка секција Јасмина Митић 

*НАПОМЕНА: ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ШКОЛСКОГ ПРОГРАМа 
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2.9. КОРЕКТИВНИ ПЕДАГОШКИ РАД 

 

За ученике који имају сметње у говору, читању и писању, школа ће организовати корективни педагошки рад. Логопедски рад ће бити 

организован у сарадњи са стручним институцијама.  

Поред логопедског, у школи ће бити организован и корективни педагошки рад за децу са сметњама у физичком и психичком развоју кроз 

рад педагога, психолога и дефектолога, наставника, учитеља, наставника физичког васпитања, посебно користећи салу за корективну 

гимнастику. 

Корективни педагошки рад организује се у сарадњи са стручњацима ван школе, односно у сарадњи са Домом здравља Палилула, Заводом 

за ментално здравље, Центром за социјални рад и другим стручним и специјализованим институцијама. Рад ће се одвијати целе школске 

године према исказаним потребама. 

 

  

 

 

 

 

 

 

III ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
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3.1. СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

3.1.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

Наставничко веће чине сви наставници предметне и разредне наставе, наставници у продуженомборавку стручни сарадници. Наставничко 

веће радиће у седницама које ће се одржавати једанпут месечно (а по потреби и чешће) током школске године. 

Одељењска већа сачињавају сви наставници који изводе наставу у одређеном разреду. Они се баве питањима од интереса за цео разред, а 

радом Одељењског већа руководи изабрани наставник. Одељењско веће непосредно организује и координира образовно васпитни рад у 

одељењу, разматра питања која се односе на живот и рад ученика и предузима мере за унапређивање образовно васпитног рада. 

У табелама су приказани планови и програми одељењских већа од првог до осмог разреда. 

План и програм одељењског већа првог разреда 

Садржај – предвиђене теме Носиоци активности Време Евалуација 

- Усвајање Програма рада 

Одељењског  већа 

-Приредба за пријем 

првака 

- Утврђивање броја 

ученика по одељењима и  

разредима  

-Договор о набавци 

наставних средстава  

Руководилац 

већа, одељењско веће 

првог разреда 

предметни 

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

август 

септембар 

Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику васпитно-образовног 

рада и записника одељењских 

већа 
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-Набавка 

уџбеника,прибора за рад 

- Распоред часова, 

организација допунскe 

наставе, слободних 

активности и  

боравка  

- Укључивање ученика у 

ваннаставне  

активности 

-Заборављене игре 

- План превенције насиља 

у школи 

- Укључивање родитеља у 

живот и рад школе  

(родитељски састанци, дан 

отворених врата,  

радионице за родитеље, 

дан отворене  

школе...) 

-Упознавање родитеља са 

правима и  

обавезама према школи. 

- Договор о избору дечје 
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штампе 

- Упознавање са новим 

предметом Дигитални свет 

-Договор око избора 

реализовања наставе у  

природи(Тара, Дивчибаре, 

Гоч, Гучево,Златар, 

Златибор, Буковичка 

Бања) и једна од наведених 

дестинација са стране 37. и 

дестинације које нуде 

Супер камп и Супер 

распуст  

- Договор о реализовању 

поудневних посета ( 

Радмиловац, Фарма 

“Стари Тамиш”,Iceberg 

salad centar, Салаш-Ергела 

Јаково) 

- Разно 

-Реализација програма 

Школа без насиља-Уа  

неправда! 

- Дечја недеља 

- Спортски дан 

- Реализација наставних 

Руководилац 

већа, одељењско веће 

првог разреда 

предметни 

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

октобар 

новембар 

Извештаји одељењског 

старешине за седницу 

одељењског већа 
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планова и  програма  

рада;  

- Иновативне методе учења 

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика на  

крају првог 

класификационог периода;  

-Идентификовање и рад са 

ученицима који  

имају потешкоће у учењу и 

понашању. 

-Идентификовање 

надарених ученика 

-Договор о стратегијама 

подршке за  

инклузивно образовање, 

подршка ПП  

службе и Тима за 

инклузивно образовање. 

-Тематско планирање 

- Договор око прославе 

Дана школе  

- Предлог похваљеног 

ученика за Дан школе 

директор школе 
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- Посете 

позоришту,биоскопу,музеј

у ... 

- Текућа питања  

- Новогодишња изложба  

- Предлог похваљеног 

ученика за Дан Светог  

Саве 

-Прослава школске славе 

- Анализа реализованих 

тема у Дигиталном свету 

- Разматрање резултата 

рада примене  

  иновативног учења 

-Реализација наставних 

планова и програма  

рада;  

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика на  

крају првог полугодишта;  

- Разматрање резултата 

рада за ученике   

Руководилац 

већа, одељењско веће 

првог разреда 

предметни 

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

децембар 

јануар 

фебруар 

Евиденција издневника 

васпитно образовног рада; 

Извештаји одељењског 

старешине за седницу 

одељењског већа 
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који су укључени у ИОП  

- Посете позоришту, 

биоскопу, музејима... 

- Сарадња са родитељима 

-Ажурирање педагошке 

документације 

-Израда завршних тестова 

из српског језика,  

енглеског језика и 

математике 

-Посета Београдској 

филхармонији - концерти 

за децу 

 

- Реализација наставних 

планова и програма  

рада;  

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика на  

крају трећег 

класификационог периода;  

- Резултати остварени у 

допунској настави и  

ваннаставним 

Руководилац 

већа, одељењско веће 

првог разреда 

предметни 

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

март 

април 

мај 

Евиденција из дневника 

васпитно образовног рада; 

Извештаји одељењског 

старешине за седницу 

одељенског већа, 



95 

 

активностима 

- Разматрање резултата 

рада за ученике  

који су укључени у ИОП  

- Посета Космају и  Етно 

селу „Амерић“  ( носиоци 

активности - разредне 

старешине - учитељи или 

учитељи из боравка, време 

реализације - мај). 

- Договор око реализовања 

наставе у  

природи (Тара, Дивчибаре, 

Гоч, Гучево,Златар, 

Златибор, Буковичка 

Бања) ) и излета ( Космају 

и  Етно селу „Амерић“ ) 

- Посете 

позоришту,биоскопу, 

музејима... 

- Текућа питања 

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика на  

крају школске године;  

-Анализа резултата 

завршних тестова из  

Руководилац 

већа, одељењско веће 

првог разреда 

предметни 

наставници – верска 

јун 

 

Евиденција из дневника 

васпитно образовног рада; 

Извештаји одељењског 

старешине за седницу 

одељењског већа 
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српског језика и 

математике. 

- Анализа остварености 

плана и програма 

- Додела похвала и награда 

ученицима;  

- Разматрање, оцена 

остварености ИОП-а за  

ученике за које је рађен 

овај план  

- Утврђивање успеха и 

дисциплине ученика  

   на крају школске године;  

-Ажурирање педагошке 

документације 

-Анализа Плана рада 

одељењског већа  

  1.разреда за школску 

2022/23.годину  

-Израда извештаја и плана 

за наредну  

школску годину. 

-Текућа питања 

 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 
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3.1.2.План рада одељењских већа 

 

План рада одељењског већа другог разреда 

Садржај – 

предвиђене теме 

Носиоци активности Време Евалуација 

-Усвајање Програма 

рада Одељењског  

већа; 

-Глобално и 

оперативно 

планирање рада 

редовне наставе и 

ваннаставних 

активности за 

наредну школску 

годину 

- Договор о набавци 

наставних средстава 

- Набавка уџбеника 

- Распоред часова, 

организација 

наставних и 

ваннаставних 

Руководилац 

већа, одељенско веће другог 

разреда 

предметни 

наставници – верска настава, 

енглески језик, стручни 

сарадници, директор школе 

август 

септембар 

Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику васпитно-образовног 

рада и записника одељенских 

већа 
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активности. 

-Утврђивање 

распореда 

контролних вежби и 

критеријум 

оцењивања. 

-Иницијални тест- 

провера степена 

заборавности 

-Договор о 

стратегијама 

подршке за 

инклузивно 

образовање, подршка 

ПП службе и Тима за 

инклузивно 

образовање. 

-План превенције 

насиља у школи 

- Укључивање 

родитеља у живот и 

рад школе 

(родитељски 

састанци, дан 

отворених врата 

радионице са 

родитељима...) 

-Упознавање 

родитеља са правима 

и обавезама према 
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школи. 

- Планирање наставе 

у природи и излета за 

ученике: 

 -Настава у природи : 

Сокобања, 

Дивчибаре, Гоч, 

Тара, Златибор, 

Златар- рекреативна 

( носиоци активности 

- веће другог разреда, 

време реализације - 

мај;  

-Излет- Тршић, 

Троноша, ( носиоци 

активности - веће 

другог разреда, време 

реализације - мај или  

јун). 

- Разно 

-Реализација 

програма Школа без 

насиља 

- Дечија недеља 

 -Реализација 

наставних планова и  

програма рада; 

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

Руководилац  

већа, одељенско веће другог 

разреда 

предметни  

наставници – верска настава, 

енглески језик, стручни 

сарадници, директор школе 

октобар 

новембар 

Извештаји одељенског 

старешине за седницу 

одељенског већа 
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на крају првог 

класификационог 

периода; 

- Прелазак на 

бројчано  оцењивање 

и договор око 

критеријума 

оцењивања за 

провере знања . 

- Анализа рада са 

ученицима који 

имају потешкоће у 

учењу-ИОП 

- Договор о 

стратегијама 

подршке за 

инклузивно 

образовање, подршка 

ПП службе и Тима за 

инклузивно 

образовање 

- Договор око 

прославе Дана школе 

-Реализација 

спортског дана 

- Предлог похваљеног 

ученика за Дан 

школе 

- Обележавање Дана 

сећања на српске 
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жртве у     

   Другом светском 

рату 

- Посете позоришту, 

биоскопу, музеју, 

Ботаничкој  Башти ... 

- Тематско 

планирање 

- Текућа питања  

- Новогодишња 

изложба 

- Предлог похваљеног 

ученика за Дан 

Светог Саве 

-Прослава школске 

славе 

 -Реализација 

наставних планова и 

програма рада; 

- Утврђивање успеха 

и дисциплине 

ученика на крају 

првог полугодишта; 

- Разматрање о 

резултатима рада за 

ученике  који су 

Руководилац 

већа, одељенско веће другог 

разреда 

предметни 

наставници – верска настава, 

енглески језик, стручни 

сарадници, директор школе 

децембар 

јануар 

фебруар 

Евиденција из дневника 

васпитно образовног рада; 

Извештаји одељенског 

старешине за седницу 

одељенског већа 
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укључени у ИОП 

- Сарадња са 

родитељима 

-Ажурирање 

педагошке 

документације 

 

- Реализација 

наставних планова и 

програма рада; 

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

на крају трећег 

класификационог 

периода; 

- Резултати 

остварени у 

допунској настави и 

ваннаставним 

активностима 

- Разматрање о 

резултатима рада за 

ученике 

који су укључени у 

ИОП 

- Договор око 

реализовања излета 

Руководилац 

већа, одељенско веће другог 

разреда 

предметни 

наставници – верска настава, 

енглески језик, стручни 

сарадници, директор школе 

 

 

 

 

 

 

март 

април 

мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евиденција из дневника 

васпитно образовног рада; 

Извештаји одељенског 

старешине за седницу 

одељенског већа 
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- Посете 

позоришту,биоскопу, 

музеју ...– анализа 

 Настава у природи  : 

Сокобања, 

Дивчибаре, Гоч, 

Тара, Златибор, 

Златар- рекреативна 

( носиоци активности 

- веће другог разреда, 

време реализације - 

мај;  

- 

 

 

 

 

Излет- Тршић, 

Троноша, ( носиоци 

активности - веће 

другог разреда, време 

реализације - мај или  

јун). 

 

- Анализа  успеха и 

дисциплине ученика 

на крају четвртог 

класификационог  

 -Анализа резултата 

завршних тестова из 

српског језика и 

математике. 

- Анализа 

 

 

 

 

 

 

Руководилац 

већа, одељењско веће другог 

разреда,предметнинаставниц

и – верска настава, енглески 

језик, стручни сарадници, 

директор школе 

 

 

 

 

 

 

јун 

 

 

 

 

 

Евиденција из дневника 

васпитно образовног 

рада;Извештаји одељењског 

старешине за седницу 

одељењског већа 
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остварености 

програма наставе и 

учења 

- Додела похвала и 

награда ученицима 

- Разматрање, оцена 

остварености ИОП-а  

за ученике са којима 

је рађен овај план 

- Утврђивање успеха 

и дисциплине 

ученика на крају 

школске године; 

-Ажурирање 

педагошке 

документације 

-Анализа плана рада 

одељењског већа 

2.разреда за школску 

2022/23.годину и 

израда извештаја и 

плана за наредну 

школску годину. 

-Текућа питања 

 

 

План рада одељењског већа трећег разреда 
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Садржај – 

предвиђене теме 

Носиоци активности Време Евалуација 

Усвајање Програма 

рада Одељенског  

већа; 

Глобално и 

оперативно 

планирање рада 

редовне наставе и 

ваннаставних 

активности/секција 

за наступајућу 

школску годину 

- Договор о набавци 

наставних средстава 

-Набавка уџбеника 

- Распоред часова, 

организација 

допунског и додатног 

рада, слободних 

активности/секција 

-Утврђивање 

распореда 

контролних 

вежби,писмених 

задатака  и 

критеријума 

оцењивања. 

-Иницијални тест-

Руководилац 

већа, одељенско веће 

другог разреда 

предметни 

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

август 

септембар 

Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику васпитно-образовног 

рада и записника одељенских 

већа 
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провера степена 

заборавности 

-Тематско планирање 

- Планирање и 

договор пројектних 

тема за трећи разред 

-Договор о 

стратегијама 

подршке за 

инклузивно 

образовање, подршка 

ПП службе и Тима за 

инклузивно 

образовање. 

-План превенције 

насиља у школи 

- Укључивање 

родитеља у живот и 

рад школе 

(родитељски 

састанци, дан 

отворених врата 

радионице са 

родитељима...) 

-Упознавање 

родитеља са правима 

и обавезама према 

школи. 

- Планирање наставе 

у природи и излета за 
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ученике ( Соко бања, 

Дивчибаре, Тара- 

настава у природи; 

посета етно селу 

Амерић; Излет-

Фрушка гора-

Сремски Карловци- 

Сремска Каменица 

једна од наведених 

дестинација са стране 

37. и дестинације које 

нуде Супер камп и 

Супер распуст ; 

посета  

пољопривредном 

добру Радмиловац 

или Бојчинској шуми 

- Јаково;, - Разно 

-Реализација 

програма Школа без 

насиља 

Реализација новог 

програма наставе и 

учења за трећи 

разред; 

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

на крају првог 

класификационог 

периода; 

- Договор око 

критеријума 

Руководилац 

већа, одељенско веће 

другог разреда 

предметни 

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

октобар 

новембар 

Извештаји одељенског 

старешине за седницу 

одељенског већа 
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оцењивања за 

провере знања . 

Анализа рада са 

ученицима који 

имају потешкоће у 

учењу-ИОП 

- Договор око 

прославе Дана школе 

- Предлог похваљеног 

ученика за Дан 

школе 

- Посете позоришту, 

биоскопу, музеју ... 

- Посета Етно селу 

Амерић, Пећинци, 

Кућа хлеба, 

Радмиловац, Јаково, 

Стари Тамиш, 

анализа, извештај 

- Оберлежавање Дана 

сећања на српске 

жртве у Другом 

светском рату 

Обележавање Дана 

просветних радника 

(8. новембар) 

- Текућа питања 
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- Новогодишње 

радионица/базар 

- Предлог похваљеног 

ученика за Дан 

Светог Саве 

-Прослава школске 

славе 

 -Реализација новог 

програма наставе и 

учења, пројеката; 

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

на крају првог 

полугодишта; 

- Разматрање о 

резултатима рада за 

ученике  који су 

укључени у ИОП 

- Сарадња са 

родитељима 

- Посете позоришту, 

биоскопу, музеју 

-Ажурирање 

педагошке 

документације 

 

Руководилац 

већа, одељенско веће 

другог разреда 

предметни 

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

децембар 

јануар 

фебруар 

Евиденција издневника 

васпитно образовног рада; 

Извештаји одељенског 

старешине за седницу 

одељенског већа 
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- Реализација 

наставних планова и 

програма рада; 

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

на крају трећег 

класификационог 

периода; 

 - Обележавање Дана 

сећања на жртве 

холокауста, геноцида 

и других жртава 

фашизма у Другом 

светском рату (22. 

април) 

- Обележавање дана 

победе (9. мај) 

- Резултати 

остварени у 

допунској настави и 

ваннаставним 

активностима 

- Разматрање о 

резултатима рада за 

ученике који су 

укључени у ИОП 

- Договор око 

реализовања излета 

-Израда завршних 

Руководилац 

већа, одељенско веће 

другог разреда 

предметни 

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

март 

април 

мај 

Евиденција из дневника 

васпитно образовног рада; 

Извештаји одељенског 

старешине за седницу 

одељенског већа 
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тестова из српског 

језика и математике 

- Посете позоришту, 

биоскопу, музеју ...– 

анализа 

- Излет- Фрушка гора 

- Сремска Каменица - 

Сремски Карловци, 

анализа, извештај 

- Текућа питања 

- Излет- Фрушка гора 

- Сремска Каменица - 

Сремски Карловци 

,анализа, извештај 

(Уколико излет не 

буде реализован у 

мају, реализација ће 

бити у јуну) 

- Обележавање 

Видовдана - спомен 

на Косовску битку 

(28. јун) 

-Приредба на крају 

школске године 

Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

на крају четвртог 

класификационог 

периода; 

Руководилац 

већа, одељенско веће 

другог разреда 

предметни 

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

јун 

 

Евиденција из дневника 

васпитно образовног рада; 

Извештаји одељенског 

старешине за седницу 

одељенског већа 
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-Анализа резултата 

завршних тестова из 

српског језика и 

математике. 

- Анализа 

остварености новог 

програма наставе и 

учења 

- Анализа 

реализованих 

пројеката 

- Додела похвала и 

награда ученицима; 

- Разматрање/оцена 

остварености ИОП за 

ученике са којима је 

рађен овај план 

 Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

крају школске 

године; 

-Ажурирање 

педагошке 

документације 

-Анализа Плана рада 

одељењског већа 3. 

разреда за школску 

2022/2023. годину и 

израда  истог за 
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наредну школску 

годину. 

-Текућа питања 

 

 

 

План рада одељењског већа четвртог разреда  

Садржај – 

предвиђене теме 

Носиоци активности Време Евалуација 

-Усвајање плана 

програма рада 

Одељењског већа 

Глобално и 

оперативно 

планирање рада 

редовне наставе и 

ваннаставних 

активности/секција 

за наступајућу 

школску годину 

2022/2023. 

- Договор о набавци 

наставних средстава 

- Набавка уџбеника 

Руководилац  

већа, одељењско веће 

четвртог  разреда 

предметни  

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

август 

септембар 

Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику васпитно-образовног 

рада и записника одељењских 

већа 
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- Распоред часова, 

организација 

допунског и додатног 

рада,слободних 

активности/секција 

-Идентификација 

ученика за допунску 

наставу и додатну 

наставу 

-Утврђивање 

распореда писмених 

задатака и 

контролних вежби 

- Утврђивање 

планова рада по 

предметима 

-Иницијални тест-

провера степена 

заборавности 

- Тематско 

планирање 

- Планирање и 

договор пројектних 

тема за четвтри 

разред 

- Заједничко 

планирање 

контролних 

вежби,иницијалних 
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тестова и 

реализација истих 

- Сарадња са 

предметним 

наставницима_- 

историја, географија, 

биологија 

-Договор о 

стратегијама 

подршке за 

инклузивно 

образовање, подршка 

ПП службе и Тима за 

инклузивно 

образовање. 

- План превенције 

насиља у школи 

- Укључивање 

родитеља у живот и 

рад школе 

(родитељски 

састанци, дан 

отворених врата 

радионице са 

родитељима...) 

-Упознавање 

родитеља са правима 

и обавезама према 

школи. 

- Договор око 
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обележавања „Дечје 

недеље“ 

- Планирање наставе 

у природи и излета за 

ученике(једна од 

наведених 

дестинација са стране 

37. и дестинације које 

нуде Супер камп и 

Супер распуст ; 

посета  

пољопривредном 

добру Радмиловац 

или Бојчинској шуми 

- Јаково, настава у 

природи - Дивчибаре, 

Соко бања, Тара; 

Излет- Аранђеловац - 

Топола - Опленац - 

Орашац) 

-Договор о 

спровођењу 

међусобних посета 

часова (угледни, 

огледни, креативни 

часови....) 

- Разно 

 

-Реализација 

програма наставе и 

Руководилац  октобар Извештаји одељењског 

старешине за седницу 
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учења за четврти 

разред 

-Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

на крају првог 

класификационог 

периода; 

-Договор око 

критеријума 

оцењивања за 

провере знања . 

-Анализа рада са 

ученицима који 

имају потешкоће у 

учењу-ИОП 

- Договор око 

прославе Дана школе 

- Предлог похваљеног 

ученика за Дан 

школе 

- Посете позоришту, 

биоскопу, музеју ... 

- Посета Етно селу 

или пољопеивредном 

добру , анализа, 

извештај 

- Обележавање Дана 

сећања на српске 

жртве у Другом 

већа, одељењско веће 

четвртог разреда 

предметни  

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

новембар одељењског већа 
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светском рату 

- Обележавање Дана 

просветних радника 

(8.новембар) 

- Договор око тема и 

критеријума 

оцењивања за први 

школски писмени 

задатак из српског 

језика, као и задатака 

у математици 

-  Реализација 

тематског дана 

-  Реализација 

спортског дана 

- Реализација 

радионица за 

предшколце у оквиру 

Дечје недеље 

-  Припрема и 

обележавање Дана 

школе 

- Текућа питања 

-Припрема и 

прослава Нове године 

и новогодишње 

радионице/базара 

-Предлог похваљеног 

Руководилац  

већа, одељењско веће 

четвртог разреда 

децембар 

јануар 

фебруар 

Евиденција из дневника 

васпитно образовног рада; 

Извештаји одељењског 

старешине за седницу 
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ученика за Дан 

Светог Саве 

- Прослава школске 

славе 

-Припрема за 

школско такмичење 

из математике 

- Договор око 

критеријума 

оцењивања за   

писмени  задатак  из 

математике 

- Реализација  

програма наставе и 

учења, пројеката; 

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

на крају првог 

полугодишта; 

- Разматрање о 

резултатима рада за 

ученике који су 

укључени у ИОП 

- Договор и припрема 

и радионица за 

предшколце 

- Сарадња са 

родитељима 

предметни  

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

одељењског већа 
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- Посете позоришту, 

биоскопу, музеју 

- Ажурирање 

педагошке 

документације 

-Реализација 

наставних планова и 

програма рада; 

- Посета Београдској 

филхармонији - 

концерти за децу 

-Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

на крају трећег 

класификационог 

периода; 

- Договор око тема и 

критеријума 

оцењивања за други 

школски писмени 

задатак из српског 

језика, као и задатака 

у математици 

- Учешће на 

такмичењима из 

математике 

- Анализа резултата 

са такмичења из 

математике 

Руководилац  

већа, одељенско веће 

четвртог разреда 

предметни  

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

март 

април 

мај 

Евиденција из дневника 

васпитно образовног рада; 

Извештаји одељенског 

старешине за седницу 

одељенског већа 
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- Обележавање Дана 

сећања на жртве 

холокауста ,геноцида 

и других жртава 

фашизма у Другом 

светском рату (22. 

април) 

- Тематски дан 

- Обележавање дана 

победе (9. мај) 

- Резултати 

остварени у 

допунској настави и 

ваннаставним 

активностима 

- Разматрање о 

резултатима рада за 

ученике који су 

укључени у ИОП 

- Договор око 

реализовања излета 

- Израда завршних 

тестова из српског 

језика и математике 

-Посете позоришту, 

биоскопу, музеју ...– 

анализа 

- Реализација 

радионица за 
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предшколце 

-Излет-Аранђеловац-

Топола-Опленац- 

Орашац, анализа, 

извештај 

- Текућа питања 

-Излет-Аранђеловац-

Топола-Опленац- 

Орашац , анализа, 

извештај (Уколико 

излет не буде 

реализован у 

септембру, октобру 

или мају, реализација 

ће бити у јуну) 

-Утврђивање успеха 

и владање ученика на 

крају другог 

полугодишта 

-Обележавање 

Видовдана - спомен 

на Косовску битку 

(28. јун) 

- Приредба на крају 

школске године 

-Анализа резултата 

завршних тестова из 

српског језика и 

математике. 

Руководилац  

већа, одељењско веће 

четвртог разреда 

предметни  

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

јун 

 

Евиденција из дневника 

васпитно образовног рада; 

Извештаји одељењског 

старешине за седницу 

одељенског већа 
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-Анализа 

остварености  

програма наставе и 

учења 

- Анализа 

реализованих 

пројеката 

- Додела похвала и 

награда ученицима; 

-Разматрање/оцена 

остварености ИОП за 

ученике са којима је 

рађен овај план 

-Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

на крају школске 

године; 

- Ажурирање 

педагошке 

документације 

-Анализа Плана рада 

одељењског већа 4. 

разреда за школску 

2022/2023. годину и 

израда истог за 

наредну школску 

годину. 

- Текућа питања  

- Припрема приредбе 
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за будуће прваке 

-Глобално и 

оперативно 

планирање рада 

редовне наставе и 

ваннаставних 

активности за 

наредну школску 

годину 

-Набавка уџбеника 

-Стручно 

организационе 

припреме за почетак 

нове школске године 

- Проба приредбе за 

дочек будућих првака 

- Текућа питања 

 

 

Руководилац  

већа, одељењско веће 

четвртог разреда 

предметни  

наставници – верска 

настава, енглески језик, 

стручни сарадници, 

директор школе 

август Евиденција из дневника 

васпитно образовног рада; 

Извештаји одељењског 

старешине за седницу 

одељењског већа 

 

 

План рада одељењског већа петог  разреда 
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Садржај – предвиђене теме 

Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Упознавање са наставним планом и програмом 

за пети разред за наступајућу школску 

2022/2023.годину 

6 

Веће, педагог, директор 

Координатор, руководиоци 

актива, дректор школе 
Израда анекса Школског програма за пети 

разред у складу са наставним планом и 

програмом за други циклус основног 

образовања и васпитања 

Упознавање са правилником о реализацији 

излета и планирање садржаја истог 
6,8 

  

Руководилац Већа, педагог, 

психолог 

Одељенске старешине 

Програмирање и координација у редовној 

допунској и додатној настави 

8 

Израда распореда часова 

Усвајање распореда писмених задатака, вежби и 

излета ученика 

Распоређивање новоуписаних ученика и 

поноваца 
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Праћење адаптације ученика 5. разреда 

9 

Одређивање ученика за додатну наставу, 

секције, хор  (према правилнику о раду у 

ванредним околностима) 

Одељенски старешина, 

психолог, руководилац Већа, 

предметни наставници, 

чланови Већа 

Увођење ученика у гугл учионице 

Оптерећеност ученика 

10,11 

Одређивање ученика за допунску наставу и 

праћење напредовања 

Анализа успеха ученика на крају првог 

тромесечја и анализа других видова образовно-

васпитног рада 

Припреме за прославу Дана школе 

Посета виртуелним музејима (Народног музеја 

ако околности дозволе) 

Анализа успеха на крају првог полугодишта, 

анализа рада већа 
1 Чланови Већа 
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Анализа развојног плана школе                    

  

 

Рад секција и укључивање ученика на 

такмичења 

1 

Чланови Већа 

Педагог, психолог 

Анализа допунске и додатне наставе и 

коришћење наставних средстава 

Прослава Савиндана 

Запажање педагошко-психолошке службе о 

појединим ученицима 

Анализа успеха и дисциплине на полугодишту 

2 

Одељенске старешине 

Руководилац Већа 
Посета позоришту 

Реализација редовне, допунске и додатне 

наставе 
3 Руководилац Већа, 
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Припреме за излет  

 

Одељенске старешине 

Чланови Већа 

Биоскопска пројекција 

Реализација излета 

4,5 
Ангажовање ученика у ваннаставним 

активностима, извештаји са такмичења 

Анкетирање ученика за изборне предмете 

Утврђивање успеха и владање на крају другог 

полугодишта 

6 

Руководилац Већа 

Учешће у изради школског програма   

Анализа и евалуација развојног програна школе 

Руководилац Већа 

чланови Већа 

Резултати такмичења, похвале и награде 

ученицима 

Остваривање плана и програма рада свих видова 

васпитно образовног рада 
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Извештај о раду Већа и план за наредну годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План рада одељењског већа шестог  разреда 

Садржај – предвиђене теме 

 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Евалуација 
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- Усвајање годишњег плана и програма 

Већа; 

- Усвајање распореда часова; 

- Планирање писмених и контролних 

задатака; 

- Организација додатне и допунске 

наставе и слободних активности ученика 

(секције, припреме за такмичења...) 

- Планирање и реализација такмичења; 

- Посета позоришту; 

 

 

 

 

Чланови Већа 

 

 

 

 Одељењски 

старешина 

 

 

СЕПТЕМБА

Р 

ОКТОБАР 

Евиденција у 

дневнику 

образовно –

васпитног  рада,  

записник 

одељењског већа 
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- Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода; 

- Утврђивање недовољних оцена на 

предлог предметних наставника; 

- Владање и дисциплина уценика;  

- Анализа тешкоћа у савлађивању 

наставног плана и програма и утврђивање 

узрока; 

- Анализа реализације наставног плана и 

програма; 

- Припрема за Дан школе и прослава; 

- Планирање и реализација такмичења; 

- Посета позоришту; 

 

 

-Чланови Већа 

 

- Одељењски 

старешина 

 

- Чланови Већа 

- Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

 

 

Евиденција у 

дневнику 

образовно –

васпитног  рада,  

записник 

одељењског већа 
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- Рад одељењског старешине и сарадња са 

родитељимљ; 

- Прослава Нове Године; 

- Припрема и прослава школске славе 

Светог Саве; 

- Амализа успеха у учењу и владању на 

крају полугодишта и мере за побољшање; 

- Анализа реализације плана и програма 

редовне наставе и наставе изборних 

предмета; 

- Планирање и реализација такмичења; 

- Посета музеју; 

 

- Чланови Већа 

- Чланови Већа и 

педагог 

- Одељењски 

старешина 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

ЈАНУАР 

Евиденција у 

дневнику 

образовно –

васпитног  рада,  

записник 

одељењског већа 

 

- Организација и реализација такмичења; 

- Анализа успеха у учењу и владању на 

крају трећег класификационог периода и 

мере за побољшање; 

- Утврђивање недовољних оцена на 

предлог предметних наставника; 

- Анализа владања ученика; 

- Анализа  реализације наставног плана и 

програма 

- Одељењски 

старешина 

- Чланови Већа 

 

 

ФЕБРУАР 

МАРТ 

 

 

Евиденција у 

дневнику 

образовно –

васпитног  рада,  

записник 

одељењског већа 
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- Планирање и реализација излета; 

- Планирање и реализација посета 

културним и спортским објектима и 

манифестацијама; 

- Рад Одељењског већа и сарадња са 

родитељима; 

- Организација и реализација такмичења; 

 

- Одељењски 

старешина 

 

-Чланови Већа 

 

 

АПРИЛ 

МАЈ 

 

 

Евиденција у 

дневнику 

образовно 

васпитног 

 рада, записник 

одељењског већа 

 

- Анализа успеха и дисциплине на крају 

школске године; 

- Похвале и награде, резултати са 

такмичења; 

- Организовање припремне наставе за 

ученике који полажу поправни испит; 

- Извештаји о реализацији фонда часова 

свих облика наставе; 

 

 

 

- Чланови Већа 

 

 

-Одељењски 

старешина 

 

 

 

ЈУН 
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- Утврђивање успеха на крају школске 

године (ученици који су полагали 

поправни испит); 

- Анализа рада Одељењског већа; 

- Извештај о раду одељењског већа; 

- Предлог плана рада за наредну школску 

годину 

 

 

- Чланови Већа  

 

 

 

   АВГУСТ 

 

 

План рада одељењског већа седмог разреда 

 

Садржај – предвиђене теме Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Евалуација 
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- Усвајање годишњег плана и програма 

Већа; 

- Усвајање распореда часова; 

- Планирање писмених и контролних 

задатака; 

- Организација додатне и допунске наставе 

и слободних активности ученика (секције, 

припреме за такмичења...) 

- Планирање и реализација такмичења; 

- Посета позоришту; 

- Планирање и реализација екскурзије; 

 

 

 

 

- Чланови Већа 

 

- Одељењски 

старешина 

 

 

СЕПТЕМБАР 

ОКТОБАР 

Евиденција 

у дневнику 

образовно –

васпитног 

 рада,  

записник 

одељењског 

већа 
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- Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода; 

- Утврђивање недовољних оцена на предлог 

предметних наставника; 

- Владање и дисциплина уценика;  

- Анализа тешкоћа у савлађивању наставног 

плана и програма и утврђивање узрока; 

- Анализа реализације наставног плана и 

програма; 

- Припрема за Дан школе и прослава; 

- Планирање и реализација такмичења; 

- Посета позоришту; 

 

 

- Чланови Већа 

 

- Одељењски 

старешина 

 

- Чланови Већа 

- Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

 

 

Евиденција 

у дневнику 

образовно –

васпитног 

 рада,  

записник 

одељењског 

већа 
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- Рад одељењског старешине и сарадња са 

родитељима; 

- Прослава Нове Године; 

- Припрема и прослава школске славе 

Светог Саве; 

- Амализа успеха у учењу и владању на 

крају полугодишта и мере за побољшање; 

- Анализа реализације плана и програма 

редовне наставе и наставе изборних 

предмета; 

 

- Планирање и реализација такмичења; 

- Посета музеју; 

 

 

 

- Чланови Већа 

 

- Чланови Већа и 

педагог 

 

 

 

 

- Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

ЈАНУАР 

Евиденција 

у дневнику 

образовно –

васпитног 

 рада,  

записник 

одељењског 

већа 
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- Организација и реализација такмичења; 

- Анализа успеха у учењу и владању на 

крају трећег класификационог периода и 

мере за побољшање; 

- Утврђивање недовољних оцена на предлог 

предметних наставника; 

- Анализа владања ученика; 

- Анализа  реализације наставног плана и 

програма; 

- Планирање и реализација такмичења; 

 

 

- Одељењски 

старешина 

 

 

- Чланови Већа 

 

 

 

ФЕБРУАР 

МАРТ 

 

 

Евиденција 

у дневнику 

образовно –

васпитног 

 рада,  

записник 

одељењског 

већа 

 

- Планирање и реализација посета 

културним и спортским објектима и 

манифестацијама; 

- Рад Одељењског већа и сарадња са 

родитељима; 

- Организација и реализација такмичења; 

 

 

- Одељењски 

старешина 

 

-Чланови Већа 

 

 

АПРИЛ 

МАЈ 

 

 

Евиденција 

у дневнику 

образовно 

васпитног 

 рада, запис

ник 

одељењског 

већа 
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- Анализа успеха и дисциплине на крају 

школске године; 

- Похвале и награде, резултати са 

такмичења; 

- Организовање припремне наставе за 

ученике који полажу поправни испит; 

- Извештаји о реализацији фонда часова 

свих облика наставе; 

 

 

 

- Чланови Већа 

 

 

-Одељењски 

старешина 

 

 

 

ЈУН 

 

 

 

 

 

- Утврђивање успеха на крају школске 

године (ученици који су полагали поправни 

испит); 

- Анализа рада Одељењског већа; 

- Извештај о раду Одељењског већа; 

- Предлог плана рада за наредну школску 

годину; 

 

 

- Чланови Већа  

 

 

 

   АВГУСТ 
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План рада одељењског већа осмог разреда 

 

Садржај – предвиђене теме Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Евалуација 

Усвајање распореда часова. 

Распоред писмених задатака и контролних 

вежби. 

Укључивање ученика у вананаставне 

активности. 

Реализација екскурзије 

Чланови Већа  

 

септембар 

 

 

 

Евиденција 

у дневнику 

образовно –

васпитног 

 рада,  

записник 

одељењског 

већа 

Реализација екскурзије 

Утврђивање недовољних оцена на 

предлог предметних наставника и оцена 

из владања на предлог одељенског 

старешине – први класификациони период 

Учешће ученика у организацији прославе 

Дана школе. 

 

 

Чланови Већа 

 

 

октобар,               

новембар 

 

 

 

 

 

Евиденција 

у дневнику 

образовно –

васпитног 

 рада,  

записник 

одељењског 

већa 
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Организација прославе Нове године. 

Прослава дана Светог Саве. 

Утврђивање оцена на предлог предметних 

наставника и оцена из владања на предлог 

одељенског старешине.  

Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог полугодишта. 

Анализа реализације плана и програма 

свих видова редовне наставе и 

ваннаставних активности. 

Учешће ученика осмог разреда на 

школским / општинским такмичењима.  

Утврђивање плана временске динамике 

одржавања припремне наставе за 

полагање ѕавршног испита ученика осмог 

разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови Већа 

 

 

 

 

 

 

 

децембар, 

јануар, 

фебруар 

 

 

Евиденција 

у дневнику 

образовно –

васпитног 

 рада,  

записник 

одељењског 

већа 
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Учешће ученика  на такмичењима. 

Утврђивање недовољних оцена на 

предлог предметних наставника и оцена 

из владања на предлог одељенског 

старешине – трећи 

класификационипериод.  

 

 

 

 

 

Чланови Већа 

 

 

 

 

март, април 

 

 

Евиденција 

у дневнику 

образовно –

васпитног 

 рада,  

записник 

одељењског 

већа 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају другог полугодишта, припрема 

ученика за полагање завртшног испита, 

поделa сведочанства.  

Упис ученика у средњу школу.    

Израда извештаја и сумирање резултата 

образовно-васпитног рада у одељењима 

осмог разреда школске 2019/2020. 

школске године. 

 

 

 

 

 

Чланови Већа 

 

 

 

 

 

       мај, јун 

 

Евиденција 

у дневнику 

образовно –

васпитног 

 рада,  

записник 

одељењског 

већа 
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План рада већа продуженог боравка првог и другог разреда 

 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ Евалуација 

- Усвајање Програма 

рада продуженог 

боравка 

- Утврђивање броја 

ученика по 

васпитним групама и 

формирање истих 

- Организација 

самосталног рада, 

слободног времена и 

слободних 

активности (садржаја 

активности) 

- Укључивање 

родитеља у 

организацију рада 

продуженог боравка 

(информативни 

разговор) 

- Усвајање правила 

понашања у боравку 

(развијање 

хигијенских навика, 

правила понашања у 

Руководилац Стручног 

већа продуженог 

боравка, учитељи 

продуженог боравка, 

учитељи у настави, 

стручни сарадници 

  

септембар Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику образовно-васпитног 

рада у продуженом боравку; 

записници са седница Стручног 

већа продуженог боравка 
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трпезарији и 

учионици) 

-Обележавање  

Међународног дана 

писмености (8. 9) 

-Светска акција 

„Очистимо свет“ 

-Текућа питања 

- Реализација Плана 

рада већа продуженог 

боравка 

- Адаптација ученика 

на школска правила 

и обавезе (анализа) 

- Анализа и 

реализација Плана 

садржаја слободних 

активности 

продуженог боравка 

- Обележавање Дана 

сећања на српске 

жртве у Другом 

светском рату (21.10.) 

- Обележавање Дечје 

недеље 

- Обележавање 

Светског дана 

домаћих животиња 

Руководилац Стручног 

већа продуженог 

боравка, учитељи 

продуженог боравка, 

учитељи у настави, 

стручни сарадници 

октобар Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику образовно-васпитног 

рада у продуженом боравку; 

записници са седница Стручног 

већа продуженог боравка 
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(2. 10) 

- Обележавање 

Светског дана чистих 

руку (15.10) 

- Текућа питања 

- Реализација Плана 

рада већа продуженог 

боравка 

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

на крају првог 

класификационог 

периода 

- Светски дан науке 

- Припреме поводом 

прославе Дана школе 

(16.11) 

- Међународни дан 

толеранције (16.11) 

- Међународни 

хуманитарни дан 

(23.11) 

- Текућа питања 

  

Руководилац Стручног 

већа продуженог 

боравка, учитељи 

продуженог боравка, 

учитељи у настави, 

стручни сарадници 

новембар Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику образовно-васпитног 

рада у продуженом боравку; 

записници са седница Стручног 

већа продуженог боравка 
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- Реализација Плана 

рада већа продуженог 

боравка 

- Посета школској 

библиотеци 

- Светски дан 

планина (11.12) 

- Радионице поводом 

предстојећих 

новогодишњих 

празника 

- Новогодишњи базар 

- Божић за 

припаднике верских 

заједница који 

обележавају празнике 

по грегоријанском 

календару (25.12) 

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

на крају првог 

полугодишта 

- Текућа питања 

Руководилац Стручног 

већа продуженог 

боравка, учитељи 

продуженог боравка, 

учитељи у настави, 

стручни сарадници 

      децембар Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику образовно-васпитног 

рада у продуженом боравку; 

записници са седница Стручног 

већа продуженог боравка 

- Реализација Плана 

рада већа продуженог 

боравка 

- Божићни празници 

Руководилац Стручног 

већа продуженог 

боравка, учитељи 

продуженог боравка, 

учитељи у настави, 

јануар Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику образовно-васпитног 

рада у продуженом боравку; 

записници са седница Стручног 
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(06.01. и 07.01) 

- Прослава школске 

славе Св. Саве (27.1) 

- Разно 

стручни сарадници већа продуженог боравка 

- Реализација Плана 

рада већа продуженог 

боравка 

-Међународног дана  

матерњег  језика 

(21.2) 

-Разно 

Руководилац Стручног 

већа продуженог 

боравка, учитељи 

продуженог боравка, 

учитељи у настави, 

стручни сарадници 

фебруар Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику образовно-васпитног 

рада у продуженом боравку; 

записници са седница Стручног 

већа продуженог боравка 

- Реализација Плана 

рада већа продуженог 

боравка 

- Светски дан дивљих 

животиња (3.3) 

- Радионице поводом  

Дана жена (8.3) 

-Светски дан поезије 

(20.3) 

-Светски дан воде 

(22.3) 

-Светски дан 

позоришта (27.3) 

Руководилац Стручног 

већа продуженог 

боравка, учитељи 

продуженог боравка, 

учитељи у настави, 

стручни сарадници 

март Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику образовно-васпитног 

рада у продуженом боравку; 

записници са седница Стручног 

већа продуженог боравка 
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- Текућа питања 

- Реализација Плана 

рада већа продуженог 

боравка 

- Дан шале (1.4) 

- Међународни дан 

дечије књижевности 

(2.4) 

-Светски дан Рома 

(8.4) 

- Радионице поводом 

ускршњих празника 

- Ускршња продајна 

изложба 

- Ускршњи празници 

- Светски дан 

планете  Земље (22.4) 

- Међународни  дан 

књиге 

-Први дан 

Рамазанског Бајрама 

за припаднике 

исламске заједнице 

- Дан сећања на 

жртве холокауста, 

Руководилац Стручног 

већа продуженог 

боравка, учитељи 

продуженог боравка, 

учитељи у настави, 

стручни сарадници 

април Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику образовно-васпитног 

рада у продуженом боравку; 

записници са седница Стручног 

већа продуженог боравка 
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геноцида и других 

жртава фашизма 

(22.04.) 

-Светски дан књиге 

(23.4) 

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

на крају трећег 

класификационог 

периода 

- Разно 

- Реализација Плана 

рада већа продуженог 

боравка 

- Светски дан птица и 

дрвећа 

- Недеља здравља 

уста и зуба 

-Светски дан птица и 

дрвећа (10.5) 

-Међународни дан 

породице (15.5) 

- Међуразредна 

спортска такмичења 

- Разно 

Руководилац Стручног 

већа продуженог 

боравка, учитељи 

продуженог боравка, 

учитељи у настави, 

стручни сарадници 

мај Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику образовно-васпитног 

рада у продуженом боравку; 

записници са седница Стручног 

већа продуженог боравка 
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- Реализација Плана 

рада већа продуженог 

боравка 

- Међународни дан 

деце (1.6) 

- Светски дан 

заштите животне 

средине (5.6) 

- Међуразредни 

музички тобоган 

- Посета оближњем 

парку 

- Анализа 

остварености Плана 

рада већа продуженог 

боравка 

- Анализа успеха и 

дисциплине на крају 

наставне године 

- Видовдан, спомен на 

Косовску битку 

(28.06.) 

- Похвале за труд и 

постигнуте резултате 

- Ажурирање 

педагошке 

документације 

Руководилац Стручног 

већа продуженог 

боравка, учитељи 

продуженог боравка, 

учитељи у настави, 

стручни сарадници 

јун Праћење кроз евиденцију у 

Дневнику образовно-васпитног 

рада у продуженом боравку; 

записници са седница Стручног 

већа продуженог боравка 
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- Разно 

 

 

НАПОМЕНА: Записници са састанака Стручних већа учитеља продуженог боравка се израђују након сваког класификационог периода. 

 

План рада одељењског већа комбинованих одељења  

 У школи постоје два  комбинована одељења. У оба одељења  ученици прате редован план и програм ,и раде по измењеном ИОП-у по 

одлуци интерресорне комисије. 

Рад у оба одељења је самим тим  специфичан и јединствен, а у циљу и интересу бољег напредовања ученика. 

Активности који су предвиђене за рад овог већа у школској години су следеће: 

- Израда индивидуалних образовних планова/август-јануар,јануар-јун/а по потреби и током целе године 

- Подршка наставницима у раду са децом којима је потребна подршка у раду/стручно мишљење при изради педагошких профила,ИОП-

а,координација са родитељима,стручним службама,интерресорном комисијом и осталих типова подршке које су у домену звања 

дефектолога . 

-Предавања  и презентације за наставнике у циљу подршке и развијање емпатије код свих у раду са децом којима је подршка неопходна 

- Међуодељенска посета часовима и планирање и реализовање заједничких активности/током целе године 

- Међуодељењска такмичења/током целе године 

- Присуство часовима у млађим и старијим разредима. 

- Сарадња са интерресорном комисијом и осталим службама као подршка у раду са ученицима ван установе/током целе године 
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-Константна сарадња са родитељима 

- Сарадња са осталим учесницима у васпитно образовном раду са ученицима у 

 установи/током целе године 

- Посета ОШ  ,,Иван Милутиновић“ 

- Сарадња са осталим колегама –дефектолога на нивоу града/током целе године 

- Учешће на трибинама и саветовањима/током целе године 

-Учешће на семинарима/током целе године 

-Планирање,израда,прегледање тестова за завршни испит и дежурство 

 

 

 

 

 

3.1.3. СТРУЧНА ВЕЋА 

Стручна већа  школе чине  Стручно веће наставника разредне наставе, стручно веће друштвених наука, стручно веће природних 

наука,стручно веће за језик и комуникацију  и стручно веће уметности и вештина. 

Руководиоци стручних већа за школску 2022/2023.год су приказани у табели. 
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Стручно веће наставника разредне наставе Наташа Зечевић 

Стручно веће природних наука Марија Јовановић 

Стручно веће друштвених наука Александра Зиројевић 

Стручно веће за језик и комуникацију- Татјана Домановић Стојев 

Стручно веће уметности и вештина (култура, 

уметност и спорт) 

Весна Стешевић 

 

 

 

 

 

3.1.3.а  ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ (ОД I ДО IV РАЗРЕДА) 

 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ Евалуација 
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-Доношење и 

усвајање плана рада 

Стручног већа 

- Припрема и 

реализација свечаног 

пријема првака  

- Извештај о 

резултатима 

разредног испита 

- Израда оперативних 

планова, годишњих 

планова и школског 

прогама по 

разредима, плана 

стручног 

усавршавања на 

нивоу већа, 

планирање рада и 

новина у раду , 

набавка уџбеника 

- Тематско 

планирање/тематски 

дан – избор тема по 

разредима (два дана у 

току године 

(октобар/април) 

- Организација рада 

додатне, допунске 

наставе, ДТХСК-а, 

ваннаставних 

Руководилац већа  

директор школе , 

психолог школе , 

педагог школе , сви 

чланови Стручног већа 

Август 

2022. год. 

записници већа 



155 

 

активности, секција 

- Израда распореда 

часова и распореда 

коришћења сале за 

физичко васпитање 

- Разматрање потребе 

за набавком нових  

наставних средстава 

и дидактичког 

материјала за 

реализацију васпитно 

– образовног рада у 

2021/2022. школској 

години 

-Распоред учионица - 

 

-План унапређивања 

наставе  

-Иницијални тест - 

праћење и евалуација 

(прва и друга недеља 

септембра) 

- Идентификација 

ученика са развојним 

потешкоћама 

- Сарадња учитеља са 

наставницима и 

одељењским 

старешинама петог 

Сви чланови већа, 

директор школе , 

психолог школе , 

педагог школе , 

одељенске старешине 

петог разреда,  

Септембар  

2022. год. 

записници већа 
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разреда 

- Организација и 

предлог за извођење 

наставе у природи и 

излета 

-Стручно 

напредовање  и 

усавршавањеучитељ

а 

- Избор штампе за 

ученике 

- Договор о 

реализацији Дечје 

недеље 

-Пружање подршке 

наставницима у 

индивидуализацији 

рада са ученицима са 

потешкоћама у 

развоју 

- Примери добре 

праксе – учешће 

- Превентивни 

програм о заштити 

деце од  

насиља 

- Посете позоришту, 

биоскопу и другим 

Психолог школе , 

педагог школе , 

чланови већа, Тим за 

ИОП, родитељи 

(учесници у Дечјој 

недељи) 

Октобар 2022. год. записници већа 



157 

 

установама од 

значаја 

- Припреме за 

обележавање Дана 

школе 

- Дечја недеља – 

обележавање 

- Тематски дан – 

реализација 

- Посета етно селу 

Амерић ( 1, 2, 3. и 4. 

разред) , носиоци 

активности - 

одељенска већа 

првог, другог , трећег 

и четвртог разреда, 

време реализације - 

октобар. 

 

--Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог 

класификационог 

периода 

- Дан школе – учешће 

у програму 

- Уједначавање 

критеријума 

 Сви чланови већа, 

директор школе, 

психолог школе , 

педагог школе , 

библиотекар 

Новембар 2022. 

год. 

записници већа 



158 

 

оцењивања 

- Огледни и угледни 

часови – носиоци 

активности 

(презентовање 

реализованих часова) 

- Сарадња са 

школском 

библиотеком 

- Унапређивање 

наставе 

- Побољшање 

квалитета наставе ( 

коришћење аудио-

визуелних средстава, 

дигитална учионица, 

пројектна настава) 

-Сарадња са 

родитељима-

радионице 

- Стручно 

усавршавање 

наставника 

- Посете позоришту, 

биоскопу и другим 

установама од 

значаја 

- Новогодишњи 

вашар -  изложба 

 Чланови већа, 

директор, 

педагог,психолог, 

наставник ликовне 

културе 

Децембар 2022. 

год. 

 

записници већа 
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продајног карактера 

- Припреме за 

обележавање 

школске славе 

Светог Саве 

-Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају 

 1. полугодишта и 

реализација 

наставног плана и 

програма 

- Утврђивање оцена 

по предметима и 

владања ученика 

- Анализа мера 

индивидуализације за 

ученике са развојним 

потешкоћама 

- Анализа остварене 

сарадње са 

родитељима и њеног 

утицаја на резултате 

у васпитно – 

образовном раду 

- Мере за побољшање 

успеха 

- Посете позоришту, 

биоскопу и другим 

Чланови већа, 

директор, психолог, 

педагог, Тим за ИОП 

Јануар 2023. год.  

записници већа 
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установама од 

значаја 

- Огледни и угледни 

часови – носиоци 

активности 

(презентовање 

реализованих часова) 

-Сређивање 

педагошке 

документације 

- Прослава школске 

славе Светог Саве 

-Наставак у ширењу 

и реализацији 

вредносног система 

програма „Школа без 

насиља“ 

-Учешће ученика на 

школским и другим 

такмичењима 

Чланови већа, 

директор, педагог 

Фебруар 2023. год. записници већа 

-Потешкоће у раду 

- Посете позоришту, 

биоскопу и другим 

установама од 

значаја 

Чланови већа Март 2023. год. записници већа 

-Анализа успеха и 

владања ученика на 

Чланови већа, 

директор, педагог, 

Април 2023. год.  
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крају трећег 

класификационог 

периода 

- Потешкоће у раду и 

оптерећеност ученика 

- Тематски дан – 

реализација 

- Посете позоришту, 

биоскопу и другим 

установама од 

значаја 

-Стручно 

напредовање 

учитеља 

- Огледни и угледни 

часови – носиоци 

активности 

(презентовање 

реализованих часова) 

- Сарадња са 

родитељима – 

радионице са 

родитељима 

 

 

психолог записници већа 

 

- Анализа учешћа 

Чланови већа, 

директор, педагог, 

психолог, тим за 

Мај 2023. год.  
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ученика на 

школским и другим 

такмичењима ( ниво, 

пласман ) 

- Унапређивање 

квалитета наставе  

- Посета Iceberg  

центру  - време 

реализације - мај, 

носиоци су већа 

првог и другог 

разреда 

-Спортски дан 

-  Реализација 

наставе у природи, 

дестинација је    

Сокобања ( предлог 

учитеља дат у јуну на 

седнци Стручног 

већа учитеља  и који 

је остављен због 

нереализовања исте у 

претходној школској 

години због 

епидемиолошке 

ситуације) , време 

реализације мај, 

носиоци су већа 1, 2, 

3. и 4. разреда 

-  Реализација 

једнодневних излета  

( измене  су 

самовредновање  

 

 

 

 

записници већа  
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предложене и 

усвојене на седници 

Стручног већа 

учитеља  у јуну), 

носиоци активности 

су већа 1,2, 3. и 4. 

разреда ( свако веће 

за свој разред) : 

1. разред:  Свилајнац,  

Природњачки музеј, 

Дино парк 

2. разред:  . 

Свилајнац, 

Природњачки музеј - 

Дино парк 

3. разред : Свилајнац, 

Природњачки музеј - 

Дино парк, манастир 

Манасија, Ресавска 

пећина 

4. разред : Опленац, 

Орашац, 

Аранђеловац 

 

 

- Реализација 

једнодневних излета, 

носиоци активности 

су већа 1,2, 3. и 4. 

Чланови већа, 

директор, педагог, 

психолог, тим за ИОП 

Јун 2023. год. Записници већа 
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разреда ( свако веће 

за свој разред) : 

1. разред:  Свилајнац,  

Природњачки музеј, 

Дино парк 

2. разред:  . 

Свилајнац, 

Природњачки музеј - 

Дино парк 

3. разред : Свилајнац, 

Природњачки музеј - 

Дино парк, манастир 

Манасија, Ресавска 

пећина 

4. разред : Опленац, 

Орашац, 

Аранђеловац 

 

-Утврђивање успеха 

по предметима и 

владања ученика на 

крају школске године 

- Анализа ефеката 

прилагођених мера за 

ученике са развојним 

потешкоћама  

- Реализација 

планираног фонда 

часова и садржаја 

 

 

 

 

 

 



165 

 

наставног плана и 

програма по 

предметима 

- Огледни и угледни 

часови – носиоци 

активности 

(презентовање 

реализованих часова) 

- Ажурирање 

педагошке 

документације 

- Планирање рада 

Стручног већа за 

наредну школску 

годину – избор 

руководиоца већа 

-Разно 
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3.1.3.б. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

Садржај рада Носиоци реализације Време  Евалуација 

Промене и новине у наставном плану 

и програму 

Распоређивање ученика за рад у 

секцијама 

Увид у расположива наставна 

средства 

Анализа иницијалног теста из 

историје и географије 

Одлазак на Литургију у парохијску 

цркву Сабор српских светитеља на 

сам дан славе храма (11. септембар)  

Упознавање ученика четвртог разреда 

са наставом географије 

 

Чланови већа 

Чланови већа 

Наставници географије 

и историје 

Чланови већа 

Наставници географије 

и историје 

вероучитељ 

Наставници географије 

 

септембар 

записници 

већа 
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Угледни час- Кофер 

путовања,6.разред 

Одређивање ученика за рад у 

додатној и допунској настави 

“Цвијићеви дани”-посета Музеја “ 

Јована  

Цвијића”,Цвијићевог гроба на Новом 

гробљу,сусрет ученика ОШ”Јован 

Цвијић” и ОШ”Стеван Дукић” 

Дечија недеља 

 

Наставници историје, 

географије грађанског 

васпитања и верске 

наставе 

Наставници историје и 

географије 

Вероучитељ,наставниц

и географије 

 

октобар 

записници 

већа 

Анализа успеха и реализација 

фонда часова за први 

класификациони период 

Припреме за одржавање Дана 

школе 

Учешће у раду општинских актива 

 

Руководилац већа 

Чланови већа 

Чланови већа 

наставници географије 

и  вероучитељ 

 

новембар 

записници 

већа 



168 

 

Упознавање ученика четвртог 

разреда са наставом историје  

Учешће у организацији прославе 

Нове године 

Хуманитарни рад – прикупљање 

пакетића за децу  

Угледни час – Божићни рецитал 

Наставник историје 

наставници географије 

, француског језика и 

вероучитељ, наставник 

енглеског језика 

чланови већа 

Вероучитељ 

Вероучитељ, 

наставник енглеског 

језика 

децембар 

записници 

већа 

Анализа успеха и реализација 

часова редовне наставе на крају 

првог полугодишта 

Анализа усаглашености 

критеријума оцењивања 

Учешће у организацији 

обележавања школске славе 

Светог  Саве 

Стручно усавршавање наставника 

историје 

Чланови већа 

Чланови већа 

Вероучитељ  и остали 

чланови већа 

Наставник историје 
јануар 

 

записници 

већа 



169 

 

Припрема, организација и 

реализација школских такмичења 

Учешће у раду општинских актива 

(такмичења) 

 

Семинар наставника географије-  

Српско географско друштво 

Наставници историје и 

географије 

Наставници историје и 

географије 

Наставник географије 

фебруар 

 

записници 

већа 

Припрема и учешће на 

општинским такмичењима 

Анализа успеха ученика на 

општинским такмичењима  

Семинар наставника географије 

Угледни час- Дискриминација и 

толеранција кроз живот и језик 

Посета Руској цркви 

Наставници историје и 

географије 

Наставници историје и 

географије 

наставници географије 

наставник грађанског 

васпитања 

вероучитељ 

 

март 

записници 

већа 



170 

 

Анализа успеха ученика и 

реализација фонда часова на крају 

трећег класификационог периода 

Угледни час- У сусрет Васкрсу 

Припрема и учешће на градском 

такмичењу 

Анализа пробног комбинованог 

теста 

Учешће на општинском квизу из 

верске наставе 

Тематско планирање-Знамените 

личности времеплов 

 

Чланови већа 

Вероучитељ, 

наставник енглеског 

језика 

Наставници историје и 

географије 

наставници географије 

и историје 

 Вероучитељ 

Вероучитељ 

вероучитељ, 

наставници географије 

и грађанског 

васпитања 

април 

записници 

већа 



171 

 

Посета Педагошког 

музеја,обилазак Калемегдана 

Посета храму Св. Саве 

Посета Вазнесењској цркви 

Посета Музеју Српске 

православне цркве 

Угледни час из географије- Моје 

путовање кроз Србију 

Дани словенске писмености 

 

Чланови већа 

Вероучитељ 

Вероучитељ 

Вероучитељ 

наставници географије 

и грађанског 

васпитања 

Наставник географије 

библиотекар, 

вероучитељ, 

наставници српског 

језика и историје 

мај 

 

записници 

већа 



172 

 

Припремна настава за осми разред 

Анализа успеха ученика на крају 

другог полугодишта 

Предлог поделе одељења за 

наредну школску годину 

Извештај о раду стручног већа 

Анализа комбинованог теста 

Семинар наставника веронауке- 

храм Св. Саве 

Наставници историје и 

географије 

Чланови већа 

Чланови већа 

Руководилац већа 

Наставници историје и 

географије 

Вероучитељ 

јун 

 

записници 

већа 

Усвајање плана и програма рада 

Већа за наредну школску годину 

Анализа успеха ученика на крају 

школске године 

Израда годишњих наставних 

планова 

Чланови већа 

Чланови већа 

Чланови већа август 

Записници 

већа 

 

 

 

 

 



173 

 

3.1.3.в. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

Садржај- Предвиђене теме Носиоци 

активности 

 

Време 

реализације 

 

Евалуација 



174 

 

усвајање плана рада  за школску 

2022/2023. годину 

организација извођења допунске и 

додатне наставе у сарадњи са 

педагошко-психолошком службом 

иницијални тестови за ученике од 

петог до осмог разреда  

план рада писмених задатака 

план рада контролних задатака 

сарадња са учитељима четвртог 

разреда       

анализа планираних задатака за 

септембар 

доношење оперативних планова за 

октобар 

допуна и набавка очигледних 

средстава и других материјала за 

извођење наставе 

 

 

руководилац већа, 

префдметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор школе 

септембар записници 

већа 



175 

 

окупити ученике и организовати рад 

секција  

тематска недеља (прва недеља 

октобра) – Дечија недеља 

предлог допуна неопходнох прибора 

за рад у кабинетима физике, техничког 

образовања и информатике 

анализа критеријума оцењивања 

code week - Дарина Пољак 

усвајање оперативних планова за 

новембар 

израда плана иновација у настави и 

договор о реализацији истог   

 

руководилац већа, 

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор школе 

октобар записници 

већа 



176 

 

договор о усклађивању критеријума 

оцењивања 

 

информације о семинарима 

међусобне посете часовима међу 

члановима актива 

стање наставних средстава 

 

 

анализа упеха у настави,  васпитању и  

другим облицима непосредног рада са 

ученицима у првом класификационом 

периоду и мере које треба предузети за 

побољшање успеха 

доношење оперативних планова за 

децембар 

руководилац већа, 

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор школе 

новембар записници 

већа 



177 

 

праћење свих предлога и промена у 

реформи наставног процеса 

оцена реализације стручног 

усавршавања и других облика рада и 

мере за његово побољшање 

организација рада са талентованим 

ученицима 

Hour of Code, Dabar- Дарина Пољак 

међусобне посете часовима  

      међу члановима актива 

доношење оперативних планова за 

јануар и фебруар 

 

руководилац већа, 

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор школе 

децембар записници 

већа 



178 

 

реализација додатне и допунске 

наставе и анализа истог 

 

школска слава Свети Сава 

активирати рад секцијa 

учешће наставника на стручним 

семинарима и анализа стручног 

усавршавања наставника током 

распуста 

периодично сређивање у кабинетима 

физике, технике и технологије и 

информатике 

 

руководилац већа, 

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор школе 

јануар записници 

већа 



179 

 

доношење оперативних планова за 

март 

предлог за набавку наставних 

средстава 

организација школског такмичења и 

учешћа ученика на вишем нивоу 

такмичења 

 

      резултати школских такмичења која  

      су одржана 

руководилац већа, 

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор школе 

фебруар записници 

већа 



180 

 

реализација такмичења младих 

математичара 

анализа успеха и мере за побољшање 

успеха и ученика 

      Дидактички и други материјали  

      за  реализацију планираних исхода у 

раду 

Анализа постигнутих резултата на 

такмичењима 

примена ИКТ-а у настави, предавање - 

Дарина Пољак 

 

Доношење оперативнних планова за 

април 

Израда нових, поправка старих 

наставних средстава и употреба у 

настави 

 

руководилац већа, 

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор школе 

март записници 

већа 



181 

 

такмичења  

тематска недеља (прва недеља априла) 

– Значајне личности наше историје - 

времеплов 

 

наставна средства-стална акција у 

изради, поправци и набавци нових 

анализа реализације планираних 

задатака и оствареног успеха у учењу 

и владању на крају III 

класификационог периода  

анализа остварених резултата на 

такмичењима 

доношење оперативних планова за мај 

 

руководилац већа, 

префдметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор школе 

април записници 

већа 



182 

 

реализација наставног плана и програма 

анализа рада Стручног већа и подношење 

извештаја о раду  

предлог закључака и мере за унапређење 

васпитно-образовног рада 

подела часова за наредну школску годину 

избор за председника стручног већа 

планирање рада Стручног већа за следећу 

годину 

Анализа успеха ученика на тромесечју и 

постигнути резултати на такмичењима 

Резултати такмичења која су организована 

огледни/угледни час - математика 

огледни/угледни час - физика, техника и 

технологија 

Анализа планираних задатака за мај 

Доношење оперативних планова за јун 

Стручно усавршавање  

Обележавање Светског дана заштите 

животне средине 

Упознавање ученика четвртог разреда 

Израда годишњих програма за наставу, 

додатне наставе и секција за наредну 

школску годину  

руководилац већа, 

префдметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор школе 

мај 

јун 

записници 

већа 



183 

 

 

3.1.3.г. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА КУЛТУРУ, УМЕТНОСТ И СПОРТ 

Садржај- Предвиђене теме Носиоци 

активности 

 

Време 

Реализац. 

 

Евалуација 

Усаглашавање методологије годишњег 

и оперативног планирања васпитно- 

образовног рада 

Израда оперативних планова рада за 

месец септембар 

Планирање употребе наставних 

средстава и дидактичког материјала за 

реализацију планираних задатака 

усвајање плана рада за школску 

2022/2023. годину 

чланови        већа август записници 

већа 



184 

 

Укључивање у рад хора, додатне 

наставе и секција 

 •Упознавање  са календаром 

спортских такмичења за школску 

2022/2023.годину                                    

• Естетско уређење школе 

• Доношење оперативног плана за 

октобар 

• Анализа реализације планираних 

задатака за август и септембар  

Чланови већа септембар записници 

већа 



185 

 

 

Доношење оперативног плана рада за 

новембар 

Иновације у настави музичке и 

ликовне културе 

Анализа извршења планираних 

задатака за октобар 

Тематско планирање (прва недеља) 

Градско такмичење - стони тенис 

    Општинско и градско такмичење у 

кошарци 

 

Чланови већа октобар записници 

већа 



186 

 

Учешће хора на приредби поводом 

Дана школе 

Изложба ликовних радова поводом 

Дана школе 

  Градско такмичење у баскету 3 на 3 

  Општинско такмичење у одбојци 

  Градско такмичење у стрељаштву 

Анализа оствареног успеха у настави, 

васпитању и другим облицима 

непосредног рада са ученицима у току 

првог тромесечја и мере које би 

требало предузети за побољшање 

истог 

Анализа реализације планираних 

задатака за новембар 

Школско такмичење у певању 

Такмичење у шутирању тројки 

(кошарка) у оквиру спортског дана 

поводом Дана школе 

Чланови већа новембар записници 

већа 



187 

 

 

Организација рада са талентованим 

ученицима (позитивна искуства и 

потешкоће) 

  Градско такмичење у одбојци 

Анализа планираних задатака за 

децембар 

Израда оперативног плана за јануар 

Општинско такмичење- Златна сирена 

(певање)  

 

Чланови већа 

 

Децембар 

 

записници 

већа 



188 

 

Учешће хора на приредби поводом 

школске славе Свети Сава 

Поставка изложбе поводом школске 

славе 

Општинско такмичење у футсалу 

Анализа реализације планираних 

задатака за јануар 

Доношење оперативног плана рада за 

фебруар 

 Градско такмичење у футсалу 

  Градско и републичко такмичење у 

пливању 

 Анализа резултата у настави, 

васпитању и другим облицима рада са 

ученицима у првом полугодишту и 

мере за побољшање успеха 

 

 

Чланови већа 

 

Јануар 

 

записници 

већа 

Доношење оперативног плана за март 

Анализа реализације планираних 

задатака за фебруар 

Градско такмичење-одбојка 

Чланови већа фебруар записници 

већа 



189 

 

Корелација наставе музичке и ликовне 

културе 

Припрема за смотре и такмичења 

  Општинско и градско такмичење у    

рукомету  

  Градско такмичење у спортској  

гимнастици 

Доношење оперативног плана рада за 

април 

Анализа реализације планираних 

задатака за март 

Градско такмичење – Златна сирена 

Чланови већа март записници 

већа 



190 

 

 

Анализа реализације задатака и 

оствареног успеха у учењу и владању 

ученика у току трећег тромесечја и 

мере за побољшање успеха 

Учешће у школским и другим 

такмичењима 

Анализа реализације плана рада за 

април 

Доношење плана рада за мај 

Посета концерту (чланови хора) 

Општинско такмичење- атлетика 

  Градско такмичење у џудоу 

 

Чланови већа 

 

април 

 

записници 

већа 



191 

 

 

Избор уџбеника и приручника за 

наредну школску годину 

Тематско планирање рада (друга 

недеља) 

Општинско такмичење Мала 

олимпијада-Полигон спретности за 

ученике нижих разреда 

Градско такмичење - атлетика 

Спортске игре поводом славе 

Св.Марка општине Палилула на Ади 

Хуји 

Учествовање на Београдском маратону 

Марковданска трка 

Атлетски крос поводом Дана изазова 

Одржавање угледног/огледног часа из 

сва три предмета (одвојено) 

Посета Народном музеју (чланови 

ликовне секције) 

Анализа реализације планираних 

задатака за мај 

Доношење плана рада за јун 

 

 

Чланови већа 

 

мај 

 

 

 

 

 

записници 

већа 
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Анализа реализације планираних 

задатака за наставну годину 

Анализа постигнутих резултата у 

настави и васпитању 

Анализа резултата такмичења на свим 

нивоима 

Израда годишњих планова рада за 

наредну школску годину 

 

Чланови већа јун Записници 

већа 
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3.1.3.д ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈУ 

 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ Евалуација 

Доношење и усвајање 

плана рада Стручног 

већа 

Израда оперативних 

планова, годишњих 

планова и школског 

прогама по 

разредима, плана 

стручног 

усавршавања на 

нивоу већа, 

планирање рада и 

новина у раду, 

набавка уџбеника 

Тематско 

планирање/тематски 

дан – избор тема по 

разредима (два дана у 

току године 

(октобар/април) 

Предлог за набавку 

потрошног и 

дидактичког 

материјала за 

реализацију васпитно 

Руководилац Већа, 

чланови Већа, 

библиотекарка,  Тим за 

информисање, Ђачки 

парламент 

Август 2022. год. записници већа 
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– образовног рада у 

2022/2023. школској 

години 

Програм 

обележавања јубилеја 

и догађаја од значаја 

за културни живот 

школе (Сајам књига, 

Савиндан и остали 

датуми од значаја за 

васпитну и културну 

димензију и народну 

традицију) 

Договор о огледним и 

угледним часовима 

Уједначавање 

критеријума 

оцењивања ученика, 

договор о извођењу 

часова додатне и 

допунске наставе 

Израда иницијалних 

тестова  

Посета фестивалу 

Дани руског филма 

Договор о 

обележавању 

Европског дана 

језика 
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Иницијални тест - 

праћење и евалуација 

(прва и друга недеља 

септембра) 

Договор о 

реализацији Дечје 

недеље 

Обележавање 

Европског дана 

језика (тематске 

недеље посвећене 

језицима) 

Посете позоришту, 

музејима и 

културним 

манифестацијама 

Планирање и почетак 

припрема за 

обележавање Дана 

школе 

Дечија недеља- 

обележавање 

Тематски дан – 

реализација 

Обележавање Дана 

писмености 

Чланови Већа, Стручно 

веће разредне наставе, 

Стручно веће за 

културу, уметност и 

спорт 

 

Септембар  

2022. год. 

записници већа 

Прослава Дана  Октобар/ 

новембар 2022. 

записници већа 
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школе 

Извештај о 

резултатима 

тестирања ученика 

Одржавање угледних 

часова 

Планирање садржаја 

писмених задатака 

Анализа реализације 

предвиђеног плана 

Стручног већа у 

првом тромесечју 

Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода 

Реализација 

радионица 

“Читалачки 

маратон”  

Чланови Већа, Стручно 

веће разредне наставе, 

Стручно веће за 

културу, уметност и 

спорт 

год. 

Огледни и угледни 

часови – носиоци 

активности 

(презентовање 

реализованих часова) 

Сарадња са 

школском 

Чланови Већа, Стручно 

веће разредне наставе, 

Стручно веће за 

културу, уметност и 

спорт библиотекарка 

школе, наставница 

веронауке 

Децембар 

2022/фебруар 

2023.год. 

записници већа 
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библиотеком 

Израда 

полугодишњег теста 

из српског језика 

Подела задужења и 

припреме за 

обележавање 

Савиндана 

Концерт у Руском 

дому 

(присуство/учешће) 

Припреме за 

Божићну приредбу 

Анализа израде 

писмених задатака 

Анализа успеха 

ученика на крају 

првог полугодишта 

Школско такмичење 

из српског и страних 

језика, договор и 

припрема ученика за 

општинско 

такмичење 

Божићна приредба 

Прослава школске 

славе Светог Саве 

Обележавање 

 



198 

 

рођендана Народне 

библиотеке Србије 

28.фебруара 

 

Стручно 

усавршавање 

наставника 

Учешће ученика на 

општинским 

такмичењима 

Анализа резултата 

постигнутих на 

општинском 

такмичењу и у 

зависности од истих, 

планирање припреме 

за виши ниво 

такмичења 

Учешће на 

такмичењу из 

српског језика 

“Читалићи” 

Анализа реализације 

програма рада у 

трећем тромесечју 

Анализа успеха 

ученика на крају 

трећег тромесечја 

Договор о садржини 

 

 

 

Чланови Већа 

Март/април 2023. 

год. 

 

записници већа 
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писмених задатака 

Одржавање и 

анализа пробног 

завршног испита из 

српског језика 

Обележавање Дана 

Франкофоније 

Васкршња приредба 

Реализација 

радионица за ученике 

четвртог разреда у 

организацији 

наставница руског и 

француског језика 

Обележавање 

Светског дана књиге, 

23.априла 

Садржај и план 

израде завршних 

тестова, анализа 

реализације плана за 

протекли период 

Анализа успеха 

ученика на крају 

шк.године 

Обележавање Дана 

словенске 

писмености и њених 

твораца, Ћирила и 

Чланови Већа 

 

Мај/јун 2023. год.  

записници већа 
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методија, 24.маја 

Реализација 

припремне наставе из 

српског језика за 

ученике осмог 

разреда 

Договор о 

организацији 

наставе- подела 

часова по 

одељењима, избор 

уџбеника, израда 

плана рада за 

наредну школску 

годину 

 

 

3.1.4. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Садржај рада Време 

реализације 

Носиоци активности 
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- Договор о раду-доношење програма рада 

Педагошког колегијума 

- Организација образовно-васпитног рада: 

редовне наставе,ваннаставних активности, 

дежурство наставника, екскурзије, 

обележавање значајних датума 

 

 

 

Септембар 

 

 

Чланови Педагошког 

колегијума 

- Анализа успеха и владања ученика у 

протеклом периоду  

- Анализа реализације наставног плана и 

програма редовне, допунске, додатне наставе 

као и ваннаставних активности . 

-тематска настава 

 

 

Октобар 

 

 

Чланови Педагошког 

колегијума 

 

- Извештај тима за заштиту ученика од 

злостављања и занемаривања 

- Дежурства наставника 

- Прослава Дана школе  

- Текућа питања 

 

Новембар 

Чланови Педагошког 

колегијума 

Тим за заштиту 

ученика од 

злостављања уи 

занемаривања 
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- Анализа успеха и владања ученика на крају 

првог полугодишта 

- Анализа реализације наставног плана и 

програма редовне, допунске, додатне наставе 

као и ваннаставних активности . 

- Реализација садржаја развојног плана 

- Извештај тима за вредновање и 

самовредновање рада школе 

- Прослава Дана духовности Светог Саве 

- Анализа активности у оквиру програма 

професионалне оријентације 

 

 

 

Јануар-

фебруар 

 

Чланови Педагошког 

колегијума 

Стручни актив за 

развој школског 

програма 

Тим за вредновање и 

самовредновање 

- Организација такмичења 

- Анализа рада стручних органа 

 

 

Март 

 

Чланови Педагошког 

колегијума 
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- Анализа успеха и владања у протеклом 

периоду 

- Тематска настава 

- Анализа реализације наставног плана и 

програма редовне, допунске, додатне наставе 

као и ваннаставних активности . 

- Припрема за полагање завршног испита 

 

 

 

 

Април 

 

 

 

Чланови Педагошког 

колегијума 

- Договор око прославе Мале матуре за ученике 

осмог разреда 

- Договор о изради анекса Школског програма и 

Годишњег плана рада школе 

- Припреме за израду Извештаја о остварености 

годишњег плана рада школе 

- Анализа резултата пробног завршног испита за 

ученике осмог разреда 

 

 

 

Мај 

 

 

 

Чланови Педагошког 

колегијума 
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- Анализа успеха и владања ученика на крају 

другог полугодишта. 

- Анализа реализације наставног плана и 

програма редовне, допунске, додатне наставе 

као и ваннаставних активности . 

- Резултати постигнути на такмичењима 

- Подела одељењских старешинстава и предмета 

на наставнике. 

- Анализа стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника. 

- Анализа активности у оквиру програма 

професионалне оријентације 

 

 

 

 

Јун 

 

 

 

 

Чланови Педагошког 

колегијума 

- Израда Извештаја о остварености годишњег 

програма рада школе за  школску 2020/2021. 

годину. 

- Израда Годишњег плана рада школе за 

школску 2020/2021. годину 

- Извештај тима за вредновање и 

самовредновање рада школе 

 

 

Август 

 

Чланови Педагошког 

колегијума 
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3.1.5.СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Стручни актив за развојно планирање у току школске 2022/2023. године чине: 

- Олгица Демић, школски педагог, координатор тима  

- Дарина Пољак, професор информатике и рачунарства 

- Наташа Зечевић, професор разредне наставе 

- Милан Филиповац, професор разредне наставе 

- Слађана Николић, професор разредне наставе 

- Деја Петковић Телесковић, професор историје 

- Ана Батинић, професор математике 

- представник Савета родитеља- 

- представник Парламента ученика-  

 

 

 

 

 

 



206 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ, ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕЗУЛТАТА 

 

ПОВЕЋАТИ БРОЈ УПИСАНИХ УЧЕНИКА У ШКОЛУ И ПОБОЉШАТИ КОМУНИКАЦИЈУ СА 

ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ – носилац активности Милан Филиповац  

 

Презентовање 

акционог плана 

школе за школску 

2022/2023. годину 

Август 2022. 

Године 

Координатор 

Стручног 

актива 

Седница 

Наставничког 

већа; 

Електронска 

презентација 

Усвајање 

акционог плана 

од стране 

Школског одбора 

Формирање тимова 

наставника за 

организационе 

потребе рада  

школе и израда 

плана рада тимова 

Септембар 

2022. Године 

Директор 

школе 

Анализа 

људских 

ресурса 

Спискови 

наставника, 

планови рада и 

извештаји тимова 



207 

 

Укључивањ

е шире 

локалне 

заједнице у 

живот и рад 

школе 

Анкетирање свих 

заинтересованих за 

учешће у 

реализацији 

развојног плана 

● Обрада 

резултата 

● Презентација 

података 

Октобар 2022. 

Године 

Милан 

Филиповац, 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Анкетирање 

Извештај о 

резултатима 

анкете 

Обавештавање 

родитеља о 

организовању 

различитих 

креативних 

радионица, као и 

других видова 

активности у нашој 

школи (Сајт школе, 

фејсбук страна, 

инстаграм флајери, 

панои, слање 

промотивног 

материјала, 

информационе 

технологије....) 

Школска 

2022/2023. 

година 

 

Тим за 

информисање, 

Тима за 

маркетинг, 

директор 

школе  

Обавештавање 

родитеља 

коришћењем 

информациони

х технологија: 

сајт,  блог, 

твитер, фејсбук 

стране, 

инстаграм,  

флајери, панои, 

слање 

промотивног 

материјала... 

Позитиван одзив 

деце 

предшколског 

узраста на 

активностима у 

школи 
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Информисање 

околине о 

предностима уписа 

ученика у нашу 

школу 

Школска 

2022/2023. 

година 

(фебруар/мар

т) и даље 

Тим за 

информисање, 

директор 

школе  

Обавештавање 

локалне 

заједнице о 

збивањима у 

школи, путем 

сајта школе, 

фејсбук стране, 

паноа, слање 

промотивног 

материјала, 

лист школе 

«Крила», 

коришћење  

Повећан број 

уписаних ученика 

у први разред  

школске 

2022/2023. године 

Подела задатака 

Школска 

2022/2023. 

година 

септембар – 

октобар 

Координатор 

Стручног 

актива 

Састанак 

стручног 

актива за 

развојно 

планирање 

Извештај о 

резултатима 

Повремена 

евалуација 

Школска 

2022/2023. 

година и даље 

наставник 

математике/ин

форматике 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Састанак 

стручног 

актива за 

развојно 

планирање 

Извештај о 

резултатима 
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Састанак 

директора и/или 

виших инстанци 

који ће водити ка 

успешној 

реализацији даљих 

активности 

Школска 

2022/2023. 

година, 

август 

 

Директор 

школе, 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Сасатанак  на 

нивоу 

директора 

Извештај 

директора школе 
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Презентовање 

школе родитељима 

предшколца 

Школска 

2022/2023. 

година (март)  

Директор 

школе 

психолошко-

педагошка 

служба,  

Стручно веће 

млађих разреда 

– руководилац 

Мира Травица 

Петровић 

Стручно веће 

за језике и 

комуникацију-

руководиоц, 

Стручно веће 

за културу, 

уметност и 

спорт,  

Стручно веће 

природних 

наука, Стручно 

веће 

друштвених 

наука 

Упознавање 

родитеља 

предшколаца 

са предностима 

уписа у нашу 

школу 

Извештај, 

фотографије на 

сајту, фејсбук 

страни 
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Побољшање 

сарадње и 

комуникациј

е са 

предшколск

ом 

установом „ 

Бошко 

Буха“ 

 

Посета 

предшколских 

група из вртића на 

Карабурми са 

васпитачима 

Школска 

2022/2023. 

година (март)  

Директор, 

психолошко-

педагошка 

служба, 

наставници, 

учитељи, 

васпитачи 

Упознавање 

предшколаца 

(у пратњи 

васпитача) са 

нашом школом  

Извештај и запис 

на сајту и фејсбук 

страни  школе 

Израда плана 

креативних 

радионица у 

оквиру пројекта 

„Нек све игри буде 

слично“ 

Почетком 

школске 

2022/2023. 

године 

 

Стручни актив 

за развојно 

планирање, 

предметни 

наставници и 

учитељи 

Састанак Тима 

за ШРП 

Извештај, план 

рада 
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Реализација 

радионица по 

плану 

Током 

2022/2023. 

школске 

године и даље 

 

Директор 

школе, 

Стручно веће 

млађих разреда  

Стручно веће 

за језике и 

комуникацију 

Стручно веће 

за културу, 

уметност и 

спорт 

Стручно веће 

природних 

наука 

Стручно веће 

друштвених 

наука 

Ученички 

парламент, 

Вршњачки 

тим, стручни 

сарадници и 

остали 

учесници 

Организовање 

креативних 

радионица и 

укључивање 

деце и 

родитеља 

предшколаца у 

активности 

школе 

Извештаји и запис 

на сајту и фејсбук 

страни школе 
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,,Добро дошли 

драги прваци“, дан 

отворених врата 

пред почетак уписа 

у први разред 

Школска 

2022/2023. 

година 

(почетак 

марта) 

Директор, 

психолошко-

педагошка 

служба, 

наставници, 

учитељи 4. 

разреда, 

ученици 

Припрема 

програма за 

будуће прваке 

и њихове 

родитеље 

Извештај и запис 

на сајту школе, 

фејсбук страници 

 

Уређење амбијента 

школе за 

добродошлицу 

будућих првака 

Друго 

полугодиште 

школске 

2022/2023. 

Године 

Наставници 

српског језика, 

наставница 

ликовне 

културе Ивана 

Ћирић, 

учитељи, 

Ученички 

парламент, 

Вршњачки 

тим, стручни 

сарадници и 

остали ученици 

 

Израда паноа, 

обавештење о 

ученичким 

постигнућима, 

приредбама,...   

Материјални 

докази 
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Испраћај 

ђака осмог 

разреда 

Информисање 

родитеља и 

ученика осмих 

разреда о упису у 

средње школе и 

начину на који 

попуњавају листе 

жеља 

април/мај/јун 

2023. Године 

Разредне 

старешине 

осмих разреда, 

Директор 

школе, 

психолошко-

педагошка 

служба 

Родитељски 

састанак за сва 

одељења осмог 

разреда 

Извештаји, 

записници са 

родитељских 

састанака 

Свечана подела 

сведочанстава и 

Вукових диплома 

ученицима осмих 

разреда 

Јун 2023. 

Године 

Разредне 

старешине 

осмих разреда, 

Директор 

школе, 

психолошко-

педагошка 

служба 

Свечани 

дефиле у 

школи 

Извештај и запис 

на сајту школе 

Представљање 

Ђака генерације и 

носиоца Вукових 

диплома путем 

паноа у школи и 

сајта школе 

Мај/јун 2023. 

Године 

Разредне 

старешине 

осмих разреда, 

тим за 

информисање 

Израда паноа, 

обавештење о 

ученичким 

постигнућима 

Материјални 

докази 
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Испраћај „осмака“ 

организовањем 

„матурске журке“: 

● Формирање 

групе 

наставника која 

ће дежурати  

заједно са 

разредним 

старешинама 

Организација 

догађања у 

школском 

дворишту 

(озвучење, ...) 

 

Јун 2023. 

Године 

Разредне 

старешине 

осмих разреда, 

наставници и 

учитељи, 

Директор 

школе 

Организовање 

прославе у 

дворишту 

школској 

згради 

Извештај и запис 

на сајту школе 

 

 

 

Издвајање 

просторије за 

реализовање 

наставе 

предшколске групе 

Школска 

2022/23. 

 

Стручни актив 

за развојно 

планирање и 

директор 

школе 

Састанак 

директора и 

Тима за ШРП 

Извештај 
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Формирање 

предшколск

их група при 

школи 

 

 

 

 

 

Уређење простора 

и техничка 

опремљеност 

Школска 

2022/23. 

Година 

Директор 

школе, домар, 

донатори и 

стручно лице 

Састанак 

директора, 

Тима за ШРП и 

Тима за писање 

пројеката 

Извештај, опрема 

(донације), 

фотографије 

 

 

 

 

Мере 

Побољшање 

сарадње са 

родитељима (дан 

отворене школе, 

радионице где су 

родитељи носиоци 

активности…,) 

Школска 

2022/2023. 

година и даље 

Педагошко – 

психолошка 

служба, 

Директор 

школе 

Родитељски 

састанци, 

редовни 

часови, 

обавештења 

путем сајта, 

фејсбук 

странице.... 

Извештаји, записи 

на сајту, фејсбук 

страници 



217 

 

превенције 

осипања 

ученика 

 

 

 

 

 

 

Систем каријерног 

вођења 

(рад на ученичким 

вештинама за 

каријерно вођење - 

да ученик уме да 

препозна своје 

способности и 

интересовања и да 

препозна 

самостално или уз 

саветодавну помоћ 

образовни пут и 

жељено занимање) 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Руководилац 

тима за 

професионалну 

орјентацију 

Радионице са 

ученицима 

Извештаји, записи 

на сајту, фејсбук 

страници 
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Политика уписа 

ученика 

- при њеном 

креирању је 

неопходно да се 

она максимално 

могуће 

представи 

ученицима, 

тј.да буде 

усмерена на 

најбољи 

интерес 

ученика 

(креативне 

радионице, ...).  

- поштовање 

законских 

ограничења о 

броју ученика у 

одељењу 

Школска 

2022/2023. 

година 

Април- 

Август 

Педагошко – 

психолошка 

служба,  

Директор 

школе, 

Секретар 

школе, 

Стручни актив 

за развојно 

планирање, 

наставници, 

Тим за 

самовредновањ

е 

Састанак са 

родитељима 

будући првака, 

Обавештења 

путем сајта 

школе, фејсбук 

стране, летака, 

паноа, 

флајера.... 

Извештаји 
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Популаризовати 

наставне предмете 

код ученика и 

њихов значај за  

будуће образовање 

(за живот) 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Тим за 

професионалну 

орјентацију 

Радионице са 

ученицима 

Извештаји, записи 

на сајту, фејсбук 

страници 

Промоција школа 

према јавности и 

према другим 

основним школама 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Директор 

школе, 

Сви 

наставници, 

Тим за 

информисање,

ж 

Тим за 

маркетинг 

Обавештавања 

о збивањима у 

школи, путем 

сајта школе, 

фејсбук стране, 

паноа, слање 

промотивног 

материјала 

поштом, лист 

школе 

«Крила», 

промоција 

угледних 

часова 

(примери 

добре праксе) 

Извештаји, записи 

на сајту, фејсбук 

страници 
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Континутирани рад 

на усавршавању 

наставника 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Тим за 

информисање 

и стручно 

усавршавање – 

координатор  

Промоција 

угледних 

часова 

(примери 

добре праксе),  

Презентовање 

знања стечених 

на семинарима 

Извештаји, записи 

на сајту, фејсбук 

страници, 

презентовање на 

наставничким 

већима 

Пружање 

системске подршке 

наставницима за 

рад са ученицима 

са проблемима у 

понашању 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Тим за 

спречавање 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

– координатор  

Организовање 

радионица, 

индивидуални 

разговори, 

повезивање са 

стручним 

службама 

Вођење 

документације, 

праћење, анализа 

исхода 
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Програми помоћи 

ученицима лошег 

материјалног 

статуса 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Координатор за 

Црвени крст 

Ђачки 

парламент- 

координатир  

Идентификациј

а ученика 

лошег 

материјалног 

статуса, 

организовање 

активности 

према плану 

школског тима 

(набавка 

уџбеника, 

сарадља са 

институцијама, 

и друго) 

Вођење школске 

документације 

одељенских 

старешина, 

извештаји о 

успешној 

реализација 

активности 
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Мониторинг и 

праћење ученика са 

високим ризиком 

да би могли 

одустати  од 

редовног 

школовања 

Константна 

анализа и 

истраживање овог 

проблема 

- да сваки ученик 

буде посебно 

евидентиран и 

испраћен 

- да се води 

евиденција о 

саветовању и 

разлозима 

напуштања школе 

појединих ученика 

- табеларно 

праћење осипања 

ученика 

 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Психолог 

школе и 

одељенске 

старешине 

Организовање 

радионица, 

индивидуални 

разговори, 

повезивање са 

стручним 

службама  

Вођење 

документације, 

праћење, анализа 

исхода 
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ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

И РЕЗУЛТАТА 

Унапређење квалитета наставе осавремењивањем наставног процеса - носилац активности Олгица Демић 

и Дарина Пољак 

Развијање 

свести о 

значају 

извођења 

угледних и 

огледних 

часова 

Израда плана 

реализовања 

угледних и 

огледних часова 

Школска 

2022/2023. 

година 

(септембар)  

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање, 

директор 

школе, 

педагошко – 

психолошка 

служба 

Израда плана 

Израђен план 

примене (одабир 

датума, наставне 

јединице и теме, 

динамика 

извођења) 

Реализација 

најмање једног 

угледног (огледног) 

часа у току године 

Формирање архиве  

Школска 

2022/2023. 

година  

Сваки 

наставник 

предметне и 

разредне 

наставе  

Извођење 

наставе  

Архив сценарија 

одржаних часова 

(припрема часа), 

списак 

присутних 
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Публиковање 

припремљених 

угледних и 

огледних часова 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Наставни 

кадар, Тим за 

информисање 

и стручно 

усавршавање 

Осврт на 

сценарио 

одржаног часа, 

списак 

присутних и 

публиковање 

података 

Записници са 

седница 

наставничких 

већа, сајт школе, 

фб страна школе 

Анализа 

припремљених и 

одржаних часова 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Наставни 

кадар, педагог 

школе 

Разговор после 

одржаног часа  

Чек листе, 

евиденција, 

припрема за час, 

приказ одржаног 

часа 

Пројекат 

,,Бесплатне 

школе 

спорта” 

Плес 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Директор 

школе, 

стручни 

сарадници , 

наставници 

физичког 

Реализација 

пројекта 

План пројекта, 

извођење наставе 

у преуређеном 

простору 
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Интензивир

ање 

употребе 

дигиталне 

учионице и 

интерактивн

их табли и 

подстицање 

свих 

учесника 

наставног 

процеса на 

дигиталну 

комуникаци

ју 

Боља сарадња са 

службом 

одржавања 

дигиталне 

учионице 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Наставници 

информатике 

Реализација 

обуке и анализа 

одржаних часова 

Број наставника 

који изводи 

наставу 

коришћењем 

дигиталног 

кабинета, 

евалуација и 

самоевалуавија 

часова 

Стручно 

усавршавање 

наставника за 

коришћење онлајн 

алата и технологија 

у настави 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Наставни 

кадар за којим 

школа има 

потребу 

Реализација 

обуке и анализа 

одржаних часова 

Број наставника 

који изводи 

наставу 

коришћењем 

дигиталног 

кабинета, 

евалуација и 

самоевалуавија 

часова 

 

Наставак Пројекта 

,,2000 дигиталних 

учионица“ 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Наставни 

кадар за којим 

школа има 

потребу 

Реализација 

обуке и анализа 

одржаних часова 

Број наставника 

који изводи 

наставу 

коришћењем 

дигиталног 

кабинета, 

евалуација и 

самоевалуавија 

часова 
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MatMot 

пројекат 

Школска 

2022/23. и 

23/24. Година 

Бранка 

Вујиновић, 

Милан 

Филиповац и 

Олгица 

Демић 

тестирање 

ученика трећег и 

четвртог 

разреда, а 

догодине 

четвртог и петог 

тестови, анализа 

резултата 

Повезивање 

са 

манифестац

ијама које 

организују 

образовне и 

културне 

институције 

и невладине 

организациј

е 

Информисање 

колектива о 

постојећим 

манифестација које 

организују 

образовно – 

културне 

институције и 

невладине 

организације  

Током 

школске 

2022/2023. 

Године 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање, 

Директор 

школе 

Представљање 

пројеката на 

огласној табли 

или путем 

презентација на 

Наставничком 

већу 

Број 

презентованих 

манифестација, 

извештаји, 

Припрема и 

реализација 

манифестација које 

организују 

образовно – 

културне 

институције и 

невладине 

организације 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Директор 

школе, 

наставни 

кадар, 

психолошко-

педагошка 

служба, 

културно – 

образовне 

институције 

Припрема и 

учешће 

Евиденција броја 

заинтересованих 

наставника, 

Фотографије, 

записи 
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Публиковање 

манифестација 

преко интернет 

портала и других 

видова обавештења 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Наставни 

кадар, особа 

задужена за 

ажурирање 

сајта 

Сајт школе, фб 

страна 

Извештаји, 

записи на сајту, 

фб страни школе, 

презентација 

Наставничком 

већу 

Повремена 

евалуација 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање и 

тим за 

самовреднова

ње 

Разговор,извешт

ај, анализе рада 

Извештаји, 

записи на сајту, 

фб страни школе, 

презентација 

Наставничком 

већу 

Мере 

унапређива

ња 

образовно-

васпитног 

рада на 

основу 

анализе 

резултата 

ученика на 

завршном 

Анализе резултата 

ученика на 

завршном испиту 

или на пробним 

завршним 

испитима 

организованим од 

стране 

министарства 

просвете и науке 

Републике Србије 

Школска 

2022/2023.год

ина 

Август 

Чланови 

Стручних 

актива, Тим за 

самовреднова

ње 

Педагог 

школе, 

информатича

р 

Програм за унос 

података  

Извештај, 

добијени 

резултати  
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испиту 

 Доношење мера 

унапређивања 

образовно-

васпитног рада 

Школска 

2022/2023.год

ина 

Август 

Чланови 

Стручних 

актива 

План мера 

Резултати 

предложених 

мера, извештај 

Израда плана 

унапређења 

образовно-

васпитног рада 

школе на основу 

донетих мера 

Школска 

2022/2023. 

година 

Септембар 

Педагог и 

стручна већа 

 

Израда плана 

 

 

План рада 

Евалуација успеха 

ученика на крају 

школске године 

Школска 

2022/2023.год

ина 

током 

школске 

године 

Педагог 

школе Олгица 

Демић 

Обрада 

статистичких 

података 

 

Извештај о 

успеху и 

дисциплини 

ученика 
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Мере за 

унапређива

ње 

доступности 

одговарајућ

их облика 

подршке и 

разумних 

прилагођава

ња и 

квалитета 

образовања 

и васпитања 

за децу и 

ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка 

 

 

 

 

Упознавање 

Наставничког већа 

и Савета родитеља 

са планом и 

активностима 

школског Тима за 

инклузивно 

образовање за 

текућу школску 

годину 

Школска 

2022/2023.год

ина 

Септембар 

Тим за 

инклузивно 

образовање,  

Обавештење 

Наставничком 

већу 

Записник 

Наставничког 

већа 

Евидентирање 

ученика којима је 

потребна подршка 

у образовању 

Школска 

2022/2023. 

година 

Октобар 

Наставници 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Списак ученика 

на предлог 

одељењски 

старешина 

Спискови, 

извештаји, 

обрасци 

Израда педагошког 

профила ученика 

којима је потребна 

подршка у 

образовању 

Школска 

2022/2023.год

ина 

Октобар 

Наставници 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

дефектолози 

 

 

Попуњавање 

образаца за ту 

намену 

 

Педагошки 

профили 
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Подршка 

наставницима у 

раду са ученицима 

којима је потребна 

подршка у 

образовању-

саветодавни рад 

чланова 

Инклузивног Тима 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

дефектолози 

 

Разговор, 

обрасци, савети 

 

Материјални 

докази 

Диференцирана 

настава-

припремање, 

присуствовање 

часовима, 

евалуација 

Школска 

2022/2023.год

ина 

током 

школске 

године 

Наставници  

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

педагог, 

психолог, 

дефектолози 

 

Примери, 

наставни 

листићи 

 

 

Материјални 

докази, анализе, 

саопштења 

Рад са ученицима 

којима је потребна 

подршка у 

образовању 

(индивидуални и 

групни) 

Школска 

2022/2023. 

година 

током 

школске 

године 

Дефектолози 

Катерина 

Стаменковић 

и Маријана 

Марковић 

Рад дефектолога 

са ученицима 

 

Евиденција 

одлазака ученика 

код дефектолога 
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Сарадња са 

интерресорном 

комисијом општине 

Палилула 

Школска 

2022/2023.. 

година 

у току 

школске 

године 

Руководилац 

Тима за 

инклузивно 

образовање 

Посете, дописи Документација 

Израда ИОПа 

Школска 

2022/2023.. 

година 

у току 

школске 

године 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

психолошко-

педагошка 

служба, 

наставници, 

дефектолози 

Разговор, 

попуњавање 

датих образаца 

Документација о 

ИОП-има 

Друге мере 

усмерене на 

достизање 

циљева 

образовања 

и васпитања 

који 

превазилазе 

Индивидуализација 

наставе и израда 

индивидуализовано

г образовног плана 

за поједине 

(напредне) ученике 

 

Школска 

2022/2023. 

година 

Август 

Тим за 

инклузију, 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

дефектолози 

Израда иоп-а за 

надарене 

ученике 

Анализа рада, 

извештаји 

наставника, план 

активности 
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садржај 

појединих 

наставних 

предмета 

Календар 

активности 

организованих у 

установи и ван 

установе, којима се 

допуњују садржаји 

наставних предмета 

Школска 

2022/2023.. 

година 

Август 

Прецедници 

Стручних 

актива  

Израда плана и 

учешће у 

активностима 

Извештаји, 

записи на сајту, 

фб страни школе, 

презентација  

Тематско 

планирање: Дечија 

недеља, Времеплов 

Октобар 2022. 

Април 2023. 

Наставници и 

учитељи 

Израда плана и 

учешће у 

активностима 

Планови, 

фотографије, 

продукти рада 

Унапређивање 

читања-брзина 

читања и 

разумевање 

прочитаног текста 

Школска 

2022/2023.. 

година 

Април 

Педагог и 

учитељи 

Читање 

непознатог 

текста у 

посебним 

условима и у 

одређеном 

времену 

Сабирање 

резултата, 

евиденција за 

сваког ученика 

 
,,Све је ИН кад си 

Фин“ 

Школска 

2022/2023.год

ина 

Април 

Учитељи  Радионице  
Фотографије, 

извештаји 
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НТЦ учење 

Школска 

2022/2023. 

година 

 

Учитељи  Радионице  
Извештаји, 

анкете.. 

 

Пројектна настава 

Школска 

2022/2023. 

година 

 

Учитељи и 

наставници 

Часови редовне 

наставе, 

слободне 

активности 

Извештаји, 

фотографије 

Пројекат 

,,Читалићи“ 

Школска 

2022/2023. 

година 

 

Учитељи и 

наставници 

српског језика 

Такмичење  
Дипломе, 

фотографије 

Електронски 

часопис 

Школска 

2022/2023.год

ина 

 

 Марија 

Давидовић и 

Милан 

Филиповац 

 Часопис 
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„Покренимо нашу 

децу“ 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Учитељи и 

наставници 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Часови редовне 

наставе, 

слободне 

активности 

Извештаји, 

фотографије 

План 

припреме за 

завршни 

испит; 

 

Израда плана 

активности за 

припремну наставу 

Школска 

2022/2023.. 

година 

Септембар 

Наставнии 

математике, 

српског, 

историје, 

географије, 

физике, 

хемије, 

биологије 

Направити план 

припремне 

наставе и 

обавестити 

ученике и 

родитеље 

 

 

 

Евиденција 

одржавања 

припремне 

наставе и 

полазника 
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Тест знања на 

почетку другог 

полугодишта и 

евалуација 

резултата 

Школска 

2022/2023. 

година 

Јануар/фебруа

р 

Наставнии 

математике, 

српског, 

историје, 

географије, 

физике, 

хемије, 

биологије, 

руководиоц 

разредног 

већа осмог 

разреда, 

одељењске 

старешине 

Тестирање 

ученика 

Резултати 

тестова 

Спровођење 

припремне наставе 

Школска 

2022/2023. 

година 

Током другог 

полугодишта 

Наставнии 

математике, 

српског, 

историје, 

географије, 

физике, 

хемије, 

биологије 

Настава према 

плану 

Евиденција 

одржавања 

припремне 

наставе и 

полазника 
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Пробни завршни 

испит 

Школска 

2022/2023. 

година 

Март 

Наставнии 

математике, 

српског, 

историје, 

географије, 

физике, 

хемије, 

биологије, 

педагог, 

информатича

р 

Одржавање 

пробног испита 

у школи 

Преглед тестова 

и израда коначне 

скале резултата 

План 

укључивања 

школе у 

националне 

и 

међународн

е развојне 

пројекте 

 

eTwinning 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Сваки 

наставник 

предметна и 

разредне 

наставе, у 

оквиру 

пројекта у 

коме 

учествује 

Умрежавање 

наше школе на 

платформу 

Извештаји, 

записи на сајту, 

фејсбук 

страници, 

презентовање на 

стручним или 

наставничким 

већима 

аces (Academy of 

Central European 

Schools) 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Тим за 

писање 

пројеката,  

Наставници – 

учесници 

пројекта 

Умрежавање 

наше школе на 

платформу 

Извештаји, 

записи на сајту, 

фејсбук 

страници, 

презентовање на 

наставничким 

већима 



237 

 

План 

стручног 

усавршавањ

а 

наставника, 

стручних 

сарадника и 

директора 

 

Архивирање и 

праћење 

реализације 

планираних 

семинара сваког 

наставника у 

оквиру личног 

плана стручног 

усавршавања 

Школска 

2022/2023. 

Година  

Педагог 

школе Олгица 

Демић 

Лист за 

наставнике и 

сараднике 

Преглед сати 

стручног 

усавршавања 

Израда личног 

плана стручног 

усавршавања 

наставника, 

стручних сарадника 

и директора школе 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Август 

Директор 

школе и 

стручни 

сарадници, 

сви 

наставници 

Израда плана 

Урађен план 

стручног 

усавршавања 

Презентација 

Наставничком већу 

примера израде 

портфолиа 

наставника 

Школска 

2022/2023.год

ина 

Током године 

По жељи 

наставника 

Презентација 

портфолија 

усмено или уз 

помоћ 

техничких 

помагала 

Анкетирање 

присутних 



238 

 

Израда и допуна 

портфолиа 

наставника и 

стручних сарадника 

Школска 

2022/2023. 

Година 

континуирано 

током 

школске 

године 

Директор 

школе и 

стручни 

сарадници и 

сви наставнии 

Уметање важних 

детаља рада у 

портфолио 

Комплетиран 

портфолио 

     

 
Семинар у 

установи  
Октобар 2022. 

Сви 

наставници и 

сарадници 

 

Списак учесника, 

фотографије, 

сертификати 

Мере за 

увођење 

иновативни

х метода 

наставе, 

учења и 

оцењивања 

ученика 

Млади волонтери 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Учитељи 

четвртог 

разреда 

Ученици који 

боље уче 

помажу онима 

који слабије уче 

Извештај 

учитеља 

Састанак учитеља 

четвртог разред и 

одељењских 

старешина петог 

разреда 

Август/септе

мбар 2022. 

Учитељи и 

наставници, 

сарадници, 

директор 

Размена важних 

информација о 

ученицима 

Записник са 

састанка 
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Уједначавање 

критеријума 

оцењивања 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Наставници, 

Педагошки 

колегијум, 

стручна већа, 

педагог 

Разговор, 

бодовна скала 

Анализе, 

уједначен 

критеријум 

оцењивања 

Иновативни 

модели учења 

Kahoot, 

I-nigma, Plicxers, 

Quiver, Barcod 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Учитељи и 

наставници 

Угледни часови 

Примена 

угледних часова 

Фотографије, 

слике, предмети, 

геометријска 

тела, извештаји 

План 

напредовањ

а и стицања 

звања 

наставника 

и стручних 

сарадника 

Праћење 

Правилника о 

стручнм 

усавршавању и 

напредовању 

наставника, 

васпитача и 

стручних 

сарадника, са 

алцентом на 

стицање звања 

педагошки 

саветник;  

Школска 

2022/2023. 

Година 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

обавештавање 

Записник 

Наставничког 

већа 
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Прибављање доказа 

о испуњености 

услова за стицање 

звања прописаних 

правилником, са 

проценом свог 

степена 

остварености 

образовно-

васпитнихциљева 

на основу услова за 

стицање звања 

утврђених горе 

поменутим 

Правилником. 

 

Школска 

2022/2023. 

Година 

Наставник, 

стручни 

сарадник 

Докази о 

испуњености 

услова 

Материјални 

докази 

Поступак за 

стицање 

одговарајућег 

звања. 

подношењем 

захтева установи 

(покреће сам 

наставник и 

стручни сарадник) 

Школска 

2022/2023.  

Година 

Наставник, 

стручни 

сарадник  

Покренут 

поступак 

Материјални 

докази 
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Достављање 

захтева и доказа 

стручном већу за 

разредну наставу 

или област 

предмета / 

педагошком 

колегијуму 

Осам дана од 

пријема 

захтева 

Директор 

установе 
Поднет захтев 

Материјални 

докази 

Поступак 

одлучивања о 

захтеву и  

доношење 

мишљења 

(доставља се 

директору школе) 

30 дана од 

дана 

достављања 

захтева 

Председник 

стручног 

органа 

Донета одлука 
Материјални 

докази 

Обустава поступка 

и обавештавање 

подносиоца захтева 

о садржају 

добијеног 

негативног 

мишљења 

 

15 дана од 

дана 

прибављања 

мишљења 

Директор 

установе 
Донета одлука 

Материјални 

докази 



242 

 

Достављање на 

мишљење(прибављ

еног позитивним 

мишљења у 

претходној фази) 

- наставничком 

већу / педагошком 

већу  

- савету родитеља 

По 

достављању 

захтева 

Директор 

установе 
Мишљење 

Материјални 

докази 

Поступак 

одлучивања о 

захтеву и  

доношење 

мишљења 

(доставља се 

директору школе) 

15 дана од 

дана 

достављања 

захтева 

Надлежно 

веће; 

Савет 

родитеља 

мишљење 
Материјални 

докази 

Обустава поступка 

и обавештавање 

подносиоца захтева 

о садржају 

добијеног 

негативног 

мишљења 

надлежног већа или 

савета родитеља 

15 дана од 

дана 

прибављања 

мишљења 

Директор 

установе 

Обустава 

поступка 

Материјални 

докази 
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У сучају 

позитивног 

мишљења: 

Достављање 

предлога за избор у 

звање са захтевом и 

доказима 

просветном 

саветнику 

15 дана од 

дана 

прибављања 

мишљења 

Директор 

установе 

Достављање 

предлога 

Материјални 

докази 

- Праћење доставе мишљења просветног 

саветника или 

новог рока, не 

дужег од 30 дана 

- Праћење две 

посете просветног 

саветника у сврху 

прибављања 

мишљења по 

захтеву наставника 

за стицање звања  

60 дана од 

дана 

достављања 

захтева 

Директор 

установе 

Праћење доставе 

мишљења 

Материјални 

докази 
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Обустава поступка 

и обавештавање 

подносиоца захтева 

о садржају 

добијеног 

негативног 

мишљења 

15 дана од 

дана 

прибављања 

мишљења 

Директор 

установе 

Обустава 

поступка 

Материјални 

докази 

У сучају 

позитивног 

мишљења 

просветног 

саветника: 

Доношење решења 

о стицању 

одговарајућег 

звања 

15 дана од 

дана 

прибављања 

мишљења 

Директор 

установе 

Доношење 

решења 
Решење  
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Улепшати амбијент школе и школског дворишта - носилац активности Ивана Ћирић 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕЗУЛТАТА 
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Реалиазација 

пројекта 

,,Уређење 

стакленог 

кутка,, 

Опремање 

наставним 

средствима. 

Опремање 

књигама и 

сличним 

садржајима. 

 

Сарадња са 

институцијама. 

Током 

школске 

2022/2023. 

године 

Директор 

школе и Тим 

за израду 

пројекта  

Шеф 

рачуноводств

а 

Школски 

одбор 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

Савет 

родитеља 

Реализација 

пројекта 
План пројекта 

Кречење и 

уређење 

унутрашњих 

зидова,улеп

шавање 

зелених 

површина 

Уређење зидова 

школе 

 

Уређење 

спортских 

терена и 

школског 

дворишта 

Током 

школске 

2022/2023. 

године 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање, 

директор 

Реализација 

пројекта 
План пројекта 
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Подизање 

еколошке 

свести 

ученика 

 

 

Укључивање у 

манифестације 

од еколошког 

значаја 

 

Обука 

настанника кроз 

акредитоване 

семинаре 

 

Израда и 

објављивање 

радова везаних 

за екологију 

(панои, цртежи, 

презентације, 

готови радови – 

рециклажа...) 

 

Акција “Наш 

допринос 

локалној 

заједници” 

Током 

школске 

2022/2023. 

године 

Директор 

школе, 

наставни 

кадар, 

психолошко-

педагошка 

служба, 

културно – 

образовне 

институције 

ученике 

секције школе 

домар 

 

Учешће у 

манифестацијам

а 

Избор садржаја 

и израда 

презентација 

Реализација 

акције 

Извештаји 

Материјални 

докази, панои, 

сајт школе 

 

Безбедност школе – носилац активности Наташа Зечевић 
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Сигурно и 

постицајно 

окружење за 

ученике и 

запослене и  

развој 

безбедносне 

културе 

Сарадња са 

студентима 

факултета за 

специјалну 

едукацију и 

рехабилитацију 

Септембар – 

јун 2022/2023. 

године 

Студенти 

факултета за 

специјалну 

едукацију и 

рехабилитаци

ју, директор 

школе, 

психолошко-

педагошка 

служба 

Предавања за 

групе одређеног 

узраста 

Увид у школску 

документацију и 

извештаји о 

одржаним 

акцијама 

Акција МУП-а 

кроз 

едукативне 

посете школе 

Октобар 2022. 

године 

МУП, 

директор 

школе,  

стручни 

сарадници, 

ученици 

Предавања за 

групе одређеног 

узраста 

Обавештења 

,увид у 

документацију и 

извештаји о 

одржаним 

акцијама 

Безбедност 

на интернету 

Образовање 

ученика на 

часовима и 

кроз различите 

манифестације 

школе 

Прво 

полугодиште 

школске 

2022/2023. 

године 

Наставни 

кадар 

Едукација о 

безбедности на 

интернету на 

часовима 

редовне наставе 

Архив сценарија 

и припрема 

одржаних часова 

и материјали 

(постери, панои, 

ученички 

радови) 
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Укључивање 

родитеља и 

ужег круга 

породицекроз 

радионице(„Оn

line недеља“, 

„Кликни 

безбедно“ и 

друге) 

Март, април 

2023. године 

 Директор 

школе, 

школски 

полицајац,  

наставни 

кадар, 

педагошко-

психолошка 

служба 

Предавања у 

библиотеци или 

кабинету за 

информатику, 

зависно од теме 

Обавештења,уви

д у 

документацију и 

извештаји о 

одржаним 

акцијама, анкета 

Акција МУП-а 

кроз 

едукативне 

посете школе 

Током школске 

2022/2023. 

године 

МУП, 

директор 

школе, 

психолошко-

педагошка 

служба, 

ученици 

Предавања за 

групе одређеног 

узраста 

Обавештења,уви

д у 

документацију и 

извештаји о 

одржаним 

акцијама 

Саобраћајни 

полигон 

Постављање 

саобраћајног 

полигона у 

школском 

дворишту 

Током школске 

2022/2023. 

године 

Градски 

секретаријат 

за саобраћај, 

директор 

школе 

Опремање дела 

школског 

дворишта 

саобраћајним 

полигононом 

Материјални 

докази, сајт 

школе, фејсбук 

страна школе, 

блог ученика 

школе 
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Сарадња са 

другим 

институцијама 

на основу 

израђеног 

плана 

коришћења 

Током школске 

2022/2023. 

године 

Градски 

секретаријат 

за саобраћај, 

директор 

школе 

Израда плана 

Материјални 

докази, сајт 

школе, фејсбук 

страна школе, 

блог ученика 

школе 

 

3.1.6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Стручни актив за развој школског програма чине три члана које иманује Наставничко веће, два члана из реда наставника и један стручни 

сарадник. 

Стручни актив за развој школског програма обавља посебно следеће послове:  

1) доноси план рада и  подноси извештаје о његовој реализацији; 

2) израђује предлог школског програма; 

3) прати реализацију школског програма; 

 

МЕСЕЦ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 
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VIII Израда 

глобалних и 

оперативних 

планова 

Подела 

задужења за 

израду 

анекса 

Школском 

програму 

Допуна Школског програма 

плановима рада наставника 

Допуна Школског програма у 

виду анекса 

Стручна већа 

Чланови тима за ШП 

IX  

чек листа 

-Чекирање иновација 

предвиђених за реализацију у 

оперативним плановима 

 

- Руководиоци актива, 

   тим за развој ШРП 

 

X -

прикупљање 

по- 

датака из 

дневника 

-посета 

часовима 

- Евидентирање евентуалних 

одступања у реализацији ШП за 

претходни месец 

-Праћење наставе 

- Руководиоци актива, 

   тим за развој ШРП 
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XI -

прикупљање 

по- 

датака из 

дневника 

- анализа 

извештаја 

-посета 

часовима 

- Евидентирање евентуалних 

одступања у реализацији ШП за 

претходни месец 

- Извештај просветних саветника 

након посете школи 

- Праћење наставе 

- Руководиоци актива, 

   тим за развој ШРП 

- Директор, педагог 

XII -

прикупљање 

по- 

датака из 

дневника 

- корекција 

у скла-ду са 

извештајем 

саветника 

-посета 

часовима 

- Евидентирање евентуалних 

одступања у реализацији ШП за 

претходни месец 

- Побољшање Школског 

програма 

- Праћење наставе 

- Руководиоци актива, 

   тим за развој ШРП 

- Директор, педагог 
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I 

II 

-

прикупљање 

по 

датака из 

дневника 

- анализа 

извештај  

-преглед 

дневника 

Подела 

задузења за 

израду 

новог 

Школског 

програма 

- Евидентирање евентуалних 

одступања у реализацији ШП за 

претходни месец 

- Извештај  након посете часовим 

- Анализа остваривости школског  

програма  

- Руководиоци актива, 

   тим за развој ШРП 

- Директор, педагог и 

   председник тима за  

развој ШРП 

III -

прикупљање 

по 

датака из 

дневника 

-посета 

часовима 

- Евидентирање евентуалних 

одступања у реализацији ШП за 

претходни месец 

- Праћење наставе 

Руководиоци актива, 

   тим за развој ШРП 

- Директор, педагог 
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IV -

прикупљање 

по- 

датака из 

дневника 

-посета 

часовима 

- Евидентирање евентуалних 

одступања у реализацији ШП за 

претходни месец 

- Праћење наставе  

Руководиоци актива, тим за 

развој ШРП 

Директор, педагог 

V -

прикупљање 

по 

датака из 

дневника 

- анализа 

извештај -

преглед 

дневника 

- Евидентирање евентуалних 

одступања у реализацији ШП за 

претходни месец 

- Извештај  након посете часовим 

- Анализа остваривости школског  

Програма 

Руководиоци актива, 

   тим за развој ШРП 

- Директор, педагог и 

председник тима за  

развој ШРП 
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VI -

прикупљање 

по 

датака из 

дневника 

- анализа 

извештаја 

тима 

- Евидентирање евентуалних 

одступања у реализацији ШП за 

претходни месец 

-Извештај о  реализацији 

Школског програма 

- Директор, педагог и 

   тим за  развој ШРП 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

3.2.1. ПРОГРАМ И ПЛАН  РАДА  ПЕДАГОГА  

 

ЦИЉ 
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                 Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању 

образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама 

система образовања и васпитања, као и посебним законима. 

     ЗАДАЦИ 

a. Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада, 

b. Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика, 

c. Подршка наставницима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање различитих видова активности, које 

доприносе дечијем развоју и напредовању, 

d. Пружање подршке  наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног рада, 

e. Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и 

установе по питањима значајним за васпитање и образовање деце и ученика, 

f. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада, 

g. Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе, 

h. Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе. 

 

Подручје рада 

 

Садржај рада Временска динамика Сарадници 

 

 

Учешће у изради Годишњег програма рада школе за 

школску 2022/2023. годину, 
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1.ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАС 

ПИТНОГ РАДА, 

ОДНОСНО 

ВАСПИТНО-ОБРА 

ЗОВНОГ 

 

Учешће у изради Школског програма,  

Планирање рада тимова у којима је педагог ангажован, 

Помоћ при изради планова и програма рада наставника, 

Израда  планова рада педагога, 

саветодавни рад са наставницима у изради планова рада 

редовне, допунске, додатне, припремне наставе, 

одељенских заједница, секција, екскурзија, излета, 

наставе у природи, приредби и др. програма стручних 

органа и тимова, стручног усавршавања, сарадње са 

породицом, друштвеном средином као и израда програма 

корективног и превентивног  рада. 

Формирање одељења првог разреда, распоређивање 

нових ученика по одељењима и разредима 

Учешће у планирању и организовању појединих облика 

сарадње са другим институцијама 

Учешће у избору и конципирању  ваннаставних и 

ваншколских активности 

Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу 

испитивања потреба деце, ученика, родитеља, локалне 

самоуправе (по потреби) 

Пружање помоћи наставницима и васпитачима у 

развијању програма, планирању и документовању во рада 

у складу са развојним нивоима ученика и 

специфичностима средине, а у складу са потребама и 

Август-септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Директор 

Наставници 

Психолог 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

Одељењске 

старешине 

 

 

Директор, 

психолог 
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интересовањима деце, 

саветодавна помоћ наставницима у изради 

индивидуалног образовног плана за ученике, 

Учествовање у  избору и распореду наставника, 

одељењских старешина 

Учешће у планирању набавке стручне литературе и 

дидактичког материјала, наставних средстава у сарадњи 

са директорком, библиотекарком и наставницима  

 

 

 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

2.ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА, 

ОДНОСНО 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Систематско прађење и вредновање васпитно-образовног 

рада, односно наставног процеса развоја и напредовања 

ученика 

Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, 

као и  ефикасности нових организационих облика рада, 

Примена инструмената за вредновање и самовредновање 

различитих области и активности рада установе, 

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације 

и индивидуалног образовног плана, 

Учествовање у раду комисије за проверу савладаности 

програма увођења у посао наставника 

 Учествовање у истраживањима ов праксе по потреби 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе у 

остваривању свих програма ов рада 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници, 

ученици, директор, 

психолог 
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Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима као и предлагање мера за 

њихово побољшање, 

Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и пријемним испитима за упис у 

средње школе 

Учествовање у усклађивању програмских захтева са 

индивидуалним карактеристикама ученика, 

Праћење узрока школског неуспеха и предлагање решења 

за побољшање школског успеха, 

Прађење поступака и ефеката оцењивања ученика. 

Присуство часовима непосредног рада са ученицима и 

њихова анализа. 

 

 

Јануар-фебруар. Јун-

август 

 

Новембар, јануар,  

април, јун 

 

 

Током године 

     3.РАД СА 

НАСТАВНИЦИМА 

 

Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и 

операционализовању циљева и задатака ов рада 

Пружање помоћи наставницима у усклађивању 

програмских захтева са специфичностима ученика, 

породице, школе и шире средине, 

Рад са наставницима на решавању конкретних проблема 

у ов раду са ученицима, 

Пружање стручне помоћи наставницима на 

унапређивању квалитета ов рада, односно наставе 

увођењем иновација и иницирањем коришћења 

 

 

Током године 

Наставници, 

директор , 

психолог 
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савремених метода и облика рада 

Стручна помоћ наставницима у изради дидактичког 

материјала 

Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких 

знања и умења, 

Мотивисање наставника на континуирано стручно 

усавршавање и израду плана професионалног развоја и 

напредовања у струци, 

Праћење начина вођења педагошке документације 

наставника, 

Упознавање одељењских старешина и одељењских већа 

са карактеристикама нових ученика; помоћ у реализацији 

појединих садржаја часа одељењске заједнице, 

остваривању сарадње са породицом, 

Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у 

посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу, 

Пружање помоћи наставницима у примени различитих 

техника и поступака самоевалуације. 

Иницирање и пружање помоћи наставницима у 

коришћењу различитих метода, техника и инструмената 

оцењивања ученика, 

Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са 

даровитом децом као и са децом са тешкоћама у развоју, 

Оснаживање наставника за тимски рад кроз реализацију 
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заједничких задатака, координацију стручних већа, 

тимова и комисија, 

Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака 

професионалне оријентације и каријерног вођења и 

унапређивање тога рада, 

Пружање помоћи наставницима у организацији и 

спровођењу огледних и угледних активности, чаова и 

примера добре праксе, излагања на састанцима већа, 

актива, родитељским састанцима..., 

Пружање помоћи наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада, плана рада  

         4.РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

 

Испитивање спремности детета за полазак у основну 

школу, 

Прађење учениковог развоја и напредовања, 

Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и 

врста и начин ангажованости ученика), 

Саветодавни рад са ученицима 

Пружање помоћи и подршке ученицима у раду ученичког 

парламента и других организација, 

Идентификовање  и рад на отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању, 

Учешће у раду на професионалној оријентацији и 

Април-август 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Ученици, 

родитељи, 

наставници, 

директор, психолог 
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каријерном вођењу, 

Пружање помоћи и подршке укључивања ученика у 

различите пројекте и активности, 

Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и 

организовању активности за креативно и конструктивно 

коришћење слободног времена, 

Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима 

у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и 

конструктивног решавања конфликата, популарисање 

здравих стилова живота, 

Анализирање предлога и сугестија ученика за 

унапређивање рада школе и помоћ у њиховој 

реализацији, 

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који 

врше повреду правила понашања у школи или се не 

придржавају одлука директора и органа школе, 

неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожава друге у остваривању 

њихових права 

Испитивање брзине читања и разумевања прочитаног 

текста. 

Социометријско испитивање социјалног понашања 

ученика.  

Подучавање ученика  методама и техникама ефикасног 

учења  

 

 

 

 

 

 

 

Април,мај 

 

Током године 
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Тестови, упитници, анкете за испитивање одређених 

проблема и активности код ученика по потреби у току 

школске године 

 

 

5.РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕ 

ЉИМА 

 

Организовање и учествовање на општим и групним 

родитељским састанцима у вези са организацијом и 

остваривањем ов рада, 

Укључивање родитеља у поједине облике рада школе 

Пружање подршке родитељима у раду са ученицима са 

тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, професионалној оријентацији, 

адаптацији на школску средину, 

Упознавање родитеља са важећим законима и 

правилницима, 

Пружање подршке и помоћи родитељима у 

осмишљавању слободног времена ученика, 

Рад са родитељима  у циљу прикупљања података о 

ученицима 

Сарадња са Саветом родитеља школе по потреби 

 

Током године 

 

Одељењске 

старешине, 

наставници, 

директор, 

представници 

институција са 

којима школа 

сарађује 

 

6.РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

Сарадња са директором, стручним сарданицима на 

истраживању постојећево праксе и специфичних 

проблема и потреба школе и предлагање мера за 

унапређење, 

Сарадња у оквиру стручних тимова и комисија и редовна 

 

Током године 

 

Директор, стручни 

сарадници 
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ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ  

 

размена информација, 

Заједничко планирање активности, изради стратешких 

докумената школе, анализа и извештаја о раду школе, 

Формирање одељења и расподела одељењских 

старешинстава, 

Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке документације у школи, 

Планирање активности у циљу јачања наставничких и 

личних компетенција, 

Сарадња са директором и психологом по питању 

приговора и жалби ученика и родитеља на оцену из 

предмета и владања. 

Сва питања везана за успешан образовно-васпитни 

процес 

7.РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

 

Учествовање у раду  наставничког већа (давањем 

саопштења, информисањем о резултатима обављени 

анализа, прегледа, истраживања и других активности од 

значаја за ов рад и јачање наставничких кометенција), 

Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на 

нивоу установе који се образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма или пројекта.  

Учествовање у раду педагошког колегијума, већа и 

стручних актива за развојно планирање и развој школског 

 

Током године 

 

Наставници, 

директор, 

психолог, 
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програма 

Рад на  унапређењу  рада стручних органа школе. 

8.САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИ 

ЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим установама које доприносе 

остваривању циљева и задатака ов рада школе, 

Учествовање у истраживањима научних, просветних и 

других установа, 

Активно учествовање у раду стручних друштава, органа 

и организација, 

Сарадња са удружењима грађана и организацијама које се 

баве програмима за младе, 

Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне 

самоуправе, које се баве унапређивањем положаја деце и 

ученика и услова за раст и развој, 

Сарадња са националном службом за запошљавање. 

 

 

Током године 

Представници 

организација и 

установа 

9.ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТА 

ЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И СТРУЧНО 

УСАВРША 

 

Дневник рада школског педагога 

Досије о посећеним часовима, њиховим анализама и 

извештајима 

 

Током године 
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ВАЊЕ 

 

Досије о раду са ученицима, наставницима и родитељима 

Евалуација и досије о спроведеним испитивањима, 

анкетама, упитницима, тестовима и њиховом табеларном 

приказу 

Извештаји наставника са класификационих периода о 

успеху и изостанцима ученика, о реализацији плана и 

програма и фонда часова свих облика васпитно-

образовног рада 

Годишњи и месечни планови рада наставника 

Белешке о раду одељенских и Наставничког већа  

Евиденције и белешке са састанака стручних већа 

Евиденције о бројном стању ученика, наставника 

Учествовање у унапређивању школске педагошке 

документације у сарадњи са наставницима, директором и 

секретаром школе 

Израда, припрема и чување посебних протокола, чек 

листа за праћење наставе и васпитних активности на 

нивоу школе, 

Припрема за послове предвиђене годишњим програмом 

рада и оперативним плановима рада педагога, 

Прикупљање података о ученицима и чување материјала 

који садржи личне податке о ученицима у скаладу са 

етичким кодексом рада педагога, 

 

 

 

 

 

 

 

Класификациони 

периоди 

 

Током године 
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Припремање и планирање рада са ученицима, 

наставницима и родитељима, стручним органима 

Припрема предавања, материјала и инструмената за 

различита педагошка истраживања 

Припрема посета часовима 

Припрема анализа и саопштења 

Праћење и проучавање стручне литературе 

 

 

3.2.2. ПРОГРАМ И ПЛАН  РАДА  ПСИХОЛОГА  

Циљ програма је примена савремених теоријских и практичних сазнања психологије, као науке, чиме се доприноси остваривању и 

унапређивању образовно-васпитног рада у установи, посебно у области праћења и подстицања развоја ученика. 

Задаци: 

● Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада 

● Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика (интелектуалног, социјалног, емоционалног, моралног, естетског, физичког и 

професионалног) 

● Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја 

● Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, 

економичности и флексибилности рада школе 

● Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа ученика и предлагање мера за 

унапређивање 
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● Подршка отворености школе према педагошким иновацијама 

● Развијање сарадње школе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, односно старатеља 

● Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за школу 

● Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе 

 САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

САРАДНИЦИ 

 

Планирање и 

програмирање 

учествовање у изради годишњег програма школе 

учешће у изради планова и програма: унапређивање 

образовно-васпитног рада, васпитног рада са 

ученицима, стручних органа, педагошко-психолошког 

усавршавања наставника, професионалне 

оријентације, корективног рада са ученицима са 

проблемима у учењу, понашању и развоју, сарадње 

школе и породице 

учешће у изради планова и вредновању 

индивидуалних образовних планова ученика 

учешће у планирању и реализацији посебних 

програма који се реализују у школи 

пружање помоћи наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада, плана рада одељењских 

старешина, секција 

учешће у планирању и реализацији културних 

Август –септембар 

Током године, 4 сата 

недељно 

Директор 

Педагог 

Наставници 

Одељењске 

старешине 
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манифестација, наступа, медијског представљања 

учешће у изради планова и програма стручног 

усавршавања наставника и стручних сарадника  

израда годишњих и месечних програма и планова 

рада психолога 

 

Организација 

педагошког рада 

школе 

учешће у примењивању педагошко-психолошких 

принципа у изради распореда часова и смена, подели 

одељенског старешинства, организовање 

ваннаставног рада и др. 

учешће у предлагању нових организационих решења 

образовно-васпитног рада 

Август –септембар 

 

Директор 

Педагог 

Наставници 

Одељенске 

старешине 

 

Праћење и вредновање 

рада школе 

праћење и вредновање: мотивације ученика за рад и 

учење, развоја и напредовања личности ученика, 

усклађености програмских захтева са индивидуалним 

могућностима ученика 

праћење успеха ученика на ваннаставним 

активностима, такмичењима, завршним испитима 

праћење и реализације плана и програма образовно-

васпитног рада кроз континуиране посете часовима 

праћење реализације годишњег плана рада школе, 

развојног плана школе, акционог плана и учешће у 

континуираном вредновању и самовредновању рада 

школе 

Током године Директор 

Педагог 

Наставници 

Одељенске 

старешине 
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праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалних образовних 

планова ученика 

откривање узрока заостајања појединих ученика, 

групе или одељења у образовно-васпитним 

постигнућа и предузимање одговарајућих мера 

учествовање у истраживањима које организују друге 

школе, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја и стручне институције 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВНИ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКИ РАД СА 

НАСТАВНИЦИМА 
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Сарадња са 

наставницима и 

директором школе 

упознавање са психолошким принципима успешног 

учења, и мотивација за рад 

пружање подршке у подстицању оптималног развоја 

ученика на нивоу индивидуалних карактеристика 

испитивање ефикасности појединих облика и метода 

рада у односу на индивидуалне карактеристике 

ученика 

пружање помоћи у идентификовању ученика са 

потешкоћама у учењу, и надарених ученика  

праћење интеракције ученика и одраслих као важног 

фактора у процесу  учења  

анализа посећених часова и инструктивно - 

педагошки рад са наставницима 

подршка наставницима у реализaцији Програма 

професионалне оријентације 

сарадња са наставницима на усклађивању 

програмских захтева са узрасним карактеристикама 

ученика као и са условима породичног живота 

праћење примене иновација у настави и њихових 

ефеката 

учешће у примени Протокола за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и  занемаривања 

упознавање наставника са посебностима ученика и 

њиховим развојним потребама, индивидуалним и 

групним 

предлагање мера и укључивање наставника у 

превазилажењу развојних проблема ученика, 

проблема понашања и учења, грађења односа унутар 

Током године 

Директор 

Педагог  

Наставници 

Одељенске 

старешине 

Ђачки парламент 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

занемаривања и 

злостављања 

Тим за инклузивно 

образовање 
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Сарадња са 

одељенским 

старешинама 

указивање наставницима и одељенским старешинама 

на узроке поремећаја интерперсоналних односа и 

предлагање мера за њихово превазилажење 

пружање помоћи у усмеравању професионалног 

развоја ученика 

учествовање у организацији презентација средњих 

школа за ученике завршних разреда 

анализа часова којима је присуствовао психолог ради 

сагледавања прилагођености програма развојном 

узрасту ученика, атмосфери у одељењу и мотивацији 

за рад  

посете часовима у V разреду у циљу праћења 

прилагођавања  ученика на предметну наставу 

присуствовање часовима у I разреду у циљу праћења 

прилагођавања ученика на школску средину 

консултације са наставницима I разреда у циљу 

праћења напредовања ученика (упознавање учитеља 

са интелектуалним, емоционалним и социјалним 

карактеристикама ученика) 

консултације са разредним старешинама V разреда у 

циљу праћења прилагођавања ученика на предметну 

наставу (упознавање одељењских старешина са 

одељењем – сусрет са учитељима) 

рад са наставницима на остваривању задатака 

професионалне оријентације – спровођењу процеса 

уписа у средње школе 

 рад са наставницима – приправницима и њиховим 

менторима, учешће у комисијама за проверу 

спремности кандидата 

Април-мај 

Током године 

Директор 

Педагог 

Наставници 

Одељенске 

старешине 

Ђачки парламент 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

занемаривања и 

злостављања 

Тим за инклузивно 

образовање 
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РАД СА УЧЕНИЦИМА 
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испитивање: интелектуалне, емоционалне и социјалне зрелости 

ученика за превремени, редовни и одложени полазак у школу, 

мотивације, особина личности, вредносних ставова, 

интересовања, социјалног статуса, групне динамике одељења и 

статуса појединца 

израда инструмената за испитивање карактеристика личности и 

вредносних ставова ученика: анкете, упитници, социограми 

организовање: предавања и радионица на актуелне психолошке 

теме 

саветодавни рад са ученицима са потешкоћама у 

социјализацији, понашању, емоционалном сазревању и са 

породичним проблемима 

праћење напредовања у настави и ваннаставним   активностима   

- праћење и подстицање напредовања ученика, мотивације за 

учење, особина личности, структуирања слободног времена и 

према потреби њихово укључивање у додатну и допунску 

наставу, друге активности   и  предузимање одговарајућих 

корака   

оспособљавање ученика за усвајање рационалних метода учења 

и самообразовања 

активности на професионалном усмеравању ученика 

праћење адаптације новопримљених ученика на нову школску 

средину 

праћење постигнућа ученика (знања, вештина, навика) и 

информисање стручних органа 

 праћење ангажованости ученика у настави, слободним и 

ваннаставним активностима 

идентификација ученика за којe је потребна израда ИОП-а и 

Април-јун  

 

 

 

Током године 

 

 

Март-мај  

Педагог 

Одељенске старешине 

Наставници 

Родитељи 
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
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упознавање родитеља са психолошким карактеристикама деце 

и пружање помоћи у усмеравању развоја 

давање савета за решавање развојних и других потешкоћа код 

ученика, који су последица поремећених породичних односа 

саветодавно-инструктивни рад са родитељима чија деца имају 

тешкоће у развоју и са родитељима даровите деце 

психолошко-педагошко образовање родитеља 

упознавање родитеља са развојним могућностима ученика и 

образовним исходима и усмеравање развоја ученика 

укључивање родитеља у живот и рад школе, њихово 

ангажовање у различитим школским активностима 

учешће у припреми и реализацији родитељских састанака, 

индивидуалних и групних разговора и предавања са актуелним 

темама из живота и рада ученика 

учешће у благовременом и адекватном информисању родитеља 

на нивоу школе, одељења и  индивидуално 

прикупљање информација и аналитичких података од родитеља 

у циљу упознавања и праћења развоја ученика 

праћење и анализа социјално-породичних услова, посебно 

породичне климе 

организација и присуствовање терминима пријема родитеља 

упознавање родитеља са важећим законима, протоколима и 

другим значајним документима 

сарадња са Саветом родитеља 

предавања психолога на теме: Разумевање промена у 

адолесценцији, Препреке у комуникацији родитеља и 

Током године, 3 

сата недељно 

Педагог 

Одељенске старешине 

Родитељи 
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РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА   



278 

 

сарадња са педагогом и наставницима на унапређењу 

Правилника за одабир ђака генерације 

сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима 

који се тичу обезбеђивања ефикасности, економичности и 

флексибилности образовно-васпитног рада установе  

предлагање нових организационих решења образовно-

васпитног рада 

сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми 

докумената установе, прегледа, извештаја и анализа 

сарадња са директором и стручним сарадницима у 

организовању трибина, предавања, радионица за ученике, 

запослене, родитеље 

сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и 

реализацији разних облика стручног усавршавања (предавања, 

радионице, прикази стручних чланака и сл.) за наставнике у 

оквиру установе 

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 наставника, стручног сарадника 

редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких 

послова са другим стручним сарадницима у установи 

сарадња у оквиру рада стручних органа школе 

 

Током године Педагог 

Одељенске старешине 

Родитељи 
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РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА   

учешће у раду стручних тимова од I - VIII разреда, одељењска 

већа, Наставничка већа, стручна већа по научним областима, 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања и Тим за инклузивно образовање 

редовно извештавање на крају квалификационих перида и/или 

по реализованим програмима, активностима, посетама, 

прегледима, испитивањима и  резултатима  рада школе, и 

изношење својих ставова, запажања, мишљења и предлагање 

одговарајућих мера за унапређивање образовне праксе 

 учешће у планирању и раду стручних органа и рад на њиховом 

унапређивању кроз информисање и предавање стручних тема 

предлагање мера за унапређивање непосредног образовно-

васпитног рада са ученицима 

 

Током године Педагог 

Наставници 

Родитељи 

 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 
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Истраживање и сагледавање општих услова за одвијање 

образовно-васпитног рада у школи 

Истраживање постојеће образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба школе 

Проверавање ефикасности нове образовне технологије 

Учествовање у програмирању и извођењу огледа 

Учествовање у истраживањима других школа, научних и 

просветних институција 

 Педагог 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

успостављање сарадње са стручним и струковним 

институцијама, у складу са захтевима праћења и реализације 

програма рада школе 

учешће у организованим облицима размене искустава и 

сарадње (секције, активи, сабори, конгреси)  

 успостављање сарадње са образовним, здравственим, 

социјалним и другим институцијама релевантним за школску 

праксу (Учитељски факултет, Филозофски факултет, Институт 

за ментално здравље, Центар за социјални рад, Дом здравља, 

Завод за вредновање квалитета, МУП, Центар за интеграцију 

младих и др.) 

 

Током године Педагог 

Одељенске старешине 

Родитељи 
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ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

  

континуирано лично стручно усавршавање у областима 

комуникације, решавања конфликата, примене тестова у 

пракси, саветовања,  клиничких и других метода рада 

примењених у школским условима рада  

развијање професионалне одговорности и свести да је  

неопходно нова знања и иновације прилагодити и применити у 

школским условима  

израђивање плана и програма стручног усавршавања 

наставника (предлагање стручне литературе и обрада одређених 

тема на стручним и одељенским већима, информисање и 

организовање семинара) 

индивидуално стручно усавршавање, праћење стручне 

литературе, периодике и сајтова, понуде акредитованих 

семинара 

вођење документације о раду: план и програм рада (годишњи и 

месечни/недељни), дневник рада, документација о раду са 

ученицима, родитељима, наставницима, евиденција о 

педагошко-инструктивном раду, извештајима, стручном 

усавршавању наставника, процеса самовредновања рада школе, 

о аналитичко – истраживачким радовима 

Током године Педагог 
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3.2.3. ПРОГРАМ И ПЛАН  РАДА  ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ И ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА  

 

ЦИЉЕВИ 

Реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима, школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, 

доприносиће остваривању и унапређивању образовно - васпитног рада у школи и остваривању наставног процеса. 

Програмом рада школски библиотекар обухватиће задатке и послове из области образовања и васпитања, као и оне послове из домена 

библиотечко-информационих и културних и уметничких аспеката образовања. 

Подстицаће промовисање читања и самосталност ученика у учењу; даваће свој пун допринос развоју информационе писмености (медијске 

и информатичке) за ученике и наставнике 

Оствариваће сарадњу и заједнички планирати  активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, промовисање рада 

библиотеке на Интернет страници школе ради боље комуникације са корисницима. 

У расположивим оквирима, обезбеђиваће електронске изворе и приступ ка њима, како би ученици  овладали вештинама налажења и 

критичког процењивања датих информација и усвајали навику перманентног учења током читавог живота. 

ЗАДАЦИ 

Развијање и неговање навике читања и коришћења ресурса библиотеке код ученика и наставника. 

Развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора информација. 

Стварање услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу. 

Мотивисање за учење и подстицање на оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота. 

Сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, као и представницима локалне средине, другим школским библиотекама и 

установама културе. 
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Праћење и подстицање развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-

социјалном и сваком другом, као и професионалном развоју. 

Пружање помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у 

учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним 

институцијама. 

Стварање услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечкој колекцији, расположивим изворима информација, и развијање 

индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика. 

Обезбеђивање приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, 

анализирање, примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија. 

Припремање и реализовање библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама и посебним способностима у сарадњи са 

наставницима и дефектолозима у школи. 

Обрада, инвентарисање, сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови (и аутоматизација стручних 

послова ако се стекну услови) 

 Коришћење савремених облика и метода рада са ученицима. 

Заштита и чување библиотечке грађе и периодична ревизија фонда. 

 

ПЛАНИРАЊЕ 
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Сарадници:  наставници, стручни сарадници, ученици 

 

Планирању претходи анализа планова за прошлу годину и њихова реализацијa. Предвиђено је да се анализирају сугестије, предлози 

и остало што може допринети бољем остваривању циљева и задатака и функционисању библиотеке. Планира се побољшање радних 

могућности и услова (пре свега техничких) као и усклађивање са Годишњим програмом рада школе. 

 

Планирање  -  годишње, месечно 

Годишњи план рада библиотекара 

Годишњи план активности библиотечке секције 

Месечни планови рада библиотеке и библиотекара 

Месечни планови секције 

Планови и писане припреме за часове 

План развоја школске библиотеке и  набавке библиотечке грађе 

План стручног усавршавања 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
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Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе, 

Вођење библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме рада школе, кад се створе услови. 

Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности (теоријска и практична настава, 

допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.). 

Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата сопственог истраживачког рада. 

Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем  критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности. 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
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Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно-васпитног рада. 

Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора информација. 

Организовање часова библиотекарства, обраде лектире и наставних области језика, грађанског васпитања и  осталих наставних 

области, организовање угледних часова, презентација, као и часова пројектне наставе. 

Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења наставничко - сарадничког дела школске 

библиотеке. 

Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе. 

Пружање стручне помоћи тимовима за професионалну оријентацију – организовање посета школама и представљање професија у 

школској библиотеци. 

Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, стручним часописима и другој грађи, о 

тематским изложбама у вези с појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих 

књига и часописа. 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 
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Сарадници: наставници, одељењске старешине, ученици, чланови секције, писци, родитељи, старатељи. 

Свакодневни систематски  рад  на  оспособљавању  ученика да самостално користе различите изворе информација, осим књига и 

других штампаних извора. У сарадњи   са   учитељима   и  наставницима  српског  језика, на часовима, библиотекар ученике упознаје  

са организацијом и радом библиотеке, мрежом библиотека, расположивим изворима знања, методологијом проучавања и коришћења 

извора, методама и техникама учења у библиотеци и помаже им да се усмено и писмено изражавају. 

Кроз осмогодишњи циклус, остварујући часове у библиотеци и кроз свакодневне активности прилагођене узрасту и потребама и 

жељама примерене активности библиотекар: 

Припрема ученике за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста информација у настави и ван ње. 

Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у складу са њиховим способностима и 

интересовањем. 

Пружа помоћ ученицима код учења ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту и другим материјалима. 

Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме. 

Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског цитирања. 

Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и упућивању на истраживачке методе рада 

(употреба лексикона, енциклопедија, речника) и омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално 

коришћење. 

Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску и јавну 

библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно - просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама. 

Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, развијањем истраживачког духа и критичког 

односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности. 

Посвећује посебну пажњу избору књига за све узрасте, труди се да упозна своје ученике, да прати њихове потребе, навике и утиче на 

стварање и  неговање читалачке културе – читање ради задовољства као трајна потреба. Бира методе и облике рада интересантне 

ученицима, настоји да радо долазе и често бораве у  библиотеци. Осмишљава занимљиве начине да уче играјући се. Укључује писце 

и чланове секције у остваривање часова обраде лектире у млађим разредима. У том циљу треба организовати образовне шетње 

градом („Путевима писаца“), вршњачку едукацију (традиционална манифестација „Ја се с књигом дружим“), радионице за 

предшколце 
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РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

 

Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким интересовањима и потребама ученика, ради развијања 

читалачких и других навика ученика и формирању личних и породичних библиотека, 

Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика. Укључивање родитеља у рад Тима за 

професионалну оријентацију (представљање професија), као и Тима за информисање и културно-јавну делатност. 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 
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Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне и 

некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске библиотеке, 

Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-

методичке и педагошко-психолошке литературе, 

Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на критички и креативни однос ученика приликом 

коришћења извора, 

Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних радионица; за организовање 

књижевних сусрета и других културних догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих 

облика зависности, 

Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни 

сарадници, 

Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, разговори, учешће у организацији 

Светосавског каравана Палилуле, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, литерарни и други  

конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: „Месец књиге”, „Светски дан књиге”, „Дечија недеља”, 

„Дан писмености”, „Дан матерњег језика”, Јубилеј школских библиотека и школских библиотекара и др.), 

Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе. 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
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Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског програма, на реализацији наставе засноване на 

истраживању – пројектне наставе, 

Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора, 

Рад у стручним тимовима, посебно у Тиму за информисање, у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову 

књижног фонда. 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама („Милутин Бојић“, дечја одељења Библиотеке града 

Београда, школске библиотеке у окружењу)  на територији локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије. 

Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе, 

Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-издавачким предузећима, радио-телевизијском 

центрима, филмским и позоришним кућама, домовима културе и културно просветним заједницама и организацијама које се баве 

радом и слободним  временом омладине и другим образовним установама), 

Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у локалној самоуправи и Републици Србији. 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
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Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања података у вези с наставним предметима и стручно-

методичким образовањем и усавршавањем наставника и сарадника, вођење збирки и посебних фондова, 

Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци, 

Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа и вредновање рада школске библиотеке у 

току школске године, 

Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима узимају учешће и школски 

библиотекари. 

 

План рада школске библиотеке и библиотекара 

СЕПТЕМБАР 

- -          Упознавање ученика са школском библиотеком и њеним радом 

- -          Учлањивање корисника 

- -          Планирање набавке актуелних јединица, као и оних неопходних у наставном процесу у договру са представницима 

Актива 

- -          Формирање библиотечке секције 

- -          Обилазак свих одељења у школи и подсећање на радно време и активности библиотеке 

- -          Посета Сајму књига и набавка актуелних наслова 

- -          Обележавање Међународног дана писмености (8. септембар) 

- -          Обележавање Европског дана језика (26. септембар) 
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- ОКТОБАР 

- -          Формирање Савета библиотеке 

- -          Обележавање Дечје недеље 

- -          Договарање књижевних сусрета 

- -          Договор о сарадњи са општинском библиотеком 

- -          Манифестација „Ја се с књигом дружим“ 

- -          Сарадња са дародавцима 

- НОВЕМБАР 

- -          Одржавање угледних и редовних часова у школској библиотеци 

- -          Изложбе (Европски дан науке – 7. новембар) 

- -          Литерарни конкурс поводом Дана школе 

- -          Обележавање Дана школе (литерарни и ликовни конкурс, и изложбе, посвећене Дану школе) 

- -          Набавка књига за награђене ученике 

- -          Присуствовање стручним семинарима 

- -          Присуствовање угледним часовима и предавањима у школи 

- -          Обележавање Међународног дана детета (20. новембар), у сарадњи са наставницима и стручним сарадницима 

- ДЕЦЕМБАР 
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- -          Књижевни сусрет или радионица 

- -          Учлањивање ученика првог разреда у школску библиотеку 

- -          Часови у библиотеци 

- -          Организовање новогодишње изложбе и приредбе 

- -          Дан библиотекара Србије (14. децембар), радионица за ученике „Библиотека какву желим“ 

-   

- ЈАНУАР 

- -          Тематске изложбе (Божић и Нова година) 

- -          Обележавање школске славе Свети Сава 

- -          Куповина књига за награђене ученике 

- -          Организовање предавања и других активности за ученике и њихове родитеље, у циљу промоције читалачких навика 

- -          Библиотекарка сваке године учествује у активностима поводом обележавања школске славе, Свети Сава (литерарни и 

ликовни конкурс) 

- ФЕБРУАР 

- -          Укључивање представника локалне заједнице у промоцију активности у школској библиотеци 

- -          Одржавање угледних и редовних часова у сарадњи са наставницима 

- -          Бесплатно учлањивање ученика првог разреда у оквиру сарадње са библиотеком „Милутин Бојић“ и посета овој 

библиотеци (посете ће бити организоване у складу са планираним активностима Актива учитеља првог разреда) 

- -          Међународни дан матерњег језика (21. фебруар) – радионица за ученике 
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- -          Обележавања Националног дана књиге 28. фебруара (акција „Књигом на књигу“) 

- МАРT 

- -          Сарадња са другим школским библиотекама (посете, књижевни сусрети, конкурси) 

- -          Присуствовање стручним семинарима (учешће на семинарима не зависи само од активности библиотекара, већ и од 

слободних термина за реализацију акредитованих семинара 

- -          Одржавање угледних и редовних часова, као и пројекције филмова у сарадњи са наставницима 

- -          Обележавање Светског дана поезије (21. март) – јавно читање поезиј  

- АПРИЛ 

-          Књижевни сусрет – у оквиру обележавања Међународног дана књиге за децу (2. април) 

- -          Радионица за предшколце 

- -          Часови у библиотеци – у сарадњи са наставницима 

- -          Изложбе поводом Међународног дана књиге (одговарајуће публикације), изложба поводом Ускрса – панои и радови 

ученика  

- МАЈ  

- -          Предавања о мрежи библиотека за ученике осмог разреда 

- -          Oбележавање Дана словенске писмености током читавог месеца различитим манифестацијама – завршна радионица 

„Пишемо глагољицом“ 

- -          У сарадњи са Тимом за професионалну оријентацију, посета одабраним средњим школама или њихова промоција у 

школској библиотеци 
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- -          Посета некој од општинских библиотека (Патријаршијска библиотека, библиотека историјског музеја, Библиотека града 

Београда...) 

- -          Одржавање редовних и угледних часова у школској библиотеци 

- -          Куповина актуелних наслова за школску библиотеку 

- -          Куповина књига за награђене ученике 

- -          Пројекције филмова у договору са наставницима  

- ЈУН 

- -          Уређење библиотечког простора и фонда 

- -          Враћање позајмљених књига, у сарадњи са разредним старешинама 

- -          Евалуација – анализа потреба за литературом предвиђеном за ученике, наставнике и стручне сараднике 

- -          У јуну је израда годишњег програма и месечних планова за следећу школску годину 

- -          Извештај о раду школске библитеке и библиотекара  

- АВГУСТ 

-       Дезинфекција и улагање у књижни фонд 

-       Уређење школске библиотеке ради боље функционалности и прилагођености потребама корисника 

Библиотекарка Марина Новаковић-Дукић 
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IV ПЛАН РАДА РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ  ОРГАНА ШКОЛЕ 

4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

ОБЛ

АСТ 

 

 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

 

 

МЕСЕЦ 

IX X XI 
XI

I 
I II III IV V VI 

VI

I 
VIII 
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ПЕ

ДА

ГО

Ш

КО

-

ИН

СТ

РУ

КТ

ИВ

НА 

Ф

УН

КЦ

ИЈ

А 

Указивање педагошко-

инструктивне помоћи у 

оквиру припремања 

(израда дидактичких 

материјала, подстицање 

за примену савремене 

образовне технологије) 

            

Примена сачињених 

инструмената у 

сагледавању дидактичко-

методичке заснованости 

часова 

 

            

Иницирање стручних 

служби (педагошко-

психолошке) и стручних 

тимова у изради 

пројеката и њиховој 

реализацији 

            

Посета часовима редовне 

наставе са циљем 

праћења примене измена 

и допуна наставних 

планова и програма и 

примене нових наставних 

планова и прог 

            

Консултације са 

одељењским 
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ПЛ

АН

ИР

АЊ

Е И 

ПР

ОГР

АМ

ИР

АЊ

Е 

Учешће у изради 

идејне скице 

програмске структуре 

рада школе 

(задуживање 

појединаца и група у 

изради плана) 

 

 

            

Израда месечног 

плана школе и плана 

директора 

            

Прикупљање и 

систематизација 

планова и програма 

свих васпитно-

образовних 

активности 
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Преглед и анализа 

планова и програма 

свих васпитно-

образовних 

активности 

 

            

Израда извештаја о 

прегледаним 

плановима и 

програмима 

 

            

Праћење система 

оцењивања ученика и 

утврђивање 

критеријума 

појединих наставника 

прегледом школске 

документације и 

посетом часовима 

            

Учешће у изради 

појединих делова 

Годишњег плана рада 

и преглед педагошке 

документације 
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ОРГ

АН

ИЗ

АТ

ОР -

СК

А 

ФУ

НК

ЦИЈ

А 

Постављање 

организације рада 

(иницирање израде 

распореда свих 

видова наставе и рада 

служби) 

            

Разрада овлашћења 

свих руководних 

места у школи (ко и 

за шта одговара, 

начин праћења и 

вредновање рада) 

            

Постављање 

ефикасније 

организације рада 

директора (распоред 

рада, седднице, 

консултације са 

стручним службама и 

сл.) 
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Израда и дефинисање 

информационог 

система у функцији 

ефикасније 

организације рада 

школе 

 

            

Учешће у изради 

програма вредновања 

школе и његовој  

Реализацији 

    

  

      

  

РУ

КО

ВО

ДН

А 

ФУ

НК

ЦИЈ

А 

Упознавање прописа 

на којима се заснива 

руковођење и 

управљање 

 

            

Упознавање личности 

појединца у циљу 

индивидуализације 

руковођења 
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Припрема седница 

стручних и управних 

органа школе 

 

            

Планирање радних 

састанака унапред за 

месец односно за 

седмицу 

 

            

Планирање дневних и 

седмичних  разговора 

са запосленима 

 

            

ЕВ

АЛ

УА

ТОР

СК

А 

Учешће у изради 

програма вредновања 

и самовредновања 

рада школе и његовој 

реализацији 
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ФУ

НК

ЦИЈ

А 

Организација израде 

инструмената за 

праћење припремања 

наставника за 

наставу, сарадње са 

родитељима,  

усавршавање 

наставника, 

објективнијег 

вредновања ученика, 

вредновање рада 

стручних служби 

школе, 

инструментариј за 

вредновање часова 

            

 

4.2. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Школски одбор доноси: 

1. Статут, Годишњи план рада школе и друге опште акте, као и њихове  измене и допуне у складу са донетим променама законских 

прописа 

2. План стручног усавршавања запослених   

3. Предлог финансијског плана 

4. Финансијски план за 2023. годину 
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Поред доношења аката Школски одбор у току године усваја:  

5. Извештаје  о остваривању:  

а) Годишњег плана рада школе;  

б) Развојног плана 

6. Извештај о  остваривању  плана стручног усавршавања запослених  

7. Извештаје о вредновању и самовредновању 

8. Извештај  о  пословању;    

9. Извештај о попису (до 31.децембра 2022.године) 

10. Годишњи обрачун (до 28. фебруара 2023.године)  

11. Извештаје о извођењу , излета, екскурзија и наставе у природи;  

Школски одбор и:  

12. Разматра извештај о раду директора (2 пута годишње) 

13. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора 

14. Именује Стучни актив за развојно планирање 

15. Именује Комисију за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба са пуним или непуним радним временом (на 

предлог Синдиката) 

 

Школски одбор ће и у школској 2022/2023. години, у оквиру својих надлежности радити на унапређивању образовно-васпитног рада и 

имати задатак да се кроз старање о наменском коришћењу финансијских средстава обезбеде материјална средства за несметан рад школе, 
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учешће запослених и ученика на смотрама и манифестацијама којима се презентује рад школе и перманентно побољшавају услови за 

извођење наставе. 

 

 

4.3. ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

О

Б

Л

А

С

Т 

 

 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

 

 

МЕСЕЦ 

IX X XI 
XI

I 
I II III IV V VI 

VI

I 
VIII 
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П

Р

А

В

Н

И

 

П

О

С

Л

О

В

И 

 

-израђује предлоге и 

коначне опште и 

појединачне правне акте 

установе, као и њихове 

измене и допуне; 

 

            

-праћење законских и 

других прописа, који се 

односе на рад школе и 

указивање на обавезе које 

проистичу из њих; 

 

            

-стручна обрада материјала 

и учешће у спровођењу 

поступка јавних набавки; 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

-присуствовање седницама 

Школског одбора и других 

органа и тела ради давања 

објашњења и правно 

стручног тумачења када је 
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 -стручна обрада материјала 

за потребе директора и 

Школског одбора; 

обрада донетих одлука 

Школског одбора: 

            

-по налогу директора израда 

свих врста уговора, одлука, 

решења и других аката које 

потписује директор школе. 

            

-обарада материјала и 

правно технички послови у 

поступку спровођења 

избора агенције ради 

организације наставе у 

природи и екскурзија 

 

 

 

 

 

 

            



308 

 

  

-пружа стручну помоћ 

запосленима у школи из 

радно – правне области и 

родитељима из области 

заштите права ученика; 

 

 

 

 

 

 

            

-стручни послови око 

спровођења поступка за 

избор директора; 
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-обрада материјала и 

пружање стручне помоћи 

око спровођења поступка за 

утврђивање запслених за 

чијим радом је престала 

потреба; 

 

            

-расписивање конкурса и 

израда свих одлука и других 

правних аката поводом 

реализације, расписаног 

конкурса 

 

            



310 

 

-израда решења о: пријему у 

радни однос, 

распоређивању запослених, 

остваривање права из 

радног односа (годишњи 

одмор, одсуствовање са 

рада, рад дужи од пуног 

радног времена и сл.), 

одговорности запослених, 

престанку радног односа, 

израда споразума о 

преузимању запослених и 

др.; 

 

            

 

сачињавање плана 

коришћења годишњих 

одмора у сарадњи са 

директором школе  
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4.4. ПЛАН РАДА ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА ШКОЛЕ 

О

Б

Л

А

С

Т 

 

 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

 

 

МЕСЕЦ 

IX X XI 
XI

I 
I II III IV V VI 

VI

I 
VIII 
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П

О

С

Л

О

 

-планирање 

инвестиција,инвестиционог 

одржавања и других 

трошкова у сарадњи са 

директором школе; 

 

            

-врши израду годишњег 

рачуна са извештајем о 

финансијском пословању 

школе; 

 

            

-обезбеђује потребне 

податке и материјал за 

ефикасно вршење пописа и 

помаже пописној комисији 

за давање предлога око 

ликвидације разлике 

утврђене пописом; 

           

 

 

 

 

 

 

-прати набавку и утрошак 

материјала са вођењем 

пратеће документације; 

-сарађује са установама и 

организацијама које су у 
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 -врши ликвидацију-исплату 

рачуна, готовинске и 

вирманске уплате; 

-води рачуна о законском 

коришћењу средстава; 

-редовно обавештава 

директора о стању 

финансијских средстава; 

            

-врши контирање, књижење 

и сређивање целокупне 

финансијске документације; 

            

-у сарадњи са финансијским 

радником врши контролу 

уплата ученика за 

екскурзије, обезбеђење и 

других уплата и о томе 

обавештава директора 

школе; 
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-испоставља и врши обраду 

свих фактура, на основу 

уговора током целе године; 

-својим радом и 

понашањем, као и својим 

моралним и укупним 

личним квалитетима 

доприноси очувању свог и 

угледа школе. 

            

 

V ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

5.1. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Годишњи план за професионалну оријентацију, школске 2022/2023. године 

ОСНОВИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Основни задатак професионалне оријентације је упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних особина ученика, упознавање 

ученика са разним занимањима и формирање правилних ставова према раду и радним односима. 

Школа у саради са установама за професионалну оријентацију, помаже родитељима, односно другим законским заступницима и 

ученицима у избору средње школе и занимања, према склоностима и способностима ученика. 

Овај програм обухвата задатке у областима: идентификовања, подстицања, праћења, усмеравања, испитивања професионалних 

интересовања ученика, као и помоћ приликом опредељивања ученика. Ученику се омогућава да стиче знања и искуства о себи и свету 
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рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељења за будуће занимање. Пружање помоћи у ПО прођирује се на 

носиоце васпитно образовног радаи обухвата популацију ученика од 7. до 8. разеда. 

Активности стручних сарадника, наставника и ученика, одвијаће у следећем: 

·    Упознавање ученика са подручјима рада, образовним профилима и карактеристикама средњег образовања; 

·         Стицање радних навика и рационализација процеса учења; 

·         Оспособљавање ученика за самостално одлучивање и избор школе; 

·         Кутак за професионалну оријентацију; 

·         Праћење реализације Програма проф.оријентације; 

·         Тестирање ученика 8.разреда од стране психолога школе и у Националној служби за запошљавање; 

·     Сарадња одељенских старешина са родитељима, у смислу помоћи за адекватну одлуку о избору занимања; 

·         Представљање средњих школа и образовних профила; 

·         Сарадња са лекарима Дома здравља Палилула, ради пружања помоћи ученицима са здравственим проблемима; 

·         Информисање родитеља о условима уписа у средњу школу; 

·         Индивидуални и саветодавни рад са ученицима 8. разреда којима је неопходна помоћ у доношењу коначне одлуке о упису; 

·         Сарадња са Градском уписном комисијом на упису  ученика за које је потребна посебна процедура; 

  

 Основни носиоци задатака професионалне оријентације у школи су : психолог, чланови тима за професионалну оријентацију, одељенске 

старешине ученика осмог разреда. Задаци ПО остварују се кроз све облике образовно васпитног рада који се организује у школи, у оквиру 

редивног наставног процеса, додатне наставе, изборних и факултативних програма, слободних активности и одељенски заједница. 

 

ПЛАН  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Активности Временски оквир Носиоци реализације 

7. и 8. РАЗРЕД     
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Анкета за учлањивање 

ученика у ТИМ за 

Професионалну 

оријентацију (у школи 

или online преко Гугл-

учионице); 

Анкета ученика који су 

приступили ТИМ-у о 

заинтересованости из 

области рада, 

занимања  и 

запошљавања који су 

повезани садржајем и 

циљевима са 

предметима у школи; 

  

Тестирање ученика од 

стране психолога 

школе Испитивање 

професионалних 

интересовања ученика, 

тестови ТПИ 

Детаљно информисање 

ученика о подручјима 

рада, образовним 

профилима и 

занимањима преко 

 

 

Октобар, новембар, децембар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Јануар, фебруар 

  

  

  

 

Чланови ТИМ-а; 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

Психолог школе; 

Чланови ТИМ-а; 
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линкова или лично 

посетом изабране 

школе од стране 

ученика који су 

приступили ТИМ-у. 

  

  

Реализације Програма 

професионалне 

оријентације на часу 

ОС ученика осмог 

разреда; 

Прикупљање 

информација са Бироа 

за запошљавање 

Тестирање ученика у 

Националној служби 

за запошљавање; 

Реални сусрети – 

посете школама, 

сајмовима, радним 

организацијама 

Посете средњим 

стручним школама 

Преглед сајтова који 

доносе податке о 

 

Март, април 

  

  

  

МаЈ 

 

Током године  

  

 

Мај 

  

Током године 

 

 

 

Психолог школе; 

Чланови ТИМ-а; 

ОС осмог разреда; 

  

  

  

  

  

Психолог школе; 

Чланови ТИМ-а; 

 

Чланови ТИМ-а; 
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средњим школама 

Прављење паноа са 

садржајима који се 

тичу професиналне 

оријентације; 

  

  

Сарадња са 

родитељима који желе 

да учествују у реални 

сусретима 

Реални сусрети са 

родитељима 

стручњацима 

  

 Писање извештаја о 

раду  и ажурирање 

сајта; 

  

 

 

Координатор тима за професионалну оријентацију : Данка Спасовски, координатор 
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5.2. ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

Школа у сарадњи с надлежним установама брине о социјалној заштити ученика.  

активност време реализатор(и) 

Материјална 

подршка социјално 

угроженим 

ученицима 

● Идентификација ученика којима је 

помоћ потребна (на основу пријаве 

родитеља, запажања одељењског 

старешине, информација од надлежних 

институција) 

● Укључивање ученика којима је 

потребна помоћ у акције локалне 

самоуправе (набавка уџбеника и др.)  

● Реализација хуманитарних акција 

● Обезбеђивање бесплатних оброка у 

школској кухињи за угрожене ученике 

током године - Одељењске 

старешине 

- Одељењска 

већа 



320 

 

Подршка 

породицама 

ученика 

● Идентификација ученика којима је 

помоћ потребна (на основу пријаве 

родитеља, запажања одељењског 

старешине, информација од надлежних 

институција) 

● Размена информација и  заједничко 

планирање мера подршке сa тимовима 

центра за социјални рад 

● Размена информација и заједничко 

планирање мера подршке породицама из 

осетљивих друштвених група с ромским 

асистентом/јединицом локалне самоуправе 

● Саветодави рад педагошко-

психолошке службе с родитељима и 

ученицима код којих су уочене породичне 

тешкоће 

током године - Одељењске 

старешине 

- Педагошко-

психолошка 

служба 
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Хуманитарни рад ● Реализација програма сарадње с 

Црвеним крстом 

● Реализација волонтерских акција 

локалне самоуправе 

● Организовање хуманитарних акција 

 - Општина 

Палилула 

- Одељењска 

већа 

- Тим за сарадњу 

са Црвеним 

крстом 

- Ученички 

парламент 

 

5.3.ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

Школа сарађује са здравственим установама и родитељима ученика у спровођењу здравствене заштите ученика.  

активност време реализатор(и) 
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Сарадња са 

здравственим 

установама 

● Обавештавање родитеља и 

ученика о планираним редовним 

систематским лекарским прегледима и 

вакцинацијама 

● Обавештавање родитеља и 

ученика и организација редовних 

стоматолошких прегледа за ученике у 

школи 

● Сарадња с интерресорном 

комисијом 

током школске 

године 

- Одељењске 

старешине 

- Педагошко-

психолошка служба 

Унапређење 

здравља ученика 

● Организација предавања 

стручњака из различитих области 

медицине на тему здравих стилова 

живота и превенције болести 

● Реализација програма 

здравственог васпитања у млађим 

разредима 

● Израда паноа о здравим стиловима 

живота и превенцији 

● Часови одељењске заједнице 

посвећени превенцији и здравим 

стиловима живота 

током школске 

године 

- Одељењска већа 

- Општина Палилула 

- Стручно веће 

разредне наставе 
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На основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/05, 91/15 и 113/2017), и Правилника о превентивним мерама 

за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ( Сл.гасник РС бр. 94/2020 ) ОСНОВНА ШКОЛА 

„СТЕВАН ДУКИЋ”,  Дантеова 52, Београд (у даљем тексту: Послодавац) дана 10.07.2020. године доноси:  

 

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

 

Овим планом се утврђују мере и активности којима се повећава и унапређује безбедност и здравље запослених ради спречавања појаве 

епидемије заразне болести, као и мере и активности које се предузимају у случају појаве епидемије заразне болести у циљу безбедности и 

здравља на раду запослених и заштите присутних лица. 

 

1.  Превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести 

 

Послодавац ће на сваком радном месту у радној околини обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих: 

1) пре почетка рада обезбедити писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, 

који садрже информацију о симптомима заразне болести; 

2) извршити прерасподелу радног времена и организовати рад у циљу што мањег присутва запослених у радном простору; 

3) спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често 

проветравање радног простора; 

4) обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку; 

5) обезбедити редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, 

кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад; 
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6) уредити начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи; 

7) организовати и обезбедити редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу 

испразнити без контакта са садржајем. 

 

Запослени је обавезан да: 

 

1) спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених; 

2) наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју 

безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица; 

3) додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке; 

4) личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела; 

5) обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје 

породице; 

6) пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на 

раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице; 

7) пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене; 

8) у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на 

радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених; 

9) сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље 

на раду. 
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2.  Задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности 

 

Проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду вршиће лице које послодавац одреди писаним актом. 

Лице које је послодавац одредио писаним актом у сарадњи са послодавцем планира, спроводи и подстиче примену превентивних мера, а 

нарочито: 

1) учествује у изради плана примене мера; 

2) припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља запослених од епидемије заразне болести; 

3) контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који доноси послодавац; 

4) врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду; 

5) сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени превентивних мера безбедности и здравља на раду. 

 

3.  Мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести 

 

Послодавац ће у случају појаве заразне болести код својих запослених обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих: 

 

1) простор у коме је боравио запослени који је заражен да се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава; 

2) да се поштују процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и 

друге мере заштите током процеса рада; 

3) да се прецизно  дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије; 



326 

 

4) да се организује строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио запослени који је заражен; 

5) да се контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима своде на 

нужне уз прописане мере заштите; 

6) да се примењују све друге мере по препоруци епидемиолога. 

 

5.4. ПЛАН АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима које је усвојила Влада Републике Србије 

(Национални план акције за децу и Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете Републике 

Србије је објавило Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

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

На основу овог Протокола, школа је формирала Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања (у наставку –Тим) који је 

израдио овај Програм, као саставни део Годишњег програма рада школе. 

Чланови Тима су распоређени у обе смене, тако да је неко од чланова увек у школи  у случају интервентних активности. Сарадници у 

реализацији програма су сви запослени, наставници и учитељи у школи, родитељи свих ученика, сви ученици и представници локалне 

самоуправе. Тим сарађује са Центром за социјални рад и станицом полиције. 

Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. 

Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. 

 

ПОЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу 

стварно или потенцијално угрожавања здравља, развоја и достојанства ученика. 

Форме у којима се јавља насиље су следеће: 
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⮚ Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета/ученика. Примери 

физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, 

посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл. 

⮚ Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и 

емоционалног здравља и достојанства ученика. Односи се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне и подржавајуће 

средине за здрав емоционални и социјални развој у складу са потенцијалима ученика. Емоционално насиље и злостављање обухвата 

поступке којима се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, 

подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања ученика, као и други 

облици непријатељског понашања 

⮚ Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање у сексуалну активност коју она не схватају у 

потпуности, за коју нису развојно дорасла (не прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за циљ да задовољи потребе 

друге особе. Сексуалним насиљем сматра се: сексуално узнемиравање - ласцивно коментарисање, етикетирање, ширење прича; 

додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви и сл.; навођење или приморавање детета/ученика на учешће у 

сексуалним активностима, било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање исл.) или неконтактним активностима 

(излагање погледу, егзибиционизам и сл.); коришћење децe/ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне 

експлоатације. 

⮚ Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља коришћењем информационих технологија (електронско 

насиље): поруке послате електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл. Злоупотреба 

деце/ученика представља све што појединци и институције чине или не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди 

деци/ученицима или им смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на 

појединце и установу. 

⮚ Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе или појединца да обезбеде услове за правилан 

развој детета/ученика у свим областима, што, у противном, може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални и 

друштвени развој. Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или стараоца, да обезбеди услове за развој по питању: 

здравља, образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру разумно расположивих средстава 

породице или пружаоца неге, што изазива, или може, са великом вероватноћом, нарушити здравље детета или физички, ментални, 

духовни, морални и његов социјални развој. Ово обухвата и пропусте у обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања у 

оноликој мери у којој је то изводљиво. 
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⮚ Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или установе. Она обухвата и киднаповање и продају 

деце у сврху радне или сексуалне експлоатације. Ове активности имају за последицу нарушавање физичког или менталног здравља, 

образовања, као и моралног, социјалног и емоционалног развоја детета/ученика. 

Програм заштите ученика од дискриминације и превенције трговине људима 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Од школске године 2022/23. у план рада Тима за заштиту ученика, уводи се одвојени Програм заштите од дискриминације. 

Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално насиље. Односи се наследеће облике понашања: одвајање ученика од 

других на основу различитости, довођењеу позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање инеприхватање 

по било ком основу. 

План рада заштите од дискриминације садржи рад с ученицима на томе да се препозна дискриминација, уважавање различитости, рад на 

прихватању ученика других националности, ученика с инвалидитетом, као и ученика било које маргинализоване или осетљиве групе.  

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

Од школске године 2022/23. у план рада Тима за заштиту ученика, уводи се и одвојени Програм превенције од трговине људима.  

Експлоатација детета и ученика, као и трговина људима су још један одвојени облик насиља над децом.  

Школе су дужне да обезбеде услове за сигурно и подстицајно одрастање и развој ученика, заштиту од свих облика насиља, злостављања и 

занемаривања, а трговина људима јесте један од најкомплекснијих и најтежих облика насиља и кривично дело коме деца и млади могу да 

буду изложени. 

Овај задатак школе обухвата превенцију и интервенцију; подршку за физички, психички, социјални опоравак и (ре)интеграцију ученика 

који је био изложен било ком облику трговине људима. 
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Школа је једно од идеалних друштвених окружења детета у коме је могуће обезбедити подршку детету у (ре)интеграцији, благовремено 

посумњати на трговину децом и младима – због честих (свакодневних) контаката наставника и деце. 

Благовременим откривањем могућности да неко дете буде увучено у трговину људима смањује се или отклања изложеност детета 

трговини људима, а дете трпи најмању могућу штету насталу услед изложености овом кривичном делу.  

Праћење фактора рањивости путем индикатора путем индикатора за прелиминарну идентификацију потенцијалних жртава трговине 

људима - Препознавање, уочавање и праћење првих знакова 

Консултације у оквиру установе, повезивање са спољашњом мрежом – центар за социјални рад, МУП, невладине организације 

Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тиме може да буде угрожен најбољи интерес детета о чему директор обавештава 

полицију или надлежног тужиоца и надлежни центар за социјални рад 

Обезбеђивање подршке детету (реинтеграција у систем и наставак школовања, ако је било прекида) 

Директор пријављује ШУ и Центру за заштиту жртава трговине људима. 

 

Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима се огледа у: 

реализацији превентивних активности ради јачања компетенција запослених у установама за препознавање феномена трговине људима, 

ризика и начина заштите; 

благовременом препознавању ризика од потенцијалног укључивања ученика/ца у ланац трговине људима; 

благовременој интервенцији ако је ученик/ца већ изложен неком облику трговине људима; обезбеђивању подршке ученику/ци у процесу 

реинтеграције, након што је био изложен неком од облика трговине људима. 

Установе образовања и васпитања имају улогу у процесу прелиминарне идентификације жртава трговине људима. 

Центар за заштиту жртава трговине људима врши формалну идентификацију жртава трговине људима (Центар за заштиту жртава трговине 

људима је у надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања). 
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Прелиминарна идентификација се односи на процену постојања ризика да је ученик жртва трговине, али не подразумева верификацију да 

је ученик жртва трговине људима. 

РЕСУРСИ на које се школе могу ослонити у превенцији трговине људима 

Листа индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима - 

https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/09/Revidirana-lista-indikatora-za-preliminarnu 

-identifikaciju-trgovine-ljudima.pdf 

Приручник за образовни систем заштита ученика од трговине људима Link - Prirucnik-Zastita-ucenika-od-trgovine-ljudima-Protected-002-

1.pdf (mpn.gov.rs) (Приручник има доста ресурса на које се школе могу ослонити у превенцији трговине људима.) 

Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који 

су потенцијалне жртве трговине људима Link - https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/Vodic-za-primenu-revidiranih-indikatora-za-

potencijalne-zrtve-trgovine-ljudima-1.pdf (Приручник има доста ресурса на које се школе могу ослонити у превенцији трговине људима.) 

Национална платформа „Чувам те“ за превенцију насиља које укључује дец https://cuvamte.gov.rs/ 

Филм Посматрачи https://www.youtube.com/watch?v=Thb6Ccot9as 

Едукативни видео настао интернационалном интерсекторском сарадњом ,,Реци НЕ“ 

https://www.youtube.com/watch?v=wgkDk2VjYho 

Брошура ,,Твоја права ...“ 

http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/9d8d52c3-4505-4522-98c1-48641b0bf54c/IRC+liflet+ 

A4_latinica.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o6PkyS8 

На Националној платформи "Чувам те", између осталих обука, можете пронаћи и обуку за запослене која се односе на трговину људима, о 

чему можете информисати запослене у циљу похађања исте - Onlajn obuke za zaposlene (cuvamte.gov.rs) 
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Црвени крст Србије, Београда, је реанијих година реализовао уз подршку студената едукацију најмлађих ученика на пољу превенције 

трговине људима, могуће је да се још реализују 

https://www.redcross.org.rs/sr/javna-ovla%C5%A1%C4%87enja-i-programi-cks/slu%C5%BEba 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на: 

- право на живот, опстанак и развој 

- најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 

- спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом 

- активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем могућности да искажу своје мишљење 

 

Програм заштите ученика од насиља има као општи 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 следећи: 

● Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 

● Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење евидентирањем критичних места у 

школи, анкетирањем ученика, наставника иродитеља 

● Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља излостављања 
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● Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне 

заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблеманасиља 

● Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално насилно 

понашање 

● Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 

● Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду 

● Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у школском животу о томе 

● Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља 

● Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, 

превазилажење стреса, учење социјалних вештина 

● Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора 

● Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља ушколи 

 

Специфични циљеви у интервенцији: 

● Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 

● Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења Програма заштите 

● Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака 

● Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља 

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 
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Задаци и активности у области превенције и интервенције приказани су у табели која следи. Такође, шематски су приказани кораци у 

процедури интервенисања на појаву насиља у школи и то за сва три случаја: насиље међу ученицима, насиље од стране одраслог у школи и 

насиље од стране одраслог ван школе. 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕ 

- формирање Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

-израда Програма заштите ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

директор и психолог 

школе 

 

чланови Тима 

документација 

 

 

документација 

Јун 2022. 

-излагање презентација из обуке 

Унапређивање међупредметне 

компетенције “Одговоран однос према 

зрављу, консултације психолога и 

наставника 

- одржавање часа на узабрану тему у 

оквиру презентованих  

- прикупљање радова са часова, 

прослеђивање психологу, а затим 

ЗУОВ-у и Одсеку за људска и 

мањинска права ради постављања на 

платформу до 10. октобра 

психолог школе  

наставници 

документација, 

презентације у 

електронском 

облику, радови 

ученика 

Септембар  
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- Обележавање 10. октобра – Дана 

менталног здравља. Презентација о 

стигми менталног поремећаја 

 

 

-обележавање 18. октобра европског 

дана борбе против трговине људима 

(у оквиру Дечје недеље и 

потенцијално предавање 

представника цивилног друштва 

(НВО) које врше делатност у 

споменутој области) 

чланови Тима, 

психолог, 

психотерапеут 

 

 

 

чланови Тима, 

психолог, волонтери 

Црвеног крста, 

представници 

цивилног сектора 

Документација, 

литерарни 

радови, 

професори 

српског језика 

 

 

 

 

Документација, 

памфлети 

 

 

 

Октобар 
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- обележавање 19. новембра 

Међународног дана борбе против 

насиља над децом (ликовни и 

литерални радови, медији о 

насиљу...) 

 

 

 

обележавање месеца борбе против 

болести зависности 

 

- „безбедност у саобраћају“ 

Чланови Тима, 

представници 

цивилног друштва, 

професори српког 

језика и ликовне 

културе, ученици 

 

 

 

чланови Тима  и 

волонтери Црвеног крста 

 

чланови Тима и локална 

ПС 

панои, ликовни 

и литерални 

радови, 

документација 

 

 

 

документација, 

панои 

 

документ

ација, 

панои 

Новембар 
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-промоција хуманих вредности 

(радионице) 

 

- обележавање светског дана борбе 

против AIDS-a 

 

чланови Тима,, 

ученици 

 

 

 

чланови Тима и 

волонтери Црвеног 

крста, ученици 

 

Документација 

 

 

 

документација, 

панои 

 

Децембар 

-предавање о родно заснованом 

насиљу 

 

чланови Тима, 

представници НВО, 

представници Центра 

за социјални рад 

документација, 

панои, 

памфлети 

Јануар 

2023. 

недеља лепих порука  

писање порука поводом 14. фебруара  

(Дан заљубљених)  

 

чланови Тима, запослени 

у школи, ученици  

 

Документација, 

панои, изложба 

Фебруар 
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 - Предавање о електронском насиљу 

 

 

 -предавање на тему заштита и 

очување репродуктивног здравља.  

 

чланови Тима, професор 

информатике, локална ПС 

 

чланови Тима у сарадњи 

са локалним Домом 

Здравља 

 

 

 

Документација, 

презентација 

 

Документација 

 

 

 

 

Март 

 

 

- обележавање 8. априла светског 

дана Рома  

 

чланови Тима, 

припадници ромске 

националне мањине 

 

 

Документација, 

радови 

Април 
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- „Уреди своју учионицу – 

безбедна зона“ 

 

 

 

- Евалуација Програма 

 

чланови Тима, 

ученици, наставници 

 

 

чланови Тима, 

ученици, наставници 

 

документација 

 

 

 

 

Документација 

Мај 

- Сумирање резултата 

евалуације од стране 

учесника и укључивање 

повратних информација у 

наредни Програм 

Чланови Тима документација Јун 

 

ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

Ближе објашњење процедуре интервенције према редоследу поступака приликом појаве насиља у школи, из угла улога и одговорности. 

Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се насиље јавља међу децом, од стране одраслог у школи или 

од стране одраслог ван школе. 

Кораци у интервенцији су обавезујући:  

1.Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току или посредно, препознавањем спољашњих 

знакова или поверавањем самог детета или трећеособе. 

2.Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање о томе надлежне особе: дежурног наставника, чланове Тима, 

директора, одељењског старешину, педагога, а који ће даље проценити да ли треба позвати МУП или здравствену службу. 
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3.Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба 

да буде умирујући, без спомињања могућих последица изастрашивања. 

4.Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају уз вођење записника. Разговор треба да води неко 

од чланова тима, педагог или психолог, одељенски старешина. (Напомена: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу или 

доказивање злостављања, о постојању сумње се обавештавају надлежне службе.) Посебна пажња треба да буде обраћена на жртву насиља 

тако што ће јој се омогућити да се осећа безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере. 

5.Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са Тимом за заштиту, са педагогом, директором, 

дежурним наставником, при чему се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна о принципу 

поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, обављају се консултације са службама ван установе (Центар за 

социјални рад, здравствена служба). На основу консултација треба донети одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке 

и одговорности у самомпоступању. 

6.Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: позивају се родитељи и информишу о догађају, 

спроведеним консултацијама, закључцима и предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере даљег 

васпитног деловања); уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се насиље десило). 

Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменоји писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се 

нису одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не буду укључени) 

7.Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера у заједницу и успостављању односа сарадње 

итолеранције. 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Запослени у школи у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. Документацију о случајевима насиља достављају Тиму за заштиту 

ученика од насиља, који ту документацију чува и периодично анализира учесталост, појавне облике и последице насилних понашања, како 

би се пратило стање безбедности у школи. 
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5.5. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

Циљеви: 

● Унапређивање квалитета процеса образовања и васпитања кроз реализацију пројеката и склапањем партнерстава 

● Развијање компентеција ученика 

● Развијање компетенција наставника 

● Обезбеђивање наставних средстава 

 Задаци: 

● израђује пројекте, прати њихову реализацију, 

● учествује у реализацији пројаката (по потреби), 

● прати конкурсе за пројекте, 

● успоставља партнерства са другим установама и школама ради размене искустава и унапређења процеса образовања, 

● планира и реализује активности везане за партнерства, 

● води евиденцију о свом раду (записници, присуство чланова...). 

Сарадници: 

● Органи за руковођење и управљање школом 

● Стручни органи школе 

● Саветодавни орган школе 

● Локална самоуправ 

Време реализације Активности 

Уводне активности - састанак чланова Тима ради договора о начину рада, анализи 

годишњег плана рада Тима и поделе задужења; 

- сарадња са Стручним активом за развојно планирање ради 

дефинисања облсти тј. потреба Школе које би могле да се 
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оствариле криз пројекате (на које треба да аплицира); 

- израда листе приоритета за школу и осмишљавање начина 

њиховог остваривања; 

Активности у току 

школске године 

- реализација сарадње са руководством школе; 

- реализација сарадње са стручним сарадницима (информисање 

о новим стремљењима у образовању; ресурсима за реализацију 

наставе и учења) 

- реализација сарадње са стучним органима школе (нарочито 

Стручним активом за самовредновање и Стручним већима); 

- сарадња са ученицима кроз сарадњу са Школским 

парламентом и Тимом за професионалну орјентацију, 

- проналажење сајтова на којимасе објављују конкурси за 

финансирање пројеката (сајтови МПНТР, амбасада, конзулата, 

Града Београда, невладиних организација и свих субјеката који 

се баве било каквим пројектима и донаторством), 

- праћење конкурса за пројекте и свих других извора који се 

баве подршком пројектима, тј. финансирају их; 

- информисање Наставничког већа о отвореној могућности за 

подношење пројекта (и у вези са развојним планом школе); 

- стална анализа учешћа заинтересованих наставника, стручних 

сарадника и директора школе на пројектима, 

- праћење одобрених пројеката и њихове реализације, како у 

локалној заједници и Републици Србији, тако и међународних, 

- подршка и помоћ наставницима у остваривању планираних 

пројектних активоности, 
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- стручно уссавршавање чланова тима у овој области; 

- одлазак на обуке и семинаре ради успостављања контаката за 

будуће пројекте; 

- праћење спровођења постојећих пројекта Школе: 

● „Нек све игри буде слично“ – носиоци активности 

Милан Филиповац и учитељи четвртог разреда; 

● Читалачка смотра „Читалићи“ - носиоци активности 

Милан Филиповац, учитељи, наставници српског језика; 

● Читалачки маратон- носиоци активности наставници 

српског језика; 

● Eвропски дан језика - носиоци активности: наставници 

српског језика, наставници енглеског језика, наставница 

руског језика, наставница француског језика, учитељи; 

● Школа за 21. век - носиоци активности наставници 

школе. 

Завршне активности 
- анализа остварених резултата, 

- састављање годишњег извештаја о раду Тима, 

- израда плана рада за наредну школску годину. 

 

 

Носиоци наведених активности су чланови тима по задужењима, као и сви сарадници тима, по потреби и по пољима деловања. 

Евалуација се спроводи на крају школске године, на основу извештаја, фотографија, пројектне документације, самоевалуације носиоца и 

учесника пројектних активности и радова ученика. 

Чланови Тима за израду (писање) пројеката су: Милан Филиповац, Марија Давидовић, Бојан Станисављевић и Дарина Пољак. 
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Координатор Тима, 

Дарина Пољак 

 

5. 6. ПЛАН РАДА ЗА МЕЂУНАРОДНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

План рада Тима за предузетништво и међупредметне компетенције у школској 2022-2023. години 

Овај План прецизира појмове међупредметна компетенција и предузетништво. Међупредметне  компетенције су компетенције  које  се  у  

школи  развијају  кроз  наставу  свих предмета,  примењиве  су  у  различитим  ситуацијама  и  контекстима  при  решавању  различитих 

проблема  и  задатака и неопходне  су  свим  ученицима  за  лично  остварење  и  развој,  укључивање  у друштвене  токове  и  

запошљавање  и  чине  основу  за  целоживотно  учење. Појам предузетништва, прецизније, усмеравање и оспособљавање ученика у смеру 

размишљања о предузимљивости и оријентације ка употребној вредности коју знање може да донесе јесте други, не мање важан, сегмент, 

на почетку овог Плана. 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА - Активности на развијању међупредметних компетенција реализоваће се у свим сегментима васпитно-образовног 

рада.. На завршном састанку Тима у претходној школској години једногласно је закључено да је и у овој школској години потребно 

акценат ставити на компетенције на којима се радило претходне, а које су наведене за крај основног образовања и васпитања у Републици 

Србији (наравно, развијање осталих компетенција у раду са ученицима неће бити изостављено у наставном процесу), јер исте представљају 

темељ за оно што води концепту функционалног, односно целоживотног учења и свих компоненти које оно подразумева. 

  

Компетенције на које је потребно акценат у наставном процесу у овој школској години су: 

1.   компетенција за учење; 

2.   одговорно учешће у демократском друштву; 

3.   естетичка компетенција; 
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4.   комуникација; 

5.   одговоран однос према околини; 

6.   одговоран однос према здрављу; 

7.   предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8.   рад са подацима и информацијама; 

9.   решавање проблема; 

10.  сарадња; 

11.  дигитална компетенција. (напомена: компетенције наведене под бројевима 5 и 6 биће овим планом обрађене заједно) 

Основна промена коју је донела оријентација ка општим и међупредметним компетенцијама, и компетенцијама уопште, огледа се у 

динамичнијем и ангажованијем комбиновању предвиђених знања, савремених вештина и ставова који су примењиви на различите реалне 

контексте који захтевају њихову функционалну примену. То се постиже индивидуално, као и сарадњом и координацијом активности више 

наставника, односно предмета и увођењем, практичном применом и оспособљавањем ученика да процес стицања знања сагледају на један 

функционалнији, практичнији начин, да постепено овладају сопственим процесом учења (стицања знања и вредновања истог), односно да 

учење прихвате као неминовни целоживотни процес кроз, на пример: 

● стављање ученика у ситуације које траже истовремену употребу предметних и међупредметних компетенција. То се дешава увек 

када од ученика очекујемо да неко знање примени у ситуацијама које нису понављање или једноставна модификација ситуације у 

којој је знање усвојено, већ нове, различите ситуације; 

● активности истраживања и стварања нових продуката; 

● стварање равнотеже између индивидуалних и групних активности, тако да се развије лична одговорност према обавезама и користе 

потенцијали групе; 

● активно и конструктивно учествовање у животу локалне заједнице; иницирање хуманитарних активности и активности које 

доприносе подизању квалитета живота и солидарности у локалној заједници. 
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Активност реализатор време 

● упознавање чланова тима 

Планом активности 

кординатор Тима 

и педагог 

септембар 

● праћење примене и саветовање у 

вези са корекцијом месечних 

планова у вези са 

међупредметним 

компетенцијама 

педагог (у 

сарадњи са 

осталим 

члановима Тима) 

школска година 

септембар - надаље 

● ,,Читалићи" и ,,Читалачки 

маратон"- развијање 

компетенције за учење, 

естетичке и комуникативне 

компетенције ученика свих 

узраста 

наставници 

српског језика, 

учитељи 

октобар - до 

завршетка  
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● организовање продајне изложбе 

новогодишњих и божићних 

украса (предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву) 

учитељи млађих 

разреда 

укључијући и 

учитеље првог 

разреда, наставник 

ликовне култруре 

децембар 

● обележавање датума важних за 

школски живот (Европски дан 

језика, Дан школе, школска 

слава Свети Сава...(развијање 

компетенција за учење, 

комуникацију, естетичке 

компетенције...) 

сви укључени у 

наставни процес 

септембар па надаље 

● организовање продајне изложбе 

ускршњих украса 

(предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву) 

учитељи млађих 

разреда 

укључијући и 

учитеље првог 

разреда, наставник 

ликовне културе 

април 
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● израда базе припрема угледних 

и иновативних часова (са 

посебним нагласком на  

● праћење реализације 

проразвијању међупредметних 

компетенција) и прикупљање 

примера добре праксе развијања 

свих међупредметних 

компетенција кроз пројектну 

наставу, као и ученичких 

продуктајектне наставе 

● анализа рада на развијању 

међупредметних компетенција 

кроз све облике рада у оквиру 

пројектне наставе 

Тим, наставници, 

учитељи 

током школске 

године (на 

месечном, 

кварталном, 

полугодишњем и 

годишњем нивоу) 

  

  

 

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Међупредметна компетенција:    

Компетенцију за учење 
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Активности 

ученика 

 

Активности 

наставника 

Носиоци активности Праћење и 

процена 

Временски 

оквир 

Очекивани исходи 

Пратећи 

инструкције и 

задатке предавача, 

користећи методе 

које већ познаје 

развија свести о 

маткогнитивној 

премиси “Учити 

како се учи” у 

смислу да иста 

представља 

способност и 

умеће 

организовања и 

уређивања 

сопственог 

процеса учења, 

било појединачно, 

у пару или групи. 

Оспособљава и 

развија вештине за 

усвајање и 

примену 

савремених 

метода учења 

Планира и 

руководи 

активностима у 

којима ће ученик, 

према сопственим 

тренутним 

потребама и 

способностима, 

као и степеном 

постигнућа у 

датој материји, 

бити мотивисан 

да „да све од 

себе“ и унапреди 

– усвоји, савлада 

и изабаре методе 

које му највише 

одговарају како 

би овладао 

сопственим 

процесом учења 

на 

накпродуктивнији 

могући начин. 

Прати 

Учитељи који предају у 

првом циклусу, 

наставник енглеског 

језика, вероучитељ и 

наставници који изводе 

наставу у другом 

циклусу индивидуално 

или у сарадњи са 

колегама/колегиницама. 

(уз могућност сарадње 

са свим осталима 

укљученим у 

образовно-васпитни 

процес) 

Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Школска 

2022/23. 

година 

Млађи узраст: 

Ученик стиче и даље 

развија „представу“ о 

појму „Учити како се 

учи“. 

Постепено је 

усвојио/развио и 

примењује различите 

методе и концепте 

учења и све оно што је 

активностима ученика 

предвиђено у складу 

са својим узрасним, 

индивидуалним и 

развојним 

способностима и 

могућностима у 

процесу учења у 

школи, али и у раду 

код куће. 

  

Старији узраст: 
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(истраживачко, 

учење путем 

решавања 

задатака, 

пројектно 

учење...), 

коришћење 

различитих 

ресурса, као и 

вредновања 

сопственог знања. 

Прецизније 

следећи 

инструкције 

предвача, 

користећи 

различите ресурсе 

развија 

кометенцију за 

учење која 

подразумева : 

усвајање и 

развијање знања и 

вештина којима ће 

показати да  је 

оспособљен да 

располаже 

временом, решава 

проблеме, стиче, 

процесуира, 

процењује 

сопствено 

напредовање 

ученика, 

препознаје 

потешкоће на које 

ученик 

евентуално 

наилази и помаже 

у изналажењу 

решења. 

Посебну пажњу 

посвећеује 

пројектном учењу 

(индивидуално, у 

пару или групи), 

даје примере, 

указује помоћ и 

омогућава 

ученику да најпре 

сам процењује 

свој рад. 

Обједињује 

ученичке 

продукте, 

вреднује их и 

прави базу 

целокупног 

професионалног 

анагажовања у 

домену 

Ученик је развио/даље 

развија свест о 

важности примене 

премисе „Учити како 

се учи“ у основној, 

средњој или високој 

мери. 

Такође, у различитим 

степенима, јесте 

развио вештине за 

примену савремених 

метода учења, односно 

свега онога што је 

представљало циљ 

наведених активности 

од стране ученика и 

наставника у школи, 

код куће и реалним 

животним 

ситуацијама. 

  

Наведени исходи 

односе се на развијање 

ове компетенције у 

пројектном контексту. 
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усвајање знања, 

само знање, као и 

да примени нова 

знања и вештина у 

различитим 

контекстима. 

компетенције. 

Самовреднује 

свој учинак и 

изналази начине 

за евентуално 

унапређење и/или 

кориговање истог 

у сарадњи са 

колегама и самим 

Тимом са 

крајњим циљем 

оспособљавања 

ученика за 

целоживотно 

учење и примену 

знања и вештина 

у реалним 

животним 

ситуацијама. 

 

 

 

 

 

Уз подршку и 

усмеравање 

предавача, у свим 

сегментима 

наставног 

процеса, 

користећи 

различите методе 

стицања и 

процењивања 

Планира и 

руководи 

активностима у 

којима ће ученик, 

према сопственим 

тренутним 

потребама и 

способностима, 

као и степеном 

постигнућа у 

Учитељи који предају у 

првом циклусу, 

наставник енглеског 

језика, вероучитељ и 

наставници који изводе 

наставу у другом 

циклусу индивидуално 

или у сарадњи са 

колегама/колегиницама. 

(уз могућност сарадње 

Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Школска 

2022/23. 

година 

Млађи узраст: 

Ученик има развијену 

свест и подуже ниво 

исте о томе шта је и 

колико важан 

одговоран однос 

према околини и 

самостално и/или уз 

подршку свог учитеља 

зна како да се 



351 

 

сопственог знања 

и поштујући 

инструкције 

предавача, развија 

свест о важности 

одговорног односа 

према околини и 

разуме и 

усваја/унапређује 

знања о томе и 

показује 

спремност за 

ангажовање у 

заштити природе 

и природних 

ресурса 

самостално, у 

пару или групи. 

Такође, на исти 

начин, развија 

свест о важности и 

усваја/унапређује 

знања о правилној 

исхрану, личној 

хигијени и 

хигијени простора 

у којем борави, 

заразним 

болестима и 

њиховој 

превенцији. 

датој материји, 

бити мотивисан 

да „да све од 

себе“ и унапреди 

– усвоји, савлада 

и изабаре методе 

које му највише 

одговарају како 

би овладао 

садржајима који 

се пред њега 

постављају као 

захтев. 

Прати 

напредовање 

ученика, 

препознаје 

потешкоће на које 

ученик 

евентуално 

наилази и помаже 

у изналажењу 

решења. 

Посебну пажњу 

посвећеује 

пројектном учењу 

(индивидуално, у 

пару или групи), 

даје примере, 

указује помоћ и 

са свим осталима 

укљученим у 

образовно-васпитни 

процес) 

ангажује у заштити 

природе у 

непосредном 

окружењу. 

Такође, увојио је у 

основној, средњој или 

високој мери 

функционално знање о  

важности 

правилне/здраве 

исхране, као и 

последица 

неправилне/нездраве; 

зна колико је важно да 

примењује научена 

правила за одржавања 

личне хигијене и 

хигијене простора у 

којем борави, и колико 

је бављење 

спортском/физичком 

активношћу 

неопходно за здравље. 

  

Старији узраст: 

Сваки ученик има 

развијену свест и 

подиже је на виши 

ниво о томе шта је и 
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Упознаје се са 

појмом правилне 

употребе лекова и 

последицама 

њихове 

злоупотребе, као и 

са опасностима 

које по здравље 

представљају 

психоактивне 

супстанце. 

Нарочито се од 

ученика очекује да 

у својим 

активностима 

усвоји знања о 

томе колико је 

бављење 

спортом/физичким 

активностима 

неопходно за 

здравље 

организма. 

омогућава 

ученику да најпре 

сам процењује 

свој рад. 

Обједињује 

ученичке 

продукте, 

вреднује их и 

прави базу 

целокупног 

професионалног 

анагажовања у 

домену 

компетенције. 

Самовреднује 

свој учинак и 

изналази начине 

за евентуално 

унапређење и/или 

кориговање истог 

у сарадњи са 

колегама и самим 

Тимом, нпосебно 

са наставником 

биологије,  са 

крајњим циљем 

оспособљавања 

ученика за 

целоживотно 

учење и примену 

колико важан 

одговоран однос 

према околини и у 

основној, средњој или 

високој мери зна како 

да се ангажује у 

заштити природе у 

непосредном 

окружењу, природи 

уопште, као и у 

заштити природних 

ресурса. 

Такође, увојио је у 

основној, средњој или 

високој мери 

функционално знање о  

важности 

правилне/здраве 

исхране, као и 

последица 

неправилне/нездраве; 

зна колико је важно да 

примењује научена 

правила за одржавања 

личне хигијене и 

хигијене простора у 

којем борави, и колико 

је бављење 

спортском/физичком 

активношћу 

неопходно за здравље. 
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знања и вештина 

у реалним 

животним 

ситуацијама које 

су у вези са 

еколошким и 

здраственим 

питањима. 

Такође, има, у складу 

са својим тренутним 

капацитетом и 

степеном постигнућа 

знање о 

правилној/неправилној 

употреби лекова и 

опасностима које 

представља 

коришћење 

психоактивних 

супстанци. 

  

Наведени исходи 

односе се на развијање 

ове две компетенције 

у пројектном 

контексту. 
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Међупредметна компетенција: Комуникација 

Активности ученика Активности 

наставника 

Активности ученика Активности 

наставника 

Активности ученика Очекивани исходи 

Уз подршку, 

инструкције и 

коришћење свих 

савладаних метода 

усвајања и 

процењивања знања 

ученик кроз 

индивидуални или 

сараднички рад на 

часовима (али и ван 

школе) овлада 

комуникацијом на 

матерњем језикуу 

смислу да стиче  

способност 

изражавања и 

тумачења мисли, 

осећаја и чињеница у 

усменом и писменом 

облику (слушање, 

говорење, читање и 

писање) и 

лингвистичко 

узајамно деловање 

на одговарајући 

   Уз подршку, 

инструкције и 

коришћење свих 

савладаних метода 

усвајања и 

процењивања знања 

ученик кроз 

индивидуални или 

сараднички рад на 

часовима (али и ван 

школе) овлада 

комуникацијом на 

матерњем језикуу 

смислу да стиче  

способност 

изражавања и 

тумачења мисли, 

осећаја и чињеница у 

усменом и писменом 

облику (слушање, 

говорење, читање и 

писање) и 

лингвистичко 

узајамно деловање 

на одговарајући 
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начин.  начин.  

Активности ученика 

у развоју ове 

компетенције тичу се 

и  рада на 

усвајању/унапређењ

у комуникације на 

страним језицима, 

јер иста у великој 

мери има исту 

димензију 

способности 

разумевања, 

изражавања и 

тумачења мисли, 

осећаја и чињеница у 

усменом и писменом 

облику и обухвата 

исте вештина као 

комуницирање на 

матерњем језику - 

комуникација на 

страном језику 

захтева и вештине 

медијације, 

посредовања и 

међукултурног 

разумевања . 

Планира и 

руководи 

активностима у 

којима ће ученик, 

према сопственим 

тренутним 

потребама и 

способностима, 

као и степеном 

постигнућа у датој 

материји, бити 

мотивисан да „да 

све од себе“ и 

унапреди – усвоји, 

савлада и изабаре 

методе које му 

највише 

одговарају како 

би овладао 

„уметношћу“ 

комуникације на 

накпродуктивниј

и могући начин. 

  Активности ученика 

у развоју ове 

компетенције тичу се 

и  рада на 

усвајању/унапређењ

у комуникације на 

страним језицима, 

јер иста у великој 

мери има исту 

димензију 

способности 

разумевања, 

изражавања и 

тумачења мисли, 

осећаја и чињеница у 

усменом и писменом 

облику и обухвата 

исте вештина као 

комуницирање на 

матерњем језику - 

комуникација на 

страном језику 

захтева и вештине 

медијације, 

посредовања и 

међукултурног 

разумевања . 

Планира и руководи 

активностима у 

којима ће ученик, 

према сопственим 

тренутним 

потребама и 

способностима, као и 

степеном постигнућа 

у датој материји, 

бити мотивисан да 

„да све од себе“ и 

унапреди – усвоји, 

савлада и изабаре 

методе које му 

највише одговарају 

како би овладао 

„уметношћу“ 

комуникације на 

накпродуктивнији 

могући начин. 

 



356 

 

 

Међупредметна компетенција: Дигитална компетенција 

Активности ученика Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Активности ученика Очекивани исходи 

Уз подршку, 

инструкције и 

поштовање истих 

ученик усваја 

развија свест/знање о 

електронским 

медијима и 

информационо-

комуникацоионим 

технологијама које 

може да користи у 

процесу стицања 

знања. Такође, радом 

у школи 

(самостално, у пару 

или групи)  и код 

куће, употребу истих, 

било као 

представњено 

наставно средство, 

или средство за 

стицање знања, 

развије свест о 

сигурној и критичкој 

употреби 

електронских медија, 

   Уз подршку, 

инструкције и 

поштовање истих 

ученик усваја 

развија свест/знање о 

електронским 

медијима и 

информационо-

комуникацоионим 

технологијама које 

може да користи у 

процесу стицања 

знања. Такође, радом 

у школи 

(самостално, у пару 

или групи)  и код 

куће, употребу истих, 

било као 

представњено 

наставно средство, 

или средство за 

стицање знања, 

развије свест о 

сигурној и критичкој 

употреби 

електронских медија, 
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нарочито 

дигиталних ресурса. 

нарочито 

дигиталних ресурса. 

Како је развијање 

ове компетенције у 

блиској вези са 

развијањем логичког 

и критичког 

размишљања, 

високим нивоом 

вештине управљања 

информацијама и 

добро развијеном 

вештином 

комуницирања, од 

ученика се очекује да 

сваку од задатих 

активности у овом 

смислу испрати 

примењујући све 

стечене методе учења 

и сва знања из 

различитих 

предмета. 

Планира и 

руководи 

активностима у 

којима ће ученик, 

према сопственим 

тренутним 

потребама и 

способностима, 

као и степеном 

постигнућа у датој 

материји, бити 

мотивисан да „да 

све од себе“ и 

унапреди – усвоји, 

савлада и изабаре 

методе које му 

највише 

одговарају како 

би овладао овим 

специфичним 

предвиђеним 

садржајима 

односно, постао 

компетентнији. 

  Како је развијање 

ове компетенције у 

блиској вези са 

развијањем логичког 

и критичког 

размишљања, 

високим нивоом 

вештине управљања 

информацијама и 

добро развијеном 

вештином 

комуницирања, од 

ученика се очекује да 

сваку од задатих 

активности у овом 

смислу испрати 

примењујући све 

стечене методе учења 

и сва знања из 

различитих 

предмета. 

Планира и 

руководи 

активностима у 

којима ће ученик, 

према сопственим 

тренутним 

потребама и 

способностима, 

као и степеном 

постигнућа у датој 

материји, бити 

мотивисан да „да 

све од себе“ и 

унапреди – усвоји, 

савлада и изабаре 

методе које му 

највише 

одговарају како би 

овладао 

„уметношћу“ 

комуникације на 

накпродуктивнији 

могући начин. 
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Међупредметна компетенција: Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Активности ученика Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Очекивани исходи 

Уз подршку, 

инструкције и 

поштовање истих 

ученик усваја 

развија свест/знање 

о електронским 

медијима и 

информационо-

комуникацоионим 

технологијама које 

може да користи у 

процесу стицања 

знања. Такође, 

радом у школи 

(самостално, у пару 

или групи)  и код 

куће, употребу 

истих, било као 

представњено 

наставно средство, 

или средство за 

стицање знања, 

развије свест о 

сигурној и 

критичкој употреби 

електронских 

   Уз подршку, 

инструкције и 

поштовање истих 

ученик усваја 

развија свест/знање 

о електронским 

медијима и 

информационо-

комуникацоионим 

технологијама које 

може да користи у 

процесу стицања 

знања. Такође, 

радом у школи 

(самостално, у пару 

или групи)  и код 

куће, употребу 

истих, било као 

представњено 

наставно средство, 

или средство за 

стицање знања, 

развије свест о 

сигурној и 

критичкој употреби 

електронских 
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медија, нарочито 

дигиталних ресурса. 

медија, нарочито 

дигиталних ресурса. 

Уз вођство и 

усмеравање 

предавача и 

конкретне задатке 

ученик се усмерава  

на развој нових 

вештина, које 

примењује у 

практичном раду; 

Оспособљава се да 

препознаје 

сопствене предности 

и своје могућности у 

односу на будуће 

образовање и 

професионалну 

оријентацију. 

Оспособљава се да 

учествује у 

самосталним и 

тимским 

пројектима; као и 

да развије идеју, 

представи је, 

образложи и 

преговара у тиму о 

њеној реализацији; 

учествује у 

активностима са 

другима у оквиру 

Планира и 

руководи 

активностима у 

којима ће ученик, 

према 

сопственим 

тренутним 

потребама и 

способностима, 

као и степеном 

оспосбљености и 

вештине у датој 

материји, бити 

мотивисан да „да 

све од себе“ и 

унапреди – 

усвоји, савлада и 

изабаре методе 

које му највише 

одговарају како 

би овладао овим 

специфичним 

предвиђеним 

садржајима 

односно, постао 

компетентнији. 

Прати 

напредовање 

ученика, 

препознаје 

потешкоће на 

Учитељи који предају у 

првом циклусу, 

наставник енглеског 

језика, вероучитељ и 

наставници који изводе 

наставу у другом 

циклусу индивидуално 

или у сарадњи са 

колегама/колегиницама

. 

(уз могућност сарадње 

са свим осталима 

укљученим у образовно-

васпитни процес) 

 

 

 

Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништв

о 

Школска 2022/23. 

година 

Млађи узраст: 

Од ученика се 

очекује да, у мери 

која прати његове 

узрасне 

капацитете,  

стекне појам и 

развије свест да 

знање и вештине 

имају практичну 

вредност; да 

препозна 

сопствене 

вештине/таленте и 

унапређује их. Да, 

у веома 

једноставном 

смислу, стекне 

знања о одређеним 

пословима и 

евентуално 

препозна 

сопствене 

капацитете у 

смислу 

професионалне 

оријентације. 
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своје тимске улоге. 

Усмерава се ка 

важности и 

вредности ове врсте 

мотивисаности и 

постепено зна да 

истакне своје добре 

особине које су 

важне за обављање 

школских и радних 

задатака како би у 

будућности знао да  

на функционалан и 

продуктиван начин 

користи свој 

професионални 

резиме и 

мотивационо писмо 

да опише своје 

компетенције, жеље 

и очекивања. 

 

 

које ученик 

евентуално 

наилази и помаже 

у изналажењу 

решења. 

Посебну пажњу 

посвећеује 

пројектним 

задацима 

(индивидуално, у 

пару или групи), 

даје примере, 

указује помоћ и 

омогућава 

ученику да најпре 

сам процењује 

свој рад. 

Обједињује 

ученичке 

продукте, 

вреднује их и 

прави базу 

целокупног 

професионалног 

анагажовања у 

домену 

компетенције. 

Самовреднује 

свој учинак и 

изналази начине 

за евентуално 

унапређење и/или 

кориговање истог 

у сарадњи са 

Старији узраст: 

Од ученика се 

очекује да, у 

основној, средњој 

или високој мери 

препознаје 

могућности да 

идеју претвори у 

активност, 

покреће и спремно 

прихвата промене, 

преузима 

одговорност, 

показује 

иницијативу и 

јасну оријентацију 

ка остварењу 

циљева и 

постизању успеха. 

Ученик има свест 

о сопственим 

потенцијалима и 

интересовањима и 

бива оснажен да 

самостално доноси 

одлуке о изборима 

будућег 

образовања, 

занимања и 

професионалне 

оријентације. 

Реализује унапред 

осмишљене идеје 

и учествује у 

пројектима. 

Ученик поседује 
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колегама и самим 

Тимом, нарочито 

са наставницима 

технике и 

технологије,  са 

крајњим циљем 

оспособљавања 

ученика 

целоживотну 

предуземљивост 

и примену знања 

и вештина кроз 

предузетништво у 

реалним 

животним 

ситуацијама. 

знања о 

карактеристикама 

одређених 

послова. 

 

5.7.ПЛАН ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 

 

При осмишљавању активности руководили смо се:  резултатима самовредновања рада школе у претходним годинама, различитим 

анализама и извештајима рађеним у школи, Правилником о стандардима квалитета рада школе, Приручником за самовредновање рада 

школе, Развојним планом школе, препорукама МПНТР. 

Циљеви су: 

 1. Повећање квалитета планирања и припремања наставе 

 2.Оснаживање наставника за примену савремених технологија (Гугл-учионица), алати примењиви у настави, инклузивног 

образовања у свакодневној школској пракси 

 3.Осавремењивање наставе увођењем иновативних метода наставе, учења и оцењивања – интегративна настава, он-лајн настава 
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 4. Унапредити размену искустава наставника у области Настава и учење 

 5.Оснаживање наставника похађањем различитих облика стручног усавршавања 

 6. Унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе постигнућа ученика на завршном испиту 

 7. Повећати успешност ученика пружањем додатне подршке 

 8. Повећање степена мотивисаности ученика за учење и оспособљавање за самостално учење укључивањем у креирање осталих 

облика рада 

   9. Подстицање развоја свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења укључивањем у 

креирање живота у школи 

 10. Развијање комуникације међу ученицима кроз подстицање тимског рада 

 11. Побољшање сигурности ученика утврђивањем школских правила 

 12. Побољшање сарадње школе са родитељима спровођењем већег броја заједничких акција 

 13. Промовисање квалитетног рада наставника и ученика 

 14. Унапређивање рада школе укључивањем у националне и међународне пројекте 

 15. Равномерније распоређивање задужења запослених 

 16. Оснаживање наставника-приправника и наставника на замени 

 17. Унапређивање постојећих материјално-техничких ресурса 

Нагласак у раду на: 

-праћењу напредовања и подршци ученицима 

-развој компетенција наставника и стручних сарадника у односу на захтеве квалитетног васпитно-образовног рада, резултате 

самовредновања и спољашњег вредновања 
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-развоју методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установе 

-коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој школе 

-давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника и стручних сарадника 

  

Координатор Тима Марина Новаковић Дукић 

  

5.8.ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ  

Рад Тима засниваће се на организовању и обележавању школских активности. Као и у претходном периоду, циљ нам је да школу 

представимо и промовишемо на најбољи начин. 

У школи постоје развијени облици информисања, најчешће у виду визуелних презентација наставних и ваннаставних активности на нивоу 

ученика целе школе. Креирање медијског идентитета Школе према спољашњости је врло присутно, а на чему ће се наставити радити. Све 

планиране активности и специфичности школе доступне су јавности. Својим радом и јавном промоцијом свих активности школа 

обезбеђује максималан упис ђака. Школа поседује сајт и фејсбик страницу на којим се редовно ажурирају и прате сва дешавање школског 

живота и рада. 

Радићемо на промовисању културног наслеђа, развијању љубави према књизи, јачању дигиталне писмености и примени информационо-

комуникационих технологија, као и промовисању здравих односа ученика према школи, друговима и  породици, подсању и развијању 

креативних потенцијала.... Неке од тих активности: 

● обележавање јубилеја и значајних датума, 

● презентација ученичких радова кроз обавезне и изборне предмете, као и секције, 

● укључивање ученика у све облике такмичења, 

● јачање сарадње са родитељима, 

● припрема и реализација креативних радионица за ученике наше школе и предшколце из локалне заједнице, 

● редовна промоција школе у основним школама из окружења, 

● увођење електронских новина у школи, 

● извештавање о семинарима и стручним скуповима, 
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● спровођење и извештавање о трибинама, у сарадњи са Полицијским управама 

● сарадња са Црвеним крстом, 

● обележавање међународних догађаја, 

● редовно извештавање преко Фејсбук странице школе и школског сајта. 

● кључивање у међународне догађаје чиме постајемо регистровани учесник на мапи догађаја  на звничним сајтовима и мрежама који 

се баве образовањем... 

  

 . 

Назив: Tим за маркетинг и односе са јавношћу, план за 2022/2023.   

Руководилац Милан Филиповац   

Чланови тима 

за 2022/2023. 

Марина Дукић, Бранка Попадић, Милан Филиповац, Марија Давидовић   

Време 

реализације / 

Месец 

Активности/ теме Сарадници Начин реализације   

септембар Доношење плана рада 

тима за школску 

2022/2023. 

Чланови тима Учешће у организацији, 

праћење и архивирање 

различитих активности у 
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Организација и 

праћење пријема 

првака 

Учитељи четвртог 

разреда, Тим, директор, 

педагог, психолог 

оквиру и изван школе: 

  

- Учешћа ученика у 

различитим  

манифестацијама, 

јубилејима, приредбама и 

осталим активностима на 

нивоу локалне самоуправе, 

града, државе 

  

- Праћење различитих 

такмичења ученика на свим 

нивоима 

  

- Извештавање и 

обавештавање ученика и 

родитеља путем 

електронских медија 

(датуми уписа ученика у 

први разред, полагања 

пријемних испита, 

објављивање резултата, 

листе жеља, дани отворених 

врата разредних старешина, 

важно датуми, као и о свим 

дешавањима из живота и 

рада школе…) 

  

 Осмишљавање 

активности за текућу 

школску годину 

Наставничко веће, 

чланови тима 

  

Организација 

активности за Дечију 

недељу 

Ученици и наставници   

Обележавање важних 

датума 

Ученици и наставници   

Ажурирање 

сајта/фејсбук странице 

Милан Филиповац   

октобар Анализа уписаних 

ученика у први разред 

и поређење са 

прошлогодишњим 

подацима 

Чланови тима   
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Реализација 

радионица за Дечију 

недељу 

Наставници, ученици, 

чланови тима 

- Снимање и 

фотографисање активности 

- Ажурирање сајта школе и 

Фејсбук странице 

  

Прикупљање 

материјала за 

електронски часопис 

Крила 

Наставници, ученици, 

чланови тима 

  

Сарадња са другим 

тимовима 

Руководиоци тимова и 

ученици 

  

Припреме за Дан 

школе 

Наставници, ученици, 

чланови тима 

  

Обележавање важних 

датума 

Ученици и наставници   

Учешће у организацији, 
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Ажурирање 

сајта/фејсбук странице 

школе 

  

  

  

Милан Филиповац 
праћење и архивирање 

различитих активности у 

оквиру и изван школе: 

  

- Учешћа ученика у 

различитим  

манифестацијама, 

јубилејима, приредбама и 

осталим активностима на 

нивоу локалне самоуправе, 

града, државе 

  

- Праћење различитих 

такмичења ученика на свим 

нивоима 

  

- Извештавање и 

обавештавање ученика и 

родитеља путем 

електронских медија 

(датуми уписа ученика у 

први разред, полагања 

  

новембар Прослава за Дан 

школе 

Ученици и наставници   

Планирање израде 

пропагандног 

материјала школе. 

Чланови тима ученици,   

Електронски часопис 

“Крила” 

Чланови тима,ученици и 

наставници 

 

Обележавање важних 

датума 

Ученици и наставници   
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Припреме за 

Новогодишњи базар 

Ученици и наставници 
пријемних испита, 

објављивање резултата, 

листе жеља, дани отворених 

врата разредних старешина, 

важно датуми, као и о свим 

дешавањима из живота и 

рада школе…) 

- Снимање и 

фотографисање активности 

- Ажурирање сајта школе и 

Фејсбук странице 

  

Ажурирање 

сајта/фејсбук странице 

школе 

Милан Филиповац   

Децембар/ 

јануар 

Израда пропагандног 

материјала за 

промовисање школе 

(флајери, плакати, 

видео записи...) 

Чланови тима, директор, 

ШРП 

  

Планирање пријема 

ученика основних 

школа у оквиру 

промоције образовних 

профила 

Чланови тима, Тим за 

професионалну 

орјентацију, педагог, 

директор 
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Информисање 

јавности о 

резултатима 

такмичења наших 

ученикан и о 

обележавању дана 

Светог Саве 

Ажурирање 

сајта/фејсбук странице 

школе 

Ученици, наставници, 

Тим 

Милан Филиповац 

  

Ажурирање 

сајта/фејсбук странице 

школе 

Милан Филиповац   

фебруар Пријем ученика и 

наставника ОШ у 

оквиру презентације 

образовне понуде 

наше школе за 

наредну школску 

годину 

Тим за професионалну, 

чланови тима 
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Припреме распореда 

за одржавање 

креативних радионица 

за предшколце и 

промовисање школе 

Учитељи 4. разреда, Тим 

за ШРП и Тим за 

маркетинг 

Учешће у организацији, 

праћење и архивирање 

различитих активности у 

оквиру и изван школе: 

  

- Учешћа ученика у 

различитим  

манифестацијама, 

јубилејима, приредбама и 

осталим активностима на 

нивоу локалне самоуправе, 

града, државе 

  

- Праћење различитих 

такмичења ученика на свим 

нивоима 

  

- Извештавање и 

обавештавање ученика и 

родитеља путем 

електронских медија 

(датуми уписа ученика у 

први разред, полагања 

пријемних испита, 

објављивање резултата, 

  

Ажурирање 

сајта/фејсбук странице 

школе 

Милан Филиповац   

март Пријем ученика и 

наставника ОШ у 

оквиру презентације 

образовне понуде 

наше школе. 

Чланови тима , 

наставници, ученици 

  

Реализација 

радионица за 

предшколце по 

утврђеном плану 

Учитељи 4. разреда, Тим 

за ШРП и Тим за 

маркетинг 

  

Реализација 

радионице за 

родитеље по 

утврђеном плану 

Тим за ШРП и Тим за 

маркетинг, педагог, 

психолог, директор 
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Ажурирање 

сајта/фејсбук странице 

школе 

Милан Филиповац 
листе жеља, дани отворених 

врата разредних старешина, 

важно датуми, као и о свим 

дешавањима из живота и 

рада школе…) 

- Снимање и 

фотографисање активности 

- Ажурирање сајта школе и 

Фејсбук странице 

  

април Информисање 

јавности о 

резултатима са 

такмичења наших 

ученика 

Чланови тима, 

ученици,,наставници 

  

Електронски часопис 

“Крила” 

Чланови тима,ученици и 

наставници 

 

Васкршња продајна 

изложба 

Наставници, ученици, 

Чланови тима 

  

Обавештавање 

јавности о упису 

првака за школску 

2021/2022. годину 

Чланови тима, директор   
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Ажурирање 

сајта/фејсбук странице 

школе 

Милан Филиповац   

мај Планирање 

активности у оквиру 

свечане доделе 

диплома матурантима 

Директор, одељенске 

старешине, ученици 

чланови тима за ШРП, 

као и тима за маркетинг 

Учешће у организацији, 

праћење и архивирање 

различитих активности у 

оквиру и изван школе: 

  

- Учешћа ученика у 

различитим  

манифестацијама, 

јубилејима, приредбама и 

осталим активностима на 

нивоу локалне самоуправе, 

града, државе 

  

- Праћење различитих 

такмичења ученика на свим 

нивоима 

  

- Извештавање и 

обавештавање ученика и 

родитеља путем 

  

Ажурирање 

сајта/фејсбук странице 

школе 

Милан Филиповац   

јун Реализација 

активности у оквиру 

свечане доделе 

диплома 

Директор, ученици, 

старешине, чланови тима 
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Писање извештаја о 

раду тима 

Чланови тима 
електронских медија 

(датуми уписа ученика у 

први разред, полагања 

пријемних испита, 

објављивање резултата, 

листе жеља, дани отворених 

врата разредних старешина, 

важно датуми, као и о свим 

дешавањима из живота и 

рада школе…) 

- Снимање и 

фотографисање активности 

- Ажурирање сајта школе и 

Фејсбук странице 

  

Електронски часопис 

“Крила” 

Чланови тима,ученици и 

наставници 

 

Ажурирање 

сајта/фејсбук странице 

школе 

Милан Филиповац   

август Избор члавова тима за 

наредну школску 

годину 

Наставници   

 

5.9.ПЛАН УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

СЕПТЕМБАР             -Конституисање, избор руководства 

      -Израда и усвајање плана за школску 2022/23 

ОКТОБАР     -Обележавање Дечије недеље 

      -Договор око активности Ученичког парламента за Дан школе 

НОВЕМБАР               -Обележавање Дана школе 
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                -Класификациони период( присуство ученика на седници Школског одбора) 

 

ДЕЦЕМБАР     - Упознавање са ученицима четвртог разреда( радионице на тему преласка на други циклус основног образовања) 

-                          - Нова година-хуманитарна акција  

                                      

ЈАНУАР/ФЕБРУАР  -Обележавање Дана заљубљених 

                          - Сарадња са ученичким парламентом из суседних школа и размена искустава 

                          - Посета Народној скупштини 

МАРТ   -Квиз знања  

              -Обележавање 8. марта 

 АПРИЛ /Мај -Матура    

Координатор Александра Угарковић                                                                         

5.10. ПЛАН РАДА ТИМА СТРУЧНОГ АКТИВА  ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

 План рада Тима за самовредновање за школску 2022 /2023. годину 

1. КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ       

IV - ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

VI - ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
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2. УЧЕСНИЦИ У САМОВРЕДНОВАЊУ:  

-     СВИ НАСТАВНИЦИ 

-    СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

-    ДИРЕКТОР 

-    ШКОЛСКИ САВЕТНИК 

-    УЧЕНИЦИ 

-    РОДИТЕЉИ 

3. ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ У ПРОЦЕСУ ВРЕДНОВАЊА: 

  

-        АНКЕТИРАЊЕ (упитници за наставнике, ученике и родитеље) 

-        ДИСКУСИЈЕ ЧЛАНОВА ТИМА (радни састанци) 

-        ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНЦИ СА ТИМОМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

-        АНАЛИЗА ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИКУПЉАЊЕ ДОКАЗА (планови рада наставника и стручних већа, дневници 

евиденције образовно-васпитног рада, матичне књиге, записници, извештаји о напредовању ученика, извештаји о ученичким постигнућима на 

завршним и пријемним испитима, резултати са завршних и иницијалних тестова из српског језика, математике и страног језика, белешке 

наставника, правилници, ученички радови...) 

-        НЕПОСРЕДАН УВИД У НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

-        УПИТНИЦИ ЗА ЧЛАНОВЕ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

-        КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ У ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ 

4. ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ : 
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              ШКОЛСКА 2022/ 2023.ГОДИНА 

5. ОБРАДА И АНАЛИЗА ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА: 

-        АНАЛИЗА О СТЕПЕНУ ОСТВАРЕНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ВРЕДНОВАЊА 

-        МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА У ДАТОЈ ОБЛАСТИ 

-        ЕВАЛУАЦИЈА МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ПРЕТХОДНИХ ПОДРУЧЈА ВРЕДНОВАЊА 

6. ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ИЗВЕШТАЈИ: 

-        НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

-        САВЕТ РОДИТЕЉА 

-        ШКОЛСКИ ОДБОР 

-        ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

-        НАДЗОРНИЧКА СЛУЖБА 

-        ВАНШКОЛСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

-        СТРУЧНА ВЕЋА 

-        ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

-        УЧЕНИЦИ 

-        РОДИТЕЉИ                                                               

Координатор Тима за самовредновање 

                                                                                                             Сунчица Стојковић  



377 

 

5.11. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ  

 

 

СТАНДАРДИ 

 

                          ИЗВОРИ         ТЕХНИКЕ ИН      

ИСТРУМЕН

ТИ 

       ПОКАЗАТЕЉИ 

4.1.  У школи 

 функционише 

 систем пружања 

подршке свим 

 ученицицма 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

дневник евиденције 

образовно-васпитног рада 

матична књига; 

извештаји на крају 

полугодишта и школске 

године 

-извештаји са завршног 

испита испита 

резултати провере 

 знања неформалним 

 тестовима знања; 

-број ученика и 

 пласман на  

такмичењима 

Евиденција о праћењу 

 и вредновању 

 напредовања ученика 

Евиденција о 

-посматрање 

  

-анкетирање 

  

-интервјуисање 

  

-анализирање 

 документације 

(дневника рада,  

извештаја, 

записника, 

 ученичких 

радова...) 

  

  

-тестирање 

  

-чек листе 

  

-анкете 

-упитници 

-табеле 

-разговори 

 

(индивидуалн

и,  

групни; 

 вођени, 

слободни) 

  

  

  

  

  

  

4.1.1. Школа предузима  

разноврсне мере  

за пружање 

 подршке ученицима у учењу; 

  

4.1.2. Школа предузима  

разновресне мере  

за  пружање васпитне  

подршке ученицима; 

  

4.1.3. На сонову  

анализе успеха и владања 

 предузимају се мере 

 подршке ученицима; 

  

4.1.4. У пружању подршке 
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 План СТИО тима сачињен је у складу са Законом о основама образовања и васпитања бр 72/2009, члан 77, и члан 98, Правилника о 

додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику и правилника о ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање. 

Општи циљ: унапређивање квалитета напредовања ученика и њихово оптимално укључивање у редован образовно-васпитни рад и његово 

напредовање и осамостаљивање у вршњачком колективу, као и сензибилизација родитеља у вези инклузивног образовања 

Специфични циљеви 

1.   Упознавање свих циљних група ( родитеља, ученика и запослених у школи ) са  планом тима за инклузивно образовање 

2.   Јачање сарадња СТИО и ЛЗ у вези укључивања у реализацију инклузивног образовања 

3.   Унапређивање процеса пружања додатне подршке ученицима којима је подршка потребна 

  

ЗАДАЦИ СТИО 

1.   Унапређивање квалитета образовно-васпитног рада у школи-доношење инклузивног плана 

2.   Организовање активности, координација реализације и евалуација активности плана за инклузивно образовање 

3.   Идентификација ученика са потешкоћама у учењу и напредовању, ученика из осетљивих и маргинализованих група и других 

ученика који имају потребу за додатном подршком и надарених ученика 

4.   Учествовање у изради педагошког профила 

5.   Учествовање у раду педагошког колегијума и информисање о плану активности, као и предлагање ученика којима је потребна 

додатна подршка 

6.   Израда, спровођење и евалуација ИОП-а ( вредновање остварености и квалитета плана рада ) 
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7.   Вођење евиденције о раду тима, и евиденције о ученицима којима се пружа додатна подршка 

8.   Пружање стручне помоћи наставницима ( у раду са ученицима, родитељима, кроз интерне едукације или организацију семинара ) 

9.   Пружање подршке родитељима ученика који похађају наставу по инклузивном образовању 

10.  Осмишљавање антидискриминационих мера и начина партиципације родитеља у сарадњи са другим тимовима школе 

11.  Прикупљање и размена примера добре праксе 

12.  Остваривање сарадње са ИРК, другим стручним тимовима и релевантним установама 

   

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕ 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕ 

Евалуација рада тима за протеклу 

школску годину, евалуација отсварености 

плана и израда извештаја 

СТИО 

Извештавање 

психолог 

Евиденција са 

састанка, 

извештај, 

извештај 

Јул 
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Доношење плана рада СТИО, подела 

обавеза и задужења за текућу школску 

годину 

СТИО Евиденција са 

састанка, план 

рада 

Август, 

септембар 

Идентификација ученика којима је 

потребна додатна подршка ( 

индивидуализација, ИОП-прилагођени, 

измењени ) или ученика код којих је 

престала потреба за додатном подршком 

СТИО 

Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација, 

опсервација, 

непосредан увид,  

педагошки досије 

ученика, посета 

часовима, 

Септембар 

Током године 

Информисање Педагошког колегијума о 

акционог плана СТИО, и ученицима 

којима је потребна додатна подршка или 

престаје потреба за додатном подршком 

ППС Евиденција, 

извештај, ИПП 

Септембар 

Током године 

Информисање Наставничког већа о  

плану СТИО за текућу школску годину 

ППС Евиденција, 

извештај 

Септембар 

Информисање Савета родитеља и ШО о  

плану СТИО за текућу школску годину 

СТИО Евиденција, 

извештај 

Септембар 
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Информисање Ђачког парламента о 

акционом плнау СТИО за текућу школску 

годину 

СТИО Евиденција, 

извештај 

Септембар 

Унапређивање квалитета рада 

партиципацијом у процесу развојног 

планирања и развоју школских програма 

  

СТИО,  Тим за 

развој школског 

програма 

Евиденција са 

састанка, 

извештај 

Током године 

Иницирање и организовање 

антидискиминаторних активности, 

јачање толеранције и поштовање 

различитости 

  

Тим за заштиту, 

Ђачки 

парламент 

Евиденција са 

састанка, 

извештај, 

продукти, план 

активности, 

фотографије 

Током године 

Идентификовање конкретних потреба 

школе-ученика којима је потребна 

додатна подршка 
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Анализа тренутне ситуације, 

идентификовање ученика којима је 

потребна додатна подршка ,ученика који 

понављају разред, имају тешкоћа у учењу, 

инвалидитет или показују таленат 

СТИО 

Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација, 

опсeрвација, 

непосредан увид,  

педагошки досије 

ученика, посета 

часовима, 

Септембар 

Током године 

Формирање базе податаке: 

-број деце са сметњама у развоју 

-број надарене деце 

-број маргинализоване деце 

-Редовно ажурирање базе 

СТИО, ППС База података, 

евиденција, 

евиденција о 

ученицима 

Септембар, 

Октобар, 

Током године 

Пружање помоћи и учешће у изради 

педагошког профила ученика 

СТИО Евиденција, 

извештај, 

педагошки 

профил 

Током године 

Покретање предлога за утврђивање права 

на ИОП, подношење предлога и 

успостављање сарадње са ИРК 

СТИО Евиденција, 

извештај 

Током године 
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Формирање тимова за пружање додатне 

подршке и учешће у изради ИОП-а 

СТИО, 

Директор 

Евиденција, 

извештај 

Током године 

Праћење примене ИОП-а, вредновање и 

измена 

  

СТИО Евиденција, 

извештај 

Током године 

Сарадња са родитељима и ЛЗ   

Организовање и реализација заједничког 

састанка родитеља и наставника поводом 

рада на ИОП-има 

СТИО, Тим за 

додатну 

подршку 

Евиденција, 

извештај 

Током године 

-Упознавање родитеља са правилником о 

додатној подршци 

СТИО Евиденција, 

извештај 

Током године 
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-Едукација родитеља-тематски 

родитељски састанак о инклузивном 

образовању 

СТИО 

ППС 

Евиденција, 

извештај, Списак 

присутних 

родитеља, 

фотографије, 

ППС 

Током године 

-Иницирање сарадње са институцијама из 

ЛЗ, заједничка предавања, размена 

искуства 

СТИО Евиденција, 

извештај 

Током године 

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, 

ЂАЧKИМ ПАРЛАМЕНТОМ И ДРУГИМ 

ТИМОВИМА 

  

Интерна едукација запослених о : 

индивидуализацији, ИОП-у са 

прописаним и измењеним стандардима, 

упућивање на стручну литературу 

СТИО Фотографије, 

продукти, чланак 

на 

сајту,Евиденција, 

извештај 

Октобар 

Сарадња са наставницима при 

конципирању ИОП-а, праћење 

реализације, евалуација 

  

СТИО, 

Наставници 

Евиденције, 

извештаји, 

педагошки досије 

Током године 
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Едукација ученика из редовне популације 

о сузбијању предрасуда о корисницима 

ИОП 

  

-кроз обавезне изборне предмете 

  

-кроз ваннаставних активности 

  

-путем пројектних школских активности 

  

-реализацијом радионица 

  

-кроз ангажовање Ученичког парламента 

Одељенске 

старешине 

Евиденције, 

извештаји, 

педагошки досије 

Током године 

Организовање додатних едукација у 

сарадњи са спољним сарадницима ( 

логопед, дефектолог, социјални радник, 

педијатар ) 

СТИО, Спољни 

сарадници 

Фотографије, 

продукти, чланак 

на сајту 

Евиденција, 

извештај 

Током године 
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Одржавање састанака са другим 

школским тимовима и стручним већима 

СТИО, 

Руководиоци 

тимова и 

стручних већа 

Евиденција, 

извештај 

Током године 

Заједнички састанак СТИО са другим 

тимовима, анализа стања у школи, 

дефинисање приоритета, маркирање 

слабости 

СТИО, 

Руководиоци 

тимова и 

стручних већа 

Евиденција, 

извештај 

Током године 

Заједничка израда начина евалуације 

инклузивног образовања 

СТИО 

Тим за 

самовредновање 

Евиденција, 

извештај, 

инструменти 

евалуације 

Током године 

ПРОМОЦИЈА РАДА СТИО   

Прикупљање и размена примера добре 

праксе 

СТИО, 

Одељенске 

старешине 

Примери добре 

праксе, извештаји 

Током године 

Израда промо материјала, постављање  и 

израда постера, реализација 

манифестација на нивоу школе и / или у 

сарадњи са ЛЗ 

СТИО 

Остали тимови 

Продукти, 

фотографије, 

чланак на сајту 

Током године 
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ЕВАЛУАЦИЈА И САМОЕВАЛУАЦИЈА   

Истраживање на нивоу школе: индекс 

инклузивне праксе'' 

-припрема и дистрибуирање упитника за 

наставнике, родитеље и ученике 

  

-анализа података, подношење извештаја 

  

-упознавање свих актера са резултатима 

истраживања 

ППС 

Тим за 

самовредновање 

Упитник, 

квантитативно-

квалитативна 

анализа, извештај 

Током 

године, по 

могућству 

- Анализа рада тима и реализације 

програма, вредновање резултата рада 

СТИО Извештаји, 

евиденције 

Децембар 

Јун 
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-Рад на педагошкој документацији за 

ученике који раде по ИОП-у,прикупљање 

ИОП-а у штампаној и електронској 

верзији 

/Анализана писаних ИОП-а 

  

-Праћење реализације планираних ИОП и 

предлагање мера за уклањање потешкоћа 

СТИО Планови 

наставника, 

продукти, 

педагошки досије 

и портфолио 

ученика, 

опсревације 

Октобар-

Новембар 

–Анализана напредовања и постигнућа 

ученика који раде по ИОП-у,евалуација 

  

-Достављање извештаја СТИО 

Одељенске 

старешине, 

Стручна већа 

Планови 

наставника, 

продукти, 

педагошки досије 

и портфолио 

ученика, 

опсревације 

Новембар, 

Децембар, 

фебруар, 

април, јун 
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-Рад тимова за додатну образовну 

подршку 

Ученику на креирањуИОП-а: 

  

анализа  постигнућа ученика 

  

ревизија старих ИОП-а или писање нових 

ИОП-а 

  

  

  

СТИО, Тим за 

додатну 

подршку 

Планови 

наставника, 

продукти, 

педагошки досије 

и портфолио 

ученика, 

опсревације 

Децембар, 

Јануар, 

април, јун 

-Анализа напредовања ученика који раде 

по ИОП-у и размена успешних 

стратегија,метода и техника рада 

-Одељенске 

старешине, 

Предметни 

наставници, 

СТИО 

Планови 

наставника, 

продукти, 

педагошки досије 

и портфолио 

ученика, 

опсревације 

Новембар, 

март, мај 

-Писање извештаја за ИРК и достављање 

извештаја 

Наставници, 

СТИО 

Извештаји Јануар, Мај-

јун 
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Анализа рада тима, анализа остварености 

акционог плана и предлози за даљи рад 

СТИО Евалуација, 

извештај, 

евиденција 

Јун, јул 

 

Координатор тима: 

Катерина Стаменковић - дефектолог 

Чланови тима: 

Данка Спасовски-психолог          

Маријана Марковић-дефектолог 

Добрила Марковић-учитељ 

Бранка Вујиновић-учитељ 

Татјана Радовић-учитељ 

Александра Костов Дојчиновић-професор српског језика и књижевности 

Марија Милићевић-професор енглеског језика 

Табеларни приказ плана са стандардима, показатељима и носиоцима са временском артикулацијом на линку. 

https://docs.google.com/document/d/1F8AO-sz8-

C7FdM8BBEpS4P6f3qbj4NFW/edit?usp=sharing&ouid=101739749401598734761&rtpof=true&sd=true 

 

План стручног усавршавања 

https://docs.google.com/document/d/1F8AO-sz8-C7FdM8BBEpS4P6f3qbj4NFW/edit?usp=sharing&ouid=101739749401598734761&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1F8AO-sz8-C7FdM8BBEpS4P6f3qbj4NFW/edit?usp=sharing&ouid=101739749401598734761&rtpof=true&sd=true
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Стручна друштва и активи у општини и граду организују семинаре, трибине, огледна предавања, приказе стручних књига, часописа и 

уџбеника, саветовања на којима ће учествовати наставници и стручни сарадници према потреби и могућностима. 

Уже стручно усавршавање одвијаће се у школи у оквиру рада стручних органа. Стручна већа су планирала огледне часове  

       обраду одређених стручних тема. Кроз рад Наставничког већа реализоваће се део стручног усавршавања путем предавања, анализа 

дискусија. 

Припрема наставника-приправника за полагање стручног испита одвијаће се уз помоћ ментора у сарадњи са директором и ПП службом и 

индивидуалним радом. 

 

Стручно усавршавање педагошких радника ће се реализовати на следећи начин: 

Индивидуално: коришћењем стручне педагошке, психолошке, дидактичке и методичке литературе којом располаже библиотека школе 

Учешће на стручним састанцима и саветовањима у организацији секције и стручних 

          актива наставника на нивоу града, према могућности школе. 

  Учешће на стручним састанцима и саветовањима у организацији Министарства просвете и технолошког развоја према могућностима 

школе. 

   Реализација задатка утврђених програмом на унапређивању образовно-васпитног рада у школи. 

  Одржавање огледних часова у оквиру стручних актива, предавања на нивоу стручних актива и узајамним посетама часова са 

циљем      размене стручних мишљења, праћењем и учествовањем на вебинарима, радом на платформи ,,Чувам те”, семинара  и обука које 

организује Завод за вредновање квалитета рада. Сви наставници и  сарадници су сачинили индивидуални план стручног усавршавања који 

чине прилог Годишњем плану рада школе. 

Основни услови унапређења  и праћења рада школе 

 

Програм унапређења наставе садржи активности везане за праћење, анализирање и унапређивање рада наставника 

Педагошко-инструктивни рад садржи следеће елементе: 

Праћење и анализирање коришћења (избора) наставних средстава, метода и облика рада 

Сагледавање увођења иновација у наставни процес 

Испитивање квалитета комуникације у одељењу (наставник-ученик, ученик-ученик) 

Испитивање утицаја наставника на педагошку климу у одељењу. 

Врсте активности: 
1. увид у наставне планове и програме (годишње и оперативне) као и увид у писане припреме за час 

2. процена усклађености избора метода и облика рада са наставним садржајем који се обрађује- посете часовима 

3. разговор и усмеравање на пожељне методе и облике рада 

4. сагледавање уношења елемената савремене образовне технологије у наставни процес 
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5. Праћење континуираног вредновања рада ученика 

6. Праћење квалитета комуникације (вербално и невербално испољавање наставника, понашање и активност наставника, 

активност ученика на часу) 

7. Праћење и помоћ наставницима у активностима које имају за циљ побољшање педагошке климе у одељењу (примена 

мотивационих поступака, оспособљавање ученика за прихватање и превазилажење неуспеха у учењу) 

8. Увид у читалачку културу и степен разумевања прочитаног   

9. Иницијално тестирање, септембар. 

10. Упитници, анкете, према потреби социометријско испитивање понашања које ће реализовати педагог и психолог школе 

    У циљу праћења, анализирања и унапређивања рада наставника планира се посета часовма и увид у педагошку документацију свих 

наставника, посебно приправника. 

    Ове послове ће реализовати директор школе, психолог, педагог,Тим за самовредновање, Тим за школско развојно планирање, Тим за 

развој школског програма,  а по потреби и остали запослени. 

 


