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На основу члана 119. ст.1 тачка 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања(«Сл.гласник РС» број 88/2017, 27/2018-др-закон и 10/2019 ),и  са седиштем у 

Костојевићима, Школски одбор OШ«Душан Јерковић»  је на седници дана13.09.2019.године 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА ОШ“ДУШАН ЈЕРKОВИЋ“ КОСТОЈЕВИЋИ  

ЗА ШКОЛСКУ 2019/ 2020. ГОДИНУ 

 

IУВОД 

Полазне основе рада 

 

Годишњи план  рада се темељи на : 

1. Закон о основном образовању и васпитању (« Сл.гласник РС « бр. 55/2013, 101/2017 и 

27/2018-др.закон/; 

2. Закон о oсновама система образовања и васпитања («Сл.гласник РС»бр. 88/2017 и 27/2018 

– др.закон и 10/2019); 

3.Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног 

образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и 

васпитања („ Просветни гласник РС“ бр. 12/2018); 

4.Правилник о измени и допунама Правилника о наставном плану  за први и други разред 

основног образовања и васпитања(„ Просветни гласник РС“ бр. 12/2018) 

5. Правилник о измени и допунама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и 

четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред 

основног образовања и васпитања („ Просветни гласник РС“ бр. 12/2018); 

6.Правилник о измени и допунама Правилника о наставном програму за четврти разред 

основног образовања и васпитања („Просветни гласник РС“ бр. 12/2018); 

7.Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус 

основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања 

и васпитања („ Просветни гласник РС“ бр. 12/2018) 

8. Правилник о измени и допунама Правилника о наставном програму за шести разред 

основног образовања и васпитања („Просветни гласник РС“ бр. 12/2018); 

9.Правилник о измени и допунама Правилника о наставном програму за седми разред 

основног образовања и васпитања („Просветни гласник РС“ бр. 12/2018); 

10. Правилник о измени и допунама Правилника о наставном програму за осми разред 

основног образовања и васпитања („Просветни гласник РС“ бр. 12/2018); 

10.Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017) 

11. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 

школи („ Просветни гласник РС“бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017) 

12. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника и стручних 

сарадника и васпитача у основној школи („ Просветни гласник РС“бр. 2/92 и 2/2000); 

 13. Правилник о програму остваривања екскурзија ученика у првом и другом циклусу 

основног образовања(„ Просветни гласник РС“бр. 7/10); Упутство за реализовање екскурзија 

и наставе у природи у основним школама бр.790/210-01 од 16.09. 2010.) 

14. Правилник о дозволи за рад наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“ бр.22/05 

и 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16.) 

15.Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања(„Сл. гласник РС“ бр. 45/2018) 

 16. Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној 

школи („ Просветни гласник РС“бр. 4/90); 

 17. Протокол о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно- васпитним установама; Правилник о протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље. Злостављање и занемаривање „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010); 
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 18. Статут Основне школе „Душан Јерковић “Костојевићи 

 19. Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање („Сл. гласник РС“ 76/10).; 

 20. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику(„Сл. гласник РС“ 63/10).  

21. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („ 

Просветни гласник РС“бр. 2/2018.).  

22. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС“ 

бр.67/2013/; 

23. Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа („Сл. гласник 

РС“ 14/2018 ).  

24. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС- 

Просветни гласник“,бр.5/2012.)  

25. Правилник о стручно-педагошком надзору („Сл. гласник РС“, бр.34/2012.)  

26. Правилник о вредновању квалитета рада установа („Сл. гласник РС“, бр.9/2012.)  

27. Правилник о календару образовно- васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. 

годину, "Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2018) 

28. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања („Пр. 

гласник“ бр. 2/2010)50/2013, 115/2013;  

29. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној 

школи („Сл. гласник РС“ бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11 и 8/2013, 70/ 2015, 81/2017, 

48/2018, 65/2018 - др. правилник, 66/2018 );  

30. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно васпитни рад 

из изборних предмета у основној школи („Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013. и 

310/16.); 

 31.  

32. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете: српски језик, математика и природа и друштво (Сл.гласник - Просветни гласник 

РС - 5/11.)  

33. Правилник о општим основама школског програма (Просветни гласник РС бр.5/2004.)  

34. Правилник о стандардима компетенција директора установе образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“, бр.38/2013.) 

35. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја („Сл. гласник РС“, Просветни гласник РС бр.5/2011.) 

За спровођење ових основа при планирању одговорни су: директор школе за 

законитост рада школе и Школски одбор- према одредбама чланова Закона о основном 

образовању и васпитању и  Закона о основама система образовања и васпитања. 
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3. MАТЕРИЈАЛНО –ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

 3.1. МАТИЧНА ШКОЛА  

        Основна школа „Душан Јерковић“ 

         Костојевићи 31 254 

         Тел/фах : 031-3860-081 

         Веб страница школе: www.osdjerkovic.edu.rs 

E/mail  : skola_kost@ptt.rs 

 

          Просторни услови рада: 

 

Назив објекта Број просторија 

Специјализоване учионице 6 

Универзалне учионице /опште намене/ 2 

Информатички кабинет 1 

Фискултурна сала / 

Кухиња 1 

Трпезарија 1 

Канцеларија администрације 1 

Школска архива 1 

Зборница /наставничка канцеларија/ 1 

Канцеларија директора 1 

Kaнцеларија педагога 1 

Библиотека 1 

 

  Школа има дигиталну учионицу са 10 места за рад ученика, у којем се одвија настава 

из више предмета, а према Пројекту „Дигитална школа“ који је  Министарство за 

телекомуникације и информационо друштво закључило са Министарством просвете и науке. 

Школа нема фискултурну салу, али поседује  спортске терене и то: за мали фудбал, кошарку 

и одбојку. У саставу школе дограђена је и кухиња са трпезаријом која је опремљена са свим 

нормативима и која уз мања улагања може бити оспособљена за рад. У истој згради, само у 

другом улазу налази се библиотека са завидним фондом књига, просторија за предшколце са 

одговарајућом опремом, просторија у којој су смештени реквизити за наставу физичког 

васпитања, ходник и степенице које воде на спрат где су смештене 2 просторије.  

 

 Школа има школско игралиште са спортским теренима површине 1350 м2, школска 

економија –оранице и воћнаци-110 ари. 

 

 

3.2.  ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 

 3.2.1.  ИО Злодол 

 

          Злодол 31 253 

         Тел/фах : 031/  3857-210 

има два објекта у школском дворишту и то: 

    - Школска зграда у којој се изводи настава са 8 учионица и то / у 6 се изводи настава, једна 

учионица није у функцији, а у другој се изводи настава физичког васпитања у зимском 

периоду /, 3 кабинета / за техничко образовање, физику и хемију и за информатику/ са 2 

рачунара /; наставничку канцеларију; школску библиотеку која броји око 1800 књига и једна 

просторија у којој су смештени реквизити за физичко образовање; 2 ходника и степениште. 

Касније су дограђена 2 мокра чвора у приземљу и на спрату са по три кабине за дечаке и 

девојчице и једне кабине за наставнике. Школа нема фискултурну салу, спортски терени су у 

солидном стању. 

mailto:skola_kost@ptt.rs
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   Школа је у добром стању. 

 Школа је саграђена 1958. год. и до 1972. године била је самостална школа под називом ОШ 

„ Кадињача“, да би 01.01.1973.год. била припојена ОШ“Душан  Јерковић“ Костојевићи. 

  - У школском дворишту налази се и зграда у јако лошем стању, која сада није у функцији, а 

раније је ту била смештена школска кухиња и терпезарија, а у другом делу просторија за 

извођење наставе техничког образовања. 

Површина школског дворишта – 8917м2. 

 ИО Злодол је осморазредна школа. Према пројекту „Дигитална школа“ Министарства за 

телекомуникације и информационо друштво ово издвојено одељење је добило један 

преносни рачунар и пројектор. 

 

3.2.2. ИО ЈАКАЉ 

Тел/фах : % 

Школа у ИО Јакљу има један  објекат у школском дворишту  површине 110 м2. 

Школска зграда у делу намењена за наставу има 2  учионице, ходник, мокри чвор са три 

кабине и стан који није у функцији . 

Школа је саграђена 1958. године са касније дограђеним мокрим чвором и извршеном 

адаптацијом комплетног објекта 2004. и 2005. године. 

Школско двориште површине је 4785 м2. 

Школа је редовно одржавана и заштићена од пропадања. 

Намештај је очуван.Школске 2017/2018 године има 4ученика у комбинованом одељењу од 

1,2. и3. разреда и 3 предшколца.Према пројекту „Дигитална школа“ Министарства за 

телекомуникације и информационо друштво ово издвојено одељење је добило један 

преносни рачунар и пројектор.  

 

3.2.3.  ИО ЈЕЛОВИК 

 

Тел/фах : % 

  има један школски објекат укупне површине  132м2. 

  Школска зграда се састоји из две учионице, ходника, наставничке канцеларије, мокри чвор 

са две кабине и летње учионице, постоје и два подрума, у једном су смештена дрва за огрев, 

а у другом је остава за алат. Школска зграда саграђена је 1958. године, и објекта је у добром 

стању, јер су вршени  обимнији радови на њему  2004. и 2005. године. Школско двориште је 

ограђено, са доње стране бетонском цоклом и металном оградом, а са друге две стране 

дрвеном оградом. Школске 2017/2018 године има 1ученика у другом разреду и два 

предшколца. Према пројекту „Дигитална школа“ Министарства за телекомуникације и 

информационо друштво ово издвојено одељење је добило један преносни рачунар и 

пројектор. 

 

3.2.4.  ИО ЗАГЛАВАК 
Тел/фах : 031/584-491 

има 2 објекта / стара и нова школа / 

Стара школска зграда није у функцији, а у свом саставу има 2 учионице, ходник и стан у 

којем је живео пензионисани учитељ. Објекат је у јако лошем стању. 

 Нова школска зграда саграђена је 1969.године, и у свом саставу има 2 учионице, 2 

канцеларије, ходник, мокри чвор са две кабине, просторија намењена за кухињу и 

трпезарију. 

Објекат је у добром стању, комплетно реновирана средствима Скупштине Општине Бајина  

Башта . 

У школском дворишту постоји и мали објекат у чијем саставу су две кабине  за WCи остава 

за дрва,и који објекат је у јако лошем стању. Школске 2017/2018 године има9 ученика / од 1-

4/.  
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3.2.5.  ИО Церје  

 

-има школски објекат, који није у функцији, јер нема ученика, и који је у јако лошем стању. 

Преглед школског простора је приказан у следећој табели: 

   

 

 ШКОЛА 

учионице  

КАБИНЕТИ 

 

ОСТАЛЕ 

ПРОСТО-

РИЈЕ 

 

УКУПНО 
опште 

намене 

специјали-

зоване 

КОСТОЈЕВИЋИ 1 6 2 4 13 

ЗЛОДОЛ - 6 2 1 9 

ЗАГЛАВАК 4 - - 2 6 

ЈАКАЉ 2 - - 1 3 

ЈЕЛОВИК 2 - - 1 3 

ЦЕРЈЕ 2 - - 1 3 

 

3.3.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 

 

3.3.1. Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на важеће нормативе 

по предметима; 

 

Ред.бр. 

                      НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ  % опремљености у односу 

на  важеће нормативе 

1 српски језик  90% 

2 математика 60% 

3 физика 60% 

4 хемија 80% 

5 историја 60% 

6 географија 90% 

7 биологија 90% 

8 енглески језик 90% 

9 ликовна култура 70% 

10 разредна настава  90% 

11 техничко и информатичко образовање 90% 

3.3.2. Службени аутомобили и друга возила (навести врсту возила, регистарски број)  

Школа не поседује службене аутомобиле нити  друга возила. 

Према исказаним потребама, на основу предлога Стручних већа, школске 2019/2020. 

извршиће се набавка нових наставних средстава. Динамика набавке биће усклађена са 

средствима која се буду добијала од различитих извора. 

 

 

3.4.ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА  РАДА 

 

Време Место Начин Носиоци 

2019/2020. 
Костојевићи-

Матична школа 

Изолација и израда фасаде и фарбање 

столарије 

локална 

самоуправа 

2019/2020. 
ИО Заглавак Реновирање кровне конструкције 

локална 

самоуправа 

2019/2020. 
Матична школа 

Реновирање кабинета за биологију и 

хемију  

локална 

самоуправа 

2019/2020 
ИО Јеловик 

Замена црепа на једном делу школске 

зграде 

локална 

самоуправа 
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2019/2020. Матична школа и 

издвојена одељења 

Набавка савремених наставних 

средстава 
донације 

2019/2020. 

      ИО Заглавак 

Решавање питања инфраструктуре /, 

уређење школског игралишта и 

ограђивања дворишта/ 

Локална 

самоуправа 

 

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  

 

4.1.НАСТАВНИ КАДАР (наставници и стручни сарадници ) 

Име и презиме 
Врста стр. 

спреме 

Предмети 

који предаје 

Год. 

рад. 

ста

жа 

Лице

нца 

% 

ангажо. 

у школи 

% 

ангажовања у  

другој школи 

(којој) 

Драгана Васић 

 

Мастер проф. 

књижевности и 

језика/србиста/ 

српски језик 

/стручно/ 

 

6 ДА 94,44% % 

Биљана Масал 

 

Професор 

српског језика 

српски језик 

/стручно/ 

 

6 ДА 94,44% % 

Александра 

Катанић 

Професор 

енглеског језика 

и књижевности 

енглески језик 

/ стручно/ 

 

11 НЕ 76,66% 

21,11%ОШ 

„Свети Сава“ 

Бајина Башта 

Марија 

Малешевић 

Професор 

енглеског језика 

и књижевности 

енглески језик 

/стручно/ 
9 ДА 22,22% 

75,55% 

ОШ“Рајак 

Павићевић“ 

Бајина Башта 

Милица Бојић 

Професор 

шпанског језика 

и хиспанских 

књижевности 

енглески језик 

/нестручно/ 
11 НЕ 40 % % 

Наташа 

Јовановић 

Апсолвент 

Филолошког -

Руски језик и 

књижевност 

руски јез.  5 НЕ 88,89% 
 

% 

 

Невена  

Алексић 

 

Мастер 

професор језика 

и књижевности 

Руски језик 3 НЕ  

88,89% 

Гимназија 

„Јосиф Панчић“ 

Бајина Башта 

Негосава 

Павловић 

 

диплом. сликар-

костимограф 

ликовна кул. 

/стручно/ 

 

18 ДА 25 % 

25% ОШ“Рајак 

Павићевић“ 50% 

Гимназија“Јосиф 

Панчић“ 

 

Ивана Сарић 

Деспотовић 

 

Наставник  

ликовне културе 

Ликовна 

култура 
2 НЕ 25% 

ОШ“Коста 

Тодоровић“ 

Скелани 

Милош 

Јовановић 

Дипломирани 

музички педагог 

музичка кул. 

/стручно/ 
6 НЕ 50% 

25% ОШ“Јордан 

Ђукановић“ 

Варда 

25% 

ОШ“Стеван 

Јоксимовић“ 
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Марко 

Николић 

 

дипломирани 

географ 

/географија/ 

стручно/ 

Грађанско 

васпитање 

6 ДА 75% %  

 

Петар Чолић 

 

 

Мастер 

историчар 

историја 

/стручно/ 
3 НЕ 30% 

55% Гимназија 

„Јосиф Панчић“ 

Владимир 

Јевтић 

Дипломирани 

историчар 

историја 

/стручно/ 
12 ДА 40% 

20%ОШ“Стеван 

Јоксимовић“Рога

чица,40% 

Техничка школа 

Јован 

Арсеновић 

 

оперативни 

математичар 

Математика 

Физика 

/нестручно/ 

 

29 НЕ 98,89% % 

Љиљана 

Јанковић 
Мастер учитељ 

 

Математика 

/нестручно/ 

 

1 НЕ 88,89% % 

Горан Катанић 

 

проф. технике и 

информат. 

техничко и 

информ.об. 

техника и 

технологија 

/стручно/ 

10 ДА 80% 

30 % ОШ 

„Коста 

Тодоровић“ 

Скелани 

 

 

Владан   

Васић 

 

Дипл.инжењер 

организационих 

наука- 

Информат. и 

рачунарство 
8 ДА 40% 

60% ОШ“Рајак 

Павићевић“ 

Невенка 

Стојадиновић 

дипломирани 

хемичар 

Хемија 

/стручно/ 

 

18 ДА 20 % 

40% Гим. „Јосиф 

Панчић“ 

40% Техничка 

шк.; ОШ“Свети 

Сава“10% 

 

Снежана 

Крстић 

 

Мастер хемичар 

хемија 

/ стручно/ 

Физика 

/нестручно/ 

6 НЕ 40% 

30%ОШ“Свети 

Сава“ 

Б.Башта,30% 

ОШ“Рајак 

Павићевић“ 

Бајина Башта 

 

Драган 

Вукашиновић 

 

Мастер 

 учитељ 

Физика 

/нестручно/ 
2 НЕ 30% 

55,55% 

ОШ“Стеван 

Јоксимовић“Рог. 

Ана Обрадовић 

 
дипл.биолог 

биологија 

/стручно/ 

 

12 ДА 80% 

20% 

ОШ“Стеван 

Јоксимовић“Рога

чица 

Александар 

Максимовић 

мастер.проф. 

физичког васп.и 

спорта 

Физичко 

/ стручно/ 

 

3 НЕ 60% 

20 % ОШ 

„Стеван 

Јоксимовић“Рога

чица 
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Милош Росић  
проф.физичке 

културе 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Изабрани 

спорт 

/стручно/ 

13 ДА 60% 

40% ОШ“Свети 

Сава“ 

Бајина Башта 

 

Милош 

Милинковић  

наст.разредне 

наставе 

разредна 

настава 
37 ДА 100% % 

Бојана 

Вилотијевић  

наст.разредне 

наставе 

разредна 

настава 
21 ДА 100% % 

 

Весна Илић 

 

проф. разредне 

наст. 

разредна 

настава 
31 ДА 100% % 

Јелена 

Стојановић 

 

проф. разредне 

наст. 

разредна 

настава 
12 ДА 100% % 

 

Данијела 

Чолић Словић 

проф. разредне 

наст. 

разредна 

настава 
6 НЕ 100% % 

 

Јовица  

Пршић  

 

теолог 
Верска 

настава 
6 НЕ 60% % 

 

 

4.1.1. НАСТАВНИ КАДАР (на породиљском одсуству) 

 

Име и 

презиме 

Врста стр. 

Спреме 

Предмети 

који 

предаје 

Год. 

рад. 

стажа 

Лиценца 

% 

ангажо. 

У 

школи 

% 

ангажовања у  

другој школи 

(којој) 

Катарина 

Митровић 

Проф. 

разредне 

наставе 

разредна 

настава 5 ДА 100% % 

Татјана 

Симић 

Мастер 

проф.језика и 

књижевности 

Енглески 

језик 4 НЕ 99% % 

 

 

4.2.  ВАННАСТАВНИ  КАДАР (директор, секретар, административно особље, техничко 

особље...) 

 

Име и презиме 
Врста стр. 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Године 

радног 

стажа 

Лицен

ца 

 

% 

ангажов

ања у 

школи 

% 

Ангажов.  

другој 

школи 

Гордана 

Леонтијевић 

Професор 

разредне 

наставе 

директор 11 ДА 100% - 

Ивана Нешковић 

Виша 

економска 

школа 

шеф 

рачуноводств

а 

2 
НЕ 

 

50% 

 

 

- 
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Драгана Вуковић 

 

дипломирани 

правник 
секретар 13 

правос

удни 

испит 

50% 

50%ОШ“ 

Стеван 

Јоксимовић

“  Рогачица 

Гордана Томоњић педагог 

стручни 

сарадник 

 

23 ДА 50% 

50%ОШ“ 

Стеван 

Јоксимовић

“  Рогачица 

Мирјана Јекић психолог 

стручни 

сарадник 

 

2 НЕ 50%  

Бојана  

Аврамовић 

Проф. 

разредне 

наставе 

библиотекар 1 НЕ 50%  

Радан 

 Драгојловић 

 

механичар 

алатнихмаши

на-специјал. 

домар 12  100% - 

Милена Јелић 
основна 

школа 
пом.радник 35  100% - 

Србољупка 

Кривокапић 

 

основна 

школа 
пом.радник 9  100% - 

Миленко 

Глигоријевић 

основна 

школа 

пом.радник/ 

ИО Злодол 
7  100% - 

Драгица 

 Лазић 

основна 

школа 

пом.радник/ 

ИО Злодол и 

ИО Заглавак 

14  100% - 

Видосав  

Спасојевић 

 

основна 

школа 

пом.радник 

ИО Јеловик 
9  50% - 

Благоје 

Крсмановић 

основна 

школа 

пом.радник 

ИО Јакаљ 
17  50% - 

 

 

4.3.РАДНИЦИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА - ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ (педагошки 

асистенти) 

Име и презиме 
Врста стр. 

Спреме 

Предмети који 

предаје 

% 

ангажо. У школи 

% 

ангажовања у  другој 

школи (којој) 

Марко 

 Васић 

Специјални 

педагог-VI 

степен 

Персонални 

асистент 
100%  

 

 

4.4. Лица ангажована у Пројекту обогаћеног једносменског рада 

Име и презиме 
Врста стручне 

спреме 

Предмети који 

предаје 

% 

ангажовања у 

школи 

% 

ангажовања у  

другој школи 

(којој) 

Бојана 

Аврамовић 

Проф. 

разредне  

наставе 

Подршка у учењу и 

остале активности 

предвиђене 

Програмом 

45% % 
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Љиљана 

Јанковић 
мастер учитељ 

Подршка у учењу и 

остале активности 

предвиђене 

Програмом 

10% % 

Мирјана 

 Јекић 

Стручни 

сарадник-

психолог 

Остале активности 

предвиђене 

Програмом 

30% % 

Александар  

Максимовић 

Мастер 

проф.физичког 

васпитања и 

спорта 

Спортске активности 

предвиђене 

Програмом 

15% % 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА  

 

5.1.1 Матична школа 

Разред Број одељења Број ученика 

1.   I 1/3 3 

2.          II / 0 

3.         III 1/3 3 

4.         IV 1/3 1 

5.         V 1 1 

6.        VI 1 5 

7.       VII 1 11 

8.     VIII 1 5 

УКУПНО: 5 29 

 

Припремни предшколски програм у матичној школи школске 2019/2020- 

нема  предшколаца 

 

 

5.1.2. Издвојена одељења: 

ИО ЗЛОДОЛ 

Разред Издвојено одељење 

Број одељења 

Број деце/ученика 

1.          I Злодол   - 

2.          II Злодол - 

3.          III Злодол   - 

4.          IV Злодол  1 1 

5.         V Злодол  1 4 

6.         VI Злодол  1 3 

7.         VII Злодол  1 2 

8.        VIII Злодол  1 2+1ИОП1 

УКУПНО:             5 одељења 12+1ИОП1 

Деца која похађају припремни предшколски програм у одељењима првог циклуса: Број такве 

деце: 0 (нема предшколаца) 
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ИО ЗАГЛАВАК 

Разред Издвојено одељење 

Број одељења 

Број деце/ученика 

1.          I Заглавак1/3 3 

2.          II Заглавак   / - 

3.          III Заглавак 1/3 1 

4.          IV Заглавак 1/3 3 

УКУПНО: 1 7 

Неподељена школа /први, трећи и четврти  разред / 

Број деце која похађају припремни предшколски програм у одељењу:нема предшколаца 

 

ИО ЈЕЛОВИК  

Разред Издвојено одељење 

Број одељења 

Број деце/ученика 

1.          I - - 

2.          II 1 2 

3.          III - - 

4.          IV - - 

УКУПНО: 1 2 

Број деце која похађају припремни предшколски програм у одељењу: нема  предшколаца 

 

ИО ЈАКАЉ 

Разред Издвојено одељење 

Број одељења 

Број деце/ученика 

1.          I Јакаљ                          - 

2.          II Јакаљ 1/3 3 

3.          III Јакаљ 1/3 1 

4.          IV Јакаљ 1/3 1 

УКУПНО: 1 5 

 

Неподељена школа / другог, трећег и четвртог разреда / 

Број деце која похађају припремни предшколски програм у одељењу:два (2) предшколца 

 

 

5.1.3.   Бројно стање ученика 10 година уназад (КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА): 

Школска година 
Укупан број ученика у 

школи(матична школа и  ИО) 

2008/2009. 142 

2009/2010. 135 

2010/2011 114 

2011/2012. 109 

2012/2013. 104+4 

2013/2014. 102+4 

2014/2015. 90+3 

2015/2016. 84+3 

2016/2017 73+2 

2017/2018 64+5 

2018/2019 63+3 

2019/2020 56+1 

Број предшколаца у школској 2019/2020, укупно у целој школи: 2 

 

 



 - 16 - 

Путовање ученика до школе 

 

Број ученика који 

путују аутобуским 

превозом 

Број ученика пешака који пешаче у једном правцу 

3 – 5  км 6  - 10  км Преко 10  км 

35 7 3  

 

На захтев родитеља и Школе, локална самоуправа  Бајина Башта је обезбедила и превоз 

ученика, тако да су скоро сви ученици обухваћени превозом. 

 

 

5.2. РИТАМ РАДА 

 

o Распоред звоњења у Матичној школи 

o Распоред звоњења у Издвојеним одељењима 

o Дан школе 

 

У школској 2019/ 2020. години наставни процес ће се одвијати у петодневној радној недељи. 

У матичној школи у Костојевићима и у издвојеним одељењима радиће се у једној смени / 

преподневној / према следећем распореду:  

 

  

Редни број 

часа 

 

Распоред звоњења у матичној школи и у ИО 

 

 

Почетак часа 

 

 

Завршетак часа 

 

 

  Одмор 

 

1. час 

 

 

8. 00 

 

 

8. 45 

 

5' 

2. час  

8. 50 

 

 

9. 35 

 

20' 

3. час  

9. 55 

 

 

10. 40 

 

5' 

4. час  

10. 45 

 

 

11. 30 

 

5' 

5. час  

11. 35 

 

 

12. 20 

 

5' 

6. час  

12. 25 

 

 

13. 10 

 

 

7.час    

 

 Дан школе обележава се у петак15 маја 2020. године.   
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5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА(одељењско 

старешинство, наставни предмети и одељења у којима наставници/васпитачи 

реализују наставу/активност); 

 

 Одељенско старешинство (  I – IV  разред  иV – VIII разреда – матична  школа ) 

Име и презиме 
Школска. 

спрема 
Струка Одељење 

Весна Илић ВСС Професор раз. наст. 
I,III и IV 

разред  

Јован Арсеновић ВШС 
Наставник 

математике 
V 

Марко Николић ВСС Проф.географије VI 

Биљана Масал ВСС 
Професор српског 

језика 
VII 

Александра Катанић ВСС 
Проф. Енглеског 

језика 
VIII 

 

 

 Одељенско старешинство (  I – IV  разред  иV – VIII разреда – ИО Злодол ) 

 

Име и презиме 
Школска. 

спрема 
Струка Одељење 

Милош Милинковић ВШС Наст. раз. наст. IV  разред 

Драгана Васић ВСС 

Мастер проф. 

књижевности и 

језика/србиста/ 

V 

Љиљана Јанковић ВСС Мастер учитељ VI 

Ана Обрадовић ВСС Професор биологије VII 

Катанић Горан ВСС 
Проф.технике и 

информатике 
VIII 

 

 

Одељенско старешинство (IIразреда  - ИО Јеловик/ 

 

Име и презиме 
Школска. 

спрема 
Струка Одељење 

Данијела Чолић Словић ВСС 
Професор  разредне 

наставе 

II раз. 

 

 

 

 

 

Одељенско старешинство (  I – IV  разреда  - ИО Јакаљ/ 

Име и презиме 
Школска. 

спрема 
Струка Одељење 

Јелена Стојановић ВСС 
Професор  разредне  

наставе 

II,III иIVраз. 

/неподељена 

школа/ 

 

 

 

Одељенско старешинство (  I, III – IV  разреда  - ИО Заглавак / 
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Име и презиме 
Школска. 

спрема 
Струка Одељење 

Бојана Вилотијевић ВШС 
Наставник  разредне  

наставе 

I, IIIи IV 

/неподељена 

школа/ 

 

 

 Подела наставника по предметима и разредима 

 

Бр

. 
Презиме и име Разред Предмет Звање 

1. 
Васић 

Драгана 
V,VI,VII и VIII разред- ИО Злодол Српски ј. 

Мастер 

професор 

2. 
Масал  

Биљана 
V,VI,VII и VIII разред- матична школа Српски ј. професор 

3. 
Катанић 

Александра  

V – VIII разред – матична школа;I, III 

иIVраз./комб./-Матична школа; 

VI – VII разред - Злодол 

Енглески  

jезик 
Професор 

4. 
Малешевић 

Марија 
V и VIII разред- ИО Злодол 

Енглески 

језик 
Професор 

5. Милица Бојић 
  нижи разреди –ИО Злодол, Заглавак, 

Јакаљ иЈеловик 

Енглески  

jезик 

 

Професор  

6. 
Јовановић 

Наташа 

V – VIII разред – Матична школа 

V – VIII разред – ИО Злодол 
Руски језик 

Апсолв.рус

-ког јез. 

7. 
Павловић 

 Негосава 
V – VIII разред – ИО Злодол 

Ликовна  

култ. 
Професор 

8. 

Сарић 

Деспотовић 

Ивана 

V – VIII разред – Матична школа 

 

Ликовна 

култ. 
наставник 

9. 
Јовановић  

Милош 

V – VIII разред – Матична школа 

V – VIII разред – ИО Злодол 

Музичка 

култ. 
Професор 

10 
Николић 

 Марко 

V – VIII разред – Матична школа 

V – VIII разред – ИО Злодол 
Географија професор 

11 
Чолић 

Петар 

 

VI, VIIиVIII разред – ИО Злодол 
Историја Професор 

12 

Јевтић 

Владимир 

 

V- VIII – Матична школа 

V – ИО Злодол 

 

Историја Професор 

14 
Невенка 

Стојадиновић 
VII–VIII разред – ИО Злодол Хемија Професор 

15 
Арсеновић  

Јован 

V – VIII разред – Матична 

школа,математика  

VIII разред- матична школа, физика 

Математика 

Физика 
Наставник 

16 
Љиљана 

Јанковић 

V – VIII разред – ИО Злодол 

 
Математика 

Мастер 

учитељ 

17 
Драган 

Вукашиновић 

VI, VII и VIII разред – ИО Злодол, 

физика 
Физика 

Мастер 

учитељ 

18 
Обрадовић  

Ана 

V- VIIIразред – Матична школа 

V- VIII разред – ИО Злодол 
Биологија Професор 

19 Крстић VII и VIII разред –Матична школа, Хемија Наставник 
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 Снежана хемија 

VI и VII – матична школа, физика 

Физика  

20 
Катанић  

Горан 

V – VIII разред – Матична школа 

V – VIII разред – ИО Злодол 

Tехника и 

технологија; 

Техничко и 

инф образ. 

Професор 

21 
Александар 

Максимовић 
V – VIII разред – ИО Злодол 

Физичко 

васпитање 
Професор 

22 
Росић 

 Милош 
V-VIII разред матична школа 

Физичко 

васпитање 
Професор 

23 
Васић  

Владан 

V – VIII разред – Матична школа 

V – VIII разред – ИО Злодол 

Информатика 

и 

рачунарство 

Професор 

 

  

Обавезни изборни  и  изборни предмети V - VIII 

Ред. 

Бр. 
Име и презиме Изборни предмет 

 

Разред 
Група 

1. Јовица Пршић Верска настава 

 матична школа( нижи 

разреди, 5,7 и 8 разред) и 

издвојена одељења 

 

12 

2. Марко Николић Грађанско васпитање 6.разред матична школа 1 

3. Милош Росић 
Физичко васпитање-

изабрани спорт 

VIII разред – матична 

школа  
1 

4. 
Александар 

Максимовић 

Физичко васпитање-

изабрани спорт 

VIII разред – 

ИО Злодол 
1 

 

 

Физичко васпитање-изабрани спорт 

Спортска грана Разред Недељни фонд Годишњи фонд 

Кошарка VIII– Матична шк. 1 36 

Кошарка VIII - ИО Злодол 1 36 

 

5.4. ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ( изборни програми, слободне наставне 

активности) 

Листа изборних предмета 

I - IV V VI VII VIII 

ИО Злодол и 

Јакаљ 

Од играчке 

до рачунара 

Слободна 

наст.активност 

Цртање,сликање, 

вајање- матична 

школа и ИО 

Злодол 

Слободна 

наст.активност 

Чувари 

природе- 

матична 

школа и ИО 

Злодол 

Слободна 

наст.активност 

Домаћинство- 

матична школа  

Информатика и 

рачунарство 

Матична школа 

Народна 

традиција- 

Матична 

школа, ИО 

Заглавак 

  Слободна 

наст.активност 

Цртање,сликање, 

вајање- ИО Злодол 

Информатика и 

рачунарство 

ИО Злодол 
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5.4. ОБИЛАЗАК ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА И ПОСЕТА ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ И 

ОСТАЛИХ ОБЛИКА НАСТАВЕ 

 

План  посете часовима: 

ШКОЛА ВРЕМЕ РАЗРЕД НАСТАВНА ОБЛАСТ БРОЈ ЧАСОВА 

 

 

 

КОСТОЈЕВИЋИ 

X V-VIII 
Физика,Техника и 

технологија,  
2 

X V-VIII Хемија 1 

XI 
VI- 

VIII 

Српски језик, 

Математика 

1 

1 

XII V-VIII Историја  1 

XII V-VIII Географија 1 

XII V-VIII Руски  језик 1 

II V-VIII Енглески језик 1 

III V-VIII Биологија 1 

IV V-VIII 

Физичко васпитање, 

музичка и ликовна 

култура 

3 

ЗЛОДОЛ 

X V-VIII 
Енглески језик, Физичко 

васпитање 
2 

III V-VIII 
Физика, Хемија,Руски 

језик 
3 

II V-VIII 
Математика, Српски 

језик 
2 

IV I-IV Разредна настава 2 

ЈАКАЉ X I-IV Све области 2 

ЈЕЛОВИК XI I-IV Све области 2 

ЗАГЛАВАК IV I-IV Све области 2 

СВЕГА:    28 

 

 Директор  психолог и  педагог школе ће приликом евиденције о посети часовима, 

секцијама и другим облицима рада  наложити рок или меру за исправку 

одређенихнеправилности  у раду. 

 

 

5. 5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у 

току два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у понедељак 2. септембра 2019.године, а завршава се у 

петак 31. јануара 2020. године. 

Друго полугодиште почиње у уторак 18. фебруара 2020. године. 

Друго полугодиште завршава се у  уторак02. јуна 2020. године за ученике осмог 

разреда, односно у уторак, 16. јуна 2020. 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 разреда остварује се у 34 петодневне радне 

седмице, односно 170 наставних дана. 

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

Зимски распуст има два дела-први део почиње у понедељак, 30. децембра2019. 

године, а завршава се у уторак7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак,03. 

фебруара 2020. године, а завршава сеу понедељак, 17 .фебруара 2020. године.Прво 
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тромесечје је планирано за 12. новембар 2019., а саопштавање успеха ученика и подела 

ђачких књижица на крају првог полугодишта обавиће се 04. фебруара 2020. године. 

 

Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у 

понедељак20. априла 2020.године. 

Друго тромесечје планирано је за 22.04.2020. године.  

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. 

године, а завршава се у понедељак 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда 

летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду 30. августа 

2020. године. 

Свечана подела сведочанстава о завршеном 8. разредуобавиће се 9. јуна, а свечана 

подела сведочанстава о завршеном основном образовањуобавиће се23. јуна 2020. године. 

Свечана подела ђачких књижица  ученицима од првог до седмог разреда на крају 

другог полугодишта обавиће се у недељу 28. јуна 2020. 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.  

 Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. 

године, Свети Сава- 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату- 22. априла 2020. године,  Дан победе - 9. 

маја  2020. године, Видовдан- 28. јуна 2020.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 када падају у 

недељу. 

Петак, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних  радника. 

Класификациони периоди:половина новембра 2019. и  половина априла2020.године. 

Јесењи крос обавиће се  средином октобра  2019.год. 

Пролећни крос обавиће се  четврта седмица априла  2020.год. 

 

У доле наведене дане настава у школи ће се одвијати према следећем распореду: 

- ууторак 24. 09. 2019. године настава у школи ће се одвијати према распореду од 

понедељка; 

- у среду23.10. 2019. године настава у школи ће се одвијати према распореду од 

понедељка; 

- у четвртак 28.11.2019. годиненастава у школи ће се одвијати према распореду од 

понедељка; 

 

 

Време реализације екскурзија по разредима:  

Разред Датум/време 

Нижи разреди  /  I – IV / мај/јун 2020.године 

Виши разреди      / V VIII / мај/јун 2020.године 
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Такмичења, смотре, изложбе 

 

ВРСТА АКТИВНOСТИ 
НOСИЛАЦ ПOСЛА 

 
ВРEМЕ 

Писање литерарних радова 

поводом значајних датума и 

активности 

Литерарна секција 

Драгана Васић 

Биљана Масал 

 

По потреби 

 

Израда ликовних радова 

 

Ликовна секција 

Негосава Павловић 

Поводом значајних  

манифестација 

Такмичења из наставних предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници и ученици 

 

 такмичари 

 

Од октобра 2019. до 

маја месеца 2020. 

 

Такмичење спортских секција 

 

 

Наставници и ученици 

такмичари 

 

 

 

Росић Милош, .................... 

 

 

Током школске године 

 

 

 

 

Такмичења из саобраћаја 

Наставник техничког и 

информ.образовања 

 Катанић Горан 

Током школске године 

Значајне културне активности и акције које школа реализује : 

- Свечана приредба за Савиндан 27. јануара 2020. године 

- Свечана приредба за Дан школе 15. маја 2020. године 

 

6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

6.1.1. Програм Наставничког већа 

 

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације: 

Носиоци 

реализације 

 

 

VIII 

-  Подела предмета и одељења 

наставницима и остала 

задужења у оквиру 40-не 

радне недеље, организација 

дежурства у школи; 

- Разматрање и доношење 

програма екскурзије за 

школску 2019/2020. годину, на 

предлог одељенских и 

стручних већа; 

-  Разматрање и усвајање 

предлога Годишњег плана 

рада и школских програма; 

- Разматрање  и усвајање 

Извештаја о раду школе у 

школској2018/2019. години и 

извештај директора; 

- Усвајање распореда часова 

за школску 2019/2020 годину; 

- Самовредновање- шта смо 

урадили у претходној 

школској  години и доношење 

акционог плана за школску 

 

 

Вођење записника 

Извештаји 

Протокол праћења додатне 

и допунске наставе; 

 

 

Директор, 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, 

руководиоци 

стручних 

актива 
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2019/2020; 

- Подела задужења у оквиру 

осталих Стручних органа у 

школи; 

- Усвајање плана рада 

наставничког већа и 

упознавање са школским  

календаром; 

-  Припрема за организа. 

додатне, допунске наставе и 

секција; распоред писмених 

задатака; 

- Анализа резултата завршног 

испита; 

-Утврђивање плана опремања 

школе наставним средствима 

- Пројекат Обогаћени 

једносмерски рад 

XI 

- Анализа успеха и 

дисциплине на крају првог 

класификац. периода; 

- Реализација ваннаставних 

активности; 

- Анализа рада стручних 

актива; 

- Мере за побољшање успеха и 

дисциплине; 

- Анализа рада секција; 

 

 
 

I 

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају 

првог полугодишта; 

- Полугодишња анализа 

реализације годишњег 

програма рада и школског 

програма; (Вредновање и 

самовредновање рада школе, 

реализација ШРП-а) 

- Рад стручних актива; 

- Организација прославе 

школске славе Свети Сава; 

- Извештај наставника са 

семинара 

- Припрема за почетак другог 

полугодишта 

- Препрема за одржавање 

школских и општинских 

такмичења 

 

 

Извештај , 

пед. документација 

Извештаји, анализе, посете 

часовима, 

Вођење записника 

Директор 

Руководиоци 

одељенских 

већа, 

Руководиоци 

тимова, 

Тим за 

реализацију 

прослава 

Одељенске   

старешине 

Директор 

Руководиоци 

стручних 

актива 
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IV 

- Анализа успеха и 

дисциплине на крају трећег 

класификационог периода; 

- Предлог мера за побољшање 

дисциплине ученика; 

- Анализа рада стручних 

актива 

- Доношење одлука о 

уџбеницима који ће се 

користити у наредној  

школској години 

- Анализа успеха ученика на 

такмичењу и пробног 

завршног испита; 

- Анализа рада слободних 

активности ученика у школи; 

- Припрема за прославу 

обележавања Дана школе; 

 

Вођење записника, 

извештаји,евиденције, 

протоколи праћења 

Директор 

Руководиоци 

одељенских 

већа 

Одељенске 

старешине 

Директор 

V 

-  Извођење ђачких 

екскурзија; 

- Припрема ученика осмих 

разреда за завршни испит; 

- Организовање Мале матуре 

Извештаји, евиденције, 

протоколи, посета 

часовима 

Директор 

Одељенске 

старешине 

осмих 

разреда 

VI 

- Анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају 

другог полуг. ; 

- Aнализа резултата са 

завршног испита ученика 

- Предлог Годишњег плана 

рада школе и школског 

програма ; 

- Рад стручних актива; 

- Орјентационо утврђивање 

послова и задатака за наредну 

школску годину 

- Анализа реализације 

наставних и ваннаставних 

активности; 

- Проглашење носиоца Вукове 

дипломе као и осталих 

диплома; 

 

 

 

Извештај, пед. 

документација, анализа, 

вођење записника 

 

 

Директор 

Руководиоци 

стручних 

актива и 

одељенских 

већа 

 

Седнице Наставничког већа сазива и њима руководи директор који за свој рад одговара 

Школском одбору. Начин праћења реализације се остварује кроз вођење записника са 

седница Наставничког већа. 

 

6.1.2. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ  ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

Време 

 реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

 

 

Септембар 

o Садржај рада Одељенског већа; 

o Договор око иницијалног тестирања; 

o Договор о садржају рада Плана рада 

 

 

Вођење 

 

 

Одељенске 
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разредног старешине и плана рада 

сарадње са родитељима; 

o Планирање угледних часова 

o Критеријуми оцењивања; организација 

допунске и додатне наставе; 

o Извештаји са семинара; 

o Избор дечије штампе; 

o План организације екскурзије; 

евиденције, 

записници 

извештаји 

старешине, 

чланови 

одељенских 

већа 

Новембар 

o Анализа успеха и владања ученика на 

крају првог класификационог 

периода; 

o Предлог мера за побољшање успеха 

и дисциплине ученика; 

o Анализа оптерећености ученика, 

обим и садржај домаћих задатака; 

Вођење 

евиденције, 

 

записника, 

извештаји, 

праћење 

 

Одељенске 

старешине, 

чланови 

одељенских 

већа 

Јануар 

o Анализа успеха и владања ученика на 

крају првог   полугодишта; 

o Анализа реализације програма и 

плана рада у току првог 

полугодишта; 

o Предлог мера за побољшање успеха 

и дисциплине; 

o Начин коришћења савремених 

наставних средстава; 

o Анализа угледних часова; 

o Посета стручног скупа: Зимска 

школа за учитеље; 

Евиденција о 

ученицима, 

извештаји, 

записници 

Одељенске 

старешине, 

чланови 

одељенских                 

већа 

 

Април 

o Анализа садржаја са посећеног 

стручног скупа и примена у пракси 

o Анализа успеха и постигнућа 

ученика  на крају III 

квалификационог  периода ; 

o Планирање угледних часова; 

o Анализа рада ваннаставних 

активности, допунске и додатне 

наставе; 

o Припреме за прославу Дана 

школе/план прославе/ 

o Учешће у припреми и издаавању 

школског листа „Малиша „ 

o План и програм реализације 

екскурзије; 

евиденција о 

ученицима, 

 

-записници, 

 

ученички 

радови; 

Одељенске 

старешине, 

чланови 

одељенских                 

већа 

 

Јуни 

o Анализа постигнућа и успеха 

ученика  на крају другог 

полугодишта ; 

o Предлог похвала и награда  

ученицима, као и изрицање 

васпитно-дисциплинских мера; 

o Анализа реализације предвиђених 

часова допунске, додатне наставе и 

осталих активности; 

o Извештај са екскурзије 

o План извођења једнодневне 

записници, 

 

педагошка 

документација 

 

извештаји 

 

 

тестови 

Одељенске 

старешине, 

чланови 

одељенских                 

већа 



 - 26 - 

екскурзије у наредној школској 

години; 

 

o Избор руководиоца одељенског већа 

за наредну школску годину; 

o Анализа угледних часова 

Праћење реализације планираних активности/тема одељењског већа остварује се кроз 

вођење записника у дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење посебно, а 

носиоци праћења су одељењске старешине 

Руководилац одељенског већа – ЈеленаСтојановић,  професор  разредне наставе 

Чланови одељенског већа: Вилотијевић Бојана, наставник разредне 

наставе,Милинковић Милош, наставник разредне наставе,Весна Илић- професор 

разредне наставе, Чолић СловићДанијела,професор разредне наставе, Бојић Милица, 

проф.енглеског језика,Пршић Јовица , наставник верске наставе,Катанић 

Александра,проф.енглеског језика; 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ВИШИХ РАЗРЕДА 

                            Активности / теме Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Начин 

реализације 

- Упознавање са  планом и програмом  

рада одељенског  већа; 

-Анализа завршног испита за ученике 

8.разреда; 

-Договор око иницијалног тестирања; 

- Утврђивање распореда  писмених 

задатака; 

- Организација јесењег кроса; 

- Анализа анкете опредељености из 

слободних и ваннаставних активности; 

-Планирање угледних,огледних и 

тематских часова; 

- Предлог релација и маршуте  за 

реализацију екскурзије ученика виших 

разреда; 

Септембар 

Одељенске 

старешине, 

руководиоци 

одељенских 

већа 

Састанци, 

извештаји 

документација 

наставника и 

општег 

постигнућа 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају I класификационог периода; 

-  Реализације редовне и допунске наставе; 

- Текућа питања; 

Новембар 

Одељенске 

старешине, 

руководиоци 

одељенских 

већа 

Записници, 

евиденција о 

ученицима 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају првог  полугодишта; 

-  Реализације редовне и допунске наставе; 

- Предлог мера за побољшање успеха и 

дисциплине ученика; 

- Текућа питања; 

 

Jануар 

Одељенске 

старешине, 

руководиоци 

одељенских 

већа 

Записници и 

извештаји, 

анализе 

-  Анализа успеха и владања ученика на 

крају III класификационог периода; 

-Анализа пробног завршног испита за 

ученике осмог разреда; 

-  Припрема и организација пролећног 

кроса; 

- Анализа такмичења; 

Април  

Одељенске 

старешине, 

руководиоци 

одељенских 

већа 

Записници и 

извештаји, 

анализе 
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- Разно; 

-  Анализа успеха и владања ученика на 

крају II полугодишта 

- Анализа одржаних часова 

редовне,допунске наставе и осталих 

активности предвиђених Годишњим 

планом  рада школе 

- Предлог похвала и награда ученицима 

као и изрицање васпитно-дисциплинских 

мера 

-Анализа рада Одељенског већа 

Јун 

Одељенске 

старешине, 

руководиоци 

одељенских 

већа 

Записници и 

извештаји, 

анализе 

Праћење реализације планираних активности/тема одељењског већа остварује се кроз вођење 

записника у дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење посебно, а носиоци 

праћења су одељењске старешине 

Руководилац одељенског већа – Јован Арсеновић, професор математике у матичној школи; 

Драгана Васић, проф.српског језика у ИО Злодол 

 Чланови одељенског већа: сви предметни наставници у матичној школи и у ИО Злодол; 

 

6.1.3. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 

Стручно веће  ДРУШТВЕНИХ ПРЕДМЕТА 

Председник стручног већа Биљана Масал, професор српског језика 

 

Време реализације Активности- теме Носиоци 

реализације 

Начин праћења 

август Бирање новог 

руководства. Израда 

глобалних планова. 

План реализације 

писмених 

задатака.Планирање 

одржавања угледних, 

огледних или 

тематских часова у 

току школске године 

од стране  

наставника.Анализа 

резултата завршног 

испита; 

 

Чланови већа 

Записници, извештаји, 

планови, педагошка 

документација 

септембар Договор о плану рада 

и усвајање. Договор и 

информацијe о 

почетку рада додатне 

и допунске наставе. 

Прилагођеност 

текстова и задатака 

способностима 

ученика. План 

набавке стручне 

литературе и друге 

литературе. 

 

 

 

Чланови већа 

 

 

 

Записници, педагошка 

документација 

октобар Договор о 

обележавању Дечије 

 

Чланови већа 

Панои, проспекти, 

фотографије 
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недеље. Договор о 

посети Сајму књига.  

новембар Новине у стручној 

литератури( 

информације после 

посете сајму). Како 

постићи успех са 

слабијим ученицима. 

Сарадња са другим 

активима. 

 

 

 

Чланови већа 

 

 

 

 

 

 

Записници, педагошка 

документација 

децембар Припрема поводом 

Светосавске 

свечаности. Анализа 

успеха ученика из 

друштвених 

предмета. Учешће на 

стручним 

семинарима. 

Извештај. 

 

Чланови већа, 

Биљана Масал, 

Драгана Васић 

 

Записници, извештаји, 

снимци, панои 

јануар/ фебруар Припреме за школска 

и општинска 

такмичења 

-стручно 

усавршавање 

 

Чланови већа 

 

 

 

Записници, дипломе 

април Анализа резултата 

такмичења и пробног 

завршног испита за 

ученике осмог 

разреда. Разматрање 

постигнутог успеха 

ученика на крају 

класификационог 

периода. 

 

 

Чланови већа 

 

Записници, педагошка 

документација 

мај/ јун Припреме за 

приредбу поводом 

Дана школе. Анализа 

успеха на пробном 

завршном испиту и 

завршном испиту. 

Анализа успеха 

ученика из 

друштвених предмета 

на крају школске 

године. Анализа рада 

већа друштвених 

наука. 

 

 

Чланови већа, 

Биљана Масал 

 

 

Записници, фотографије, 

панои 

Праћење реализације планираних активности/тема стручног већа остварује се кроз вођење 

записника са састанака стручног већа друштвених наука , а носилац праћења је Биљана Масал. 

Планирано је осам седница. 

Чланови стручног већа друштвених наука: 

Биљана Масал, српски језик 
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                                                                                 Драгана Васић, српски језик 

Наташа Јовановић,руски језик 

Милица Бојић,енглески језик 

Александра Катанић, енглески језик 

  Петар Чолић,историја 

Владимир Јевтић, историја 

 

Стручно веће ПРИРОДНИХ  НАУКА  

Председник стручног већа: Јован Арсеновић, наставник математике 

 

Активности /теме 
време 

реализације 

носиоци 

реализације 

начин  

реализације 

- Процена рада стручног актива у 2018/2019. 

години и предлог плана рада актива за 

2019/2020.годину 

- Израда глобалних планова  и тимски рад на 

корелацији предмета; 

-Анализа резултата завршног испита; 

- Договор око припреме и реализације 

иницијалног теста за све ученике; 

- План  допунске, додатне наставе и слободних 

активности 

- Планирање реализације писмених задатака и 

контролних вежби 

-Планирање одржавања угледних, огледних 

или тематских часова у току школске године 

од стране  наставника 

- Разматрање стручних питања и предлагање 

потребних мера ради усавршавања наставника 

и наставно-васпитног рада 

август 

септембар 

чланови 

актива, 

наставници 

природне 

групе 

предмета 

Записници, 

пед.документације

, скале,извештаји, 

планови 

 

- Предлагање нових облика рада и употреба 

савремених наставних средстава ( предлози за 

набавку наставних средстава) 

- Уједначавање критеријума оцењивања 

октобар чланови 

актива 

 

 

 

Извештај, анализе 

квалитета 

наставних 

средстава 

записник 

- Анализа успеха на крају првог тромесечја  

- Проблеми који се јављају у настави 

природних наука и предлози за њихово 

отклањање 

- Праћење педагошке штампе 

новембар чланови 

актива 

 

Извештај, скале, 

графикони, пед. 

документација 

- Сарадња са активом разредне наставе 

- Припрема ученика за такмичење 

- Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта, реализација наставног плана и 

предлагање мера за побољшање успеха 

ученика 

- Учешће наставника на семинарима, размена 

искустава 

- Израда паноа: математика 

децембар 

јануар 

чланови 

актива, 

представници 

актива 

разредне 

наставе 

 

Извештаји, пед. 

документација, 

скале, графикони 

- Рад са даровитим ученицима, додатна 

настава: анализа и предлози за нове садржаје 

фебруар чланови 

актива 

Протокол за 

праћење вођење 
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- Текући проблеми у допунској настави 

- Осврт на рад актива, предлози и сугестије за 

даљи рад 

- Успех ученика на крају другог тромесечја 

записника, 

пед.документациј, 

скале,графикони,и

звештаји 

- Анализа такмичења ученика; 

- Анализа успеха на пробном завршном испиту 

- Предлози уџбеника и литературе; 

- Анализа успеха на крају другог полугодишта 

ученика осмог разреда, реализација  наставног 

плана и програма, предлози за посебне 

дипломе, договор о реализацији припремне 

наставе ; 

- Договор око припреме и реализације 

годишњег теста за све од ученике5-7. разреда 

мај чланови 

актива 

Протокол за 

праћење , 

анализирање 

под.документације

, скале, извештај 

- Анализа успеха на крају другог полугодишта  

ученика петог, шестог и седмог разреда, 

реализација наставног плана и програма 

- Анализа успеха са завршног испита 

- Сарадња са другим активима у школи 

јун чланови 

актива 

Протокол за 

праћење , извештај 

Праћење реализације планираних активности/тема стручног већа остварује се кроз вођење записника 

са састанака стручног већа природних наука, а носилац праћења је Марина Ковачевић 

Чланови стручног већа природних наука :     

Љиљана Јанковић, наставник  математике 

Ана Обрадовић, наставник биологије 

Арсеновић Јован, наставник математике 

Марко Николић, наставник  географије 

Драган Вукашиновић, наставник физике 

Невенка Стојадиновић, наставник хемије 

Снежана Крстић, наставник хемије 

 

Стручно веће наставника ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ  

                                                         КУЛТУРЕ И ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

    Председник стручног већа вештина- Максимовић Александар,проф. физичког васпитања 

 

САДРАЖАЈ 

 

ВРЕМЕ 

1. Разматрање извештаја Плана стручног већа за 2018/2019. годину  

2. Усвајање Годишњег плана рада за школску 2019/2020. годину 

3. Избор руководиоца стручног већа 

4. Припреме за почетак школске године 

5. Договор о реализацији, организацији и посети угледних часова 

6. Договор око активности вежаних за обележавање Дечије недеље 

7. Разматрање стручних питања и предлагање мера потребних ради 

усавршавања васпитно – образовног рада;  

8. Планирање одржавања угледних, огледних или тематских часова у току 

школске године од стране  наставника; 

9. Договор о планирању слободних активности- јесењи крос ученика 

10. Сарадња са другим активима у школи 

11. Вођење педагошке документације 

Септембар 

12. Предлагање нових облика рада и употреба савремених наставних Децембар 
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средстава 

13. Анализа стања наставних средстава и предлог набавке нових учила 

14. Разматрање могућности за стручно усавршавање наставника 

15. Разматрање проблема који се јављају у настави и предлози за њихово 

решавање 

16. Увид у рад секција:припреме за школску славу; ликовна изложба; наступи 

хора; 

17. Спортска такмичења 

18. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта школске 

2019/2020.године 

19. Праћење стручне и педагошке штампе  

20. Рад са даровитим ученицима 

21. Практично предавање; Улога техничког образовања за сигурност деце у 

саобраћају 

Фебруар 

22. Пролећни крос Април 

23. Оцењивање квалитета рада у додатној насатави и слободним 

активностима 

24. Учешће ученика на такмичењима и анализа резултата са такмичења  

25. Анализа рада слободних активности ученика 

26. Успех ученика на крају школске 2019/2020.године 

27. Осврт на рад актива, предлози и сугестије за даљи рад  

28. Анализа остварености настав. плана и прог. процена рада струч.Актива 

Јун 

Праћење реализације планираних активности/тема стручног већа остварује се кроз вођење 

записника са састанака стручног већафизичког васпитања, ликовне и музичке културе и 

техничког образовањаје Максимовић Александар 

Чланови већа:   Павловић Негосава- професор ликовне културе 

 Ивана Деспотовић Сарић- професор  ликовне културе 

Александар Максимовић- професор  физичког васпитања 

Јовановић Милош  - наставник музичке културе 

Росић Милош- професор физичког васпитања 

Горан Катанић-наставник техничко и информатичког образовања 

Владан Васић – наставник техничког и информатичког образовања 

 

 

Стручни актив  млађих разреда– РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Председник  актива – је  Данијела Чолић Словић,  професор  разредне наставе 

Садржај активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начин праћења 

- Израда  глобалног и 

оперативног плана рада по 

предметима за сва четири 

разреда; Договор око 

иницијалног тестирања; 

- Израда распореда часова 

редовне наставе и ваннаставних 

активности; 

- Израда месечних планова за 

наредни месец; 

- Планирање одржавања 

угледних, огледних или 

тематских часова у току 

школске године од стране  

Август Чланови актива 

Педагошка 

документација, 

извештаји 
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учитеља 

- Израда плана стручног 

усавршавања 

- Сарадња са родитељима 

/састанци и индивидуални 

разговори/ 

- Израда месечног плана за 

наредни период; 

- Идентификација ученика са 

тешкоћама у учењу и владању; 

септембар 

Руководиоци 

актива,чланови, 

ИОП тим 

Вођење документације 

и евиденције о раду, 

анкетирање 

- Учешће у активностима 

поводом обележавања «Дечије 

недеље» 

- Анализа рада и проблеми рада у 

комбинованим одељењима; 

- Праћење рада слободних 

активности; 

Октобар 
Руководиоци 

актива,чланови 

Анкетирање, интервју, 

посета часовима, 

извештаји 

- Праћење постигнућа ученика; 

- Уједначавање критеријума 

оцењивања; 

- Извештај рада секција 

- Анализа рада стручног већа у 

првом полугодишту  

- Извештај о постигнућима 

ученика на крају првог 

полугодишта 

- План прославе Школске славе –

Светог Саве.» Ускликнимо с 

љубављу»  

Јануар 

Руководиоци 

актива,чланови 

Наставници раз. 

наст.Чланови 

актива, 

председник 

актива 

Педагошка 

документацијаИзвештај, 

самовредн. рада 

- Мере за побољшање успеха; 

- Израда месечних планова за 

март 

- Договор око реализације 

угледних часова; 

Фебруар Чланови актива Евиденције о раду 

- Анализа успеха и дисциплине и 

праћење рада у комбинованој 

настави; 

- Предлог за побољшање 

васпитно-образовног рада  

- Обележавање 8. марта у оквиру 

одељења; 

Март 

Наставници 

раз.наставе 

Чланови актива 

Анкете, извештаји, 

самовредновање 

- Анализа рада ваннаставних 

активности  

- Припреме за прославу Дана 

школе  

- Једнодневни излет; 

-  Избор уџбеника за наредну 

школску годину 

мај 
Председник 

актива 

Извештаји, вођење 

евиденције 

- Анализа рада Стручног већа 

- Распоред активности за јули-

август 

- Анализа реалиозованихугледних 

часова; 

јун Чланови актива 
Педагошка 

документација 
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Праћење реализације планираних активности/тема стручног већа остварује се кроз вођење 

записника са састанака стручног већа разредне наставе, а носилац праћењаДанијела Чолић 

Словић 

 

 

Чланови  актива: 
                                   Милинковић  Милош-наставник разредне наставе 

                                   Вилотијевић Бојана- наставник разредне наставе 

                                   Илић Весна- професор разредне наставе 

                                   Стојановић Јелена –професор разредне наставе 

Данијела Чолић Словић- професор разредне наставе 

 

 

6.1.3. Програм рада стручних актива 

 

        - Стручни актив ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

В
р
ем

е 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Н
о
в
ем

б
ар

 Реализација Школског програма  у разредној и 

предметној настави у матичној школи и издвојеним 

одељењима 

Анализа резултата завршног испита 

Предлози за унапређење наставног процеса 

   састанак  

Актива 

чланови  

Актива  

Ја
н

у
ар

 

Реализација Школског програма  у разредној и 

предметној настави у матичној школи и издвојеним 

одељењима 

Предлози за унапређење наставног процеса 

Утврђивање резултата рада ученика 

састанак  

Актива 

чланови  

Актива  

М
ај

 

Реализација Школског програма  у разредној и 

предметној настави у Матичној школи и и издвојеним 

одељењима 

Предлози за унапређење наставног процеса 

Анализа резултата пробног завршног испита 

састанак  

Актива 

чланови  

Актива  

Ју
н

 

Реализација Школског програма  у разредној и 

предметној настави у Матичној школи и и издвојеним 

одељењима 

Предлози за унапређење наставног процеса 

Израда извештаја о раду Стручног актива за текућу 

школску годину 

Израда програма рада Стручног актива за наредну 

школску годину. 

састанак  

Актива 

чланови 

Актива  

Праћење реализације програма Стручног актива за развој школског програма, остварује се 

вођењем записника са састанака Актива, а носиоци праћења су чланови Актива. 

 

Тим за Развој школског програма:1. Председник:Марко Николић, професор 

географије,Чланови:Биљана Масал – професор српског језика, Васић Драгана- професор 

српског језика и књижевности, Данијела Чолић Словић - проф. разредне наставе,Горан 

Катанић – професор ТИ 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПОДРШКУ  НОВОУПИСАНИХ УЧЕНИКА, НОВИХ НАСТАВНИКА И 

ПРИПРАВНИКА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ 

 
Чланови Тима су: 

 

1. Илић Весна, Вилотијевић Бојана, Драгана Васић, Јован Арсеновић, Мирјана Јекић, педагог – 
Гордана Томоњић-координатор 

 
 

 

В
р

ем
е
 

Активности/теме 
Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

С
еп

те
б

ар
- 

Евиденција новоуписаних ученика; 
Договор о начину праћење прихваћености у вршњачкој 

групи, разреду (комуникација,социјализација, 

постигнућа...); 
Саветодавни рад са родитељима - по потреби,  ради боље 

адаптације и социјализације. 
-саветодавни рад са новим наставницима и приправницима 

састанак 
Тима 

чланови  
Тима 

Н
о
в
ем

б
а
 

Праћење прихваћености у вршњачкој групи, разреду  

( комуникација, социјализација, постигнућа...), по потреби / 

саветодавни рад са ученицима и  родитељима ради боље 

адаптације и социјализације. 
- саветодавни рад са новим наставницима и приправницима- 
посете часовим , анализа часова 

састанак 
Тима 

чланови  
Тима 

Ф
еб

р
у
ар

  

Праћење прихваћености у вршњачкој групи, разреду  

( комуникација, социјализација, постигнућа...) 

- саветодавни рад са новим наставницима и приправницима, 

посете часовима , анализа часова  

састанак 
Тима 

чланови  
Тима 

ап
р
и

л
 

Праћење прихваћености у вршњачкој групи, разреду  

( комуникација, социјализација, постигнућа...),  
-саветодавни рад са новим наставницима и приправницима- 

посете часовима . анализа часова 

састанак 
Тима 

чланови  
Тима 

А
в
гу

ст
  

Подршка новим наставницима и приправницима: 
-Информисање о динамици  рада и упућивање у обавезе и 

одговорности наставника  
-Упознавање са подзаконским актима који се примењују у 
школи  
-Одређивање ментора приправницима 
-Инструктивна подршка у примени подзаконских аката 
-Информисање о процедури у обавезама током приправничког 

стажа 
-планирање  посета часовима и повратна информација са 

препорукама  
-Информисање о процедури и обавезама током приправничког 

стажа 
-Информисање о роковима за приправнички 

састанак 
Тима 

чланови 
Тима 

Праћење реализације програма Тима за подршку ученицима и новим наставницима  у прилагођавању 

школском животу, остварује се вођењем записника са састанака Тима, а носиоци праћења су чланови 
Тима 
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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА НОВОУПИСАНЕ УЧЕНИКЕ, НОВЕ НАСТАВНИКЕ И 

ПРИПРАВНИКЕ НА НОВУ ШКОЛСКУ СРЕДИНУ 

 

 

Садржаји 
рада 

Начин остваривања 
програма 

Време 
реализације 

Носиоци 
оставивања 

програма 
Подршка новоуписаним 

ученицима 
 

 
Евиденција новоуписаних ученика 

током школске  
године 

секретар школе, 

учитељи, одељењске 

старешине, педагог 

Праћење адаптације 

новоуписаних ученика 
Праћење прихваћености у 

вршњачкој групи, разреду 
( комуникација, социјализација, 
постигнућа....) 

током школске 

године 
одељенски старешина, 

наставници,педагог 

Сарадња са родитељима 

новоуписаних ученика 
Саветодавни рад са родитељима, 

заједничко праћење понашања и 

постигнућа  и договорно бирање 
врсте  подршке за ученике 

током 

школске. 
године 

 
одељенске старешине, 
наставници, педагог 

Укључивање 

новоуписаних ученика у 
рад школе 

Праћење укључности деце у 

ваннаставне активности 
током школске  
године 

одељенске старешине  

 

 

 

 

 

 

 

 
Подршка новим 

наставницима и 

приправницима 

-Информисање о динамици  рада и 

упућивање у обавезе и одговорности 

наставника 
-Упознавање са подзаконским 

актима који се примењују у школи 
-Одређивање ментора 
приправницима 
-Инструктивна подршка у примени 

подзаконских аката 
-Информисање о процедури у 
обавезама током приправничког 

стажа 
-Посета часовима и повратна 
информација са препорукама 
-Информисање о роковима за 

приправнички стаж 
-Упознавање са радом 
тимова,актива, већа..... 

 

 

 

 

 

 

 

 
током школске  
године 

-директор школе 
 

 
-директор школе и 

секретар 
-директор школе 
 
-секретар  
 

 

 

 
-педагог 
директор, ментор 
-директор, ментор, 
педагог 
-ментор, педагог 

 

 
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА 

 
Чланови Тима су: 

 

1. Илић Весна, Вилотијевић Бојана, Данијела Чолић Словић, Милинковић Милош, Јелена 
Стојановић, Масал Биљана, Обрадовић Ана, психолог – Мирјана Јекић -координатор 

 

В
р

ем
е
 

Активности/теме 
Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 
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С
еп

те
б

ар
- 

Инентификација ученика којима је потребна социјална подршка( 

уџбеници, новац, одећа........) 
Договор о начину пружања подршке идентификованим 

ученицима; 
Саветодавни рад са родитељима ради пружања адекватне и 
благовремене социјалне подршке 
-контактирање Центра за социјални рад  по потреби 

састанак 
Тима 

чланови  
Тима 

Н
о

в
ем

б
а
 Анализа реализованих активности за идентификоване 

ученике којима је потребна додатна подршка 

-Договор о даљем раду; 

 

 

састанак 
Тима 

чланови  
Тима 

Ф
еб

р
у

ар
 

Анализа реализованих активности за идентификоване 

ученике којима је потребна социлајна подршка; 

- Договор о даљем раду; 

- Контактирање са релевантним институцијама ради 

пружања социјалне подршке деци/ излети и 

екскурзије/; 

састанак 
Тима 

чланови  
Тима 

ап
р
и

л
 

Анализа реализованих активности за идентификоване 

ученике којима је потребна додатна подршка 

Договор о даљем раду; 

састанак 
Тима 

чланови  
Тима 

Ју
н

  

Анализа реализованих активности за идентификоване 

ученике којима је пружена социјална подршка; 

- Договор о даљем раду; 

састанак 

Тима 
чланови 

Тима 

Праћење реализације програма Тима за социјалну подршку ученицима, остварује се вођењем 
записника са састанака Тима, а носиоци праћења су чланови Тима 

 
ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

 

 

Садржаји 
рада 

Начин остваривања 
програма 

Време 
реализације 

Носиоци 
оставивања 

програма 
Инентификација 

ученика којима је 
потребна подршка 
 

Разговор на седницама одељенског 

већа ради препознавња ученика 
којима је потребна подршка; 

током школске  
године 

учитељи, одељењске 

старешине, психолог 

Контактирање са 
родитељима и 

надлежним 

институцијама 

Разговори са родитељима и 
надлежним институцијама 

током школске 
године 

одељенски старешина, 
наставници,психолог 

Договор око врсте 

подршке која је ученику 

потребна 

 Разговори са родитељима и 

надлежним институцијама; 
током 

школске. 
године 

 
одељењске старешине, 

наставници, психолог 
Договор око начина 

реализације социјалне 

подршке за 

идентификованог 
ученика 

Разговори са родитељима и 

надлежним институцијама; 
током школске  
године 

одељенске старешине  

 
Евалуација 
реализованих 

-Разговор на састанцима 

одељенских већа 
 
током школске  
године 

одељењске старешине, 

наставници, психолог 
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активности 

 

 

 

 

Стручни актив за РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

 

В
р
ем е Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Н
о
в
ем

б
ар

 

Реализација активности планиране  Школским развојним 

планом 

 

састанак  

Актива 

чланови 

Актива 

Ф
еб

р
у
ар

 

Реализација активности планиране Школским развојним 

планом 

 

састанак  

Актива 

чланови 

Актива 

Ју
н

 

Реализација активности планиране Школским развојним 

планом 

 

Израда извештаја о раду Стручног актива за текућу школску 

годину 

састанак  

Актива 

чланови 

Актива 

А
в
гу

ст
 

Израда програма рада Стручног актива за наредну школску 

годину. 

Израда Акционог плана за наредну школску годину 

састанак  

Актива 

чланови 

Актива 

Праћење реализације програма Стручног актива за развојно планирање, остварује се вођењем 

записника са састанака Актива, а носиоци праћења су чланови Актива. 

 

 

Тим за ШРП: председник , Александра Катанић- проф.енлеског јез. 

Чланови:Гордана Томоњић-педагог, Јелена Стојановић-проф.разредне наст,; Росић Милош-

проф.физичког васп. 

Мирјана Јекић - психолог 

Марковић Ана – представник Савета родитеља 

Бошковић Срђан -представник локалне самоуправе 

Бојан Николић -представник Ученичког парламента 

 

 

6.1.5. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Програм  рада  педагога  школе 

ЦИЉ 

 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 васпитања, као и посебним законима.  

ЗАДАЦИ 
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- Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-

васпитног рада,  

- Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,  

- Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање 

различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању,  

- Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и осавремењивању 

васпитно-образовног рада,  

- 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,  

- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,  

- Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама 

од значаја за успешан рад установе,  

- Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и 

праксе.  

ОБЛАСТИ РАДА 

 

ПОДРУЧЈА РАДА АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ВРЕМЕ 

ОСТВАРИВА

ЊА 

ПРОГРАМА 

1.  ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНОГ И 

ВАСПИТНОГ РАДА 

- учествовање у изради Годишњег програма рада школекао и у изради Извештаја 

рада школе 

- учествовање у избору и  планирању  ваннаставних и ваншколских активности и 

сарадње школе са окружењем, као и учешће у осмишљавању школе као 

пријатељског амбијента за дете 

-  израда годишњег и месечних планова рада педагога  

- праћење и помоћ ученицима првог и петог разреда у адаптацији на услове и 

задатке школског живота  

- учествовање у изради, организацији и праћењу реализације активности 

предвиђене ШРП-ом 

- учествовање у планирању активности везаних за  Стручни актив за развој 

школског програма 

- учествовање у планирању активности везаних за  Самовредновање и вредновање 

рада школе 

- учествовање у планирању, програмирање и организацији  Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

-  праћење и вредновање развоја и напредовања ученика, 

-  учешће у раду са наставницимау припреми  и изради индивидуалних образовних 

планова 

- учешће у праћењу и унапређивању реализације свих облика образовно васпитног 

рада са акцентом на прилагођеност програмских садржаја сазнајним могућностима 

ученика, оптерећеношћу ученика,  њиховим индивидуалним напредовањем и 

мотивацијом за рад и учење 

- учествовање у планирању активности које се односе на сарадњу школе са 

родитељима ученика, образовним, културним и другим институцијама из локалне 

заједнице 

- организовање завршног испита за ученике 8. разреда 

- учешће у унапређивању опште организације образовно-васпитног рада  за:  

   *   реализацију програма професионалне оријентације ученика 

   * организацију програма здравственог васпитања ученика путем радионица од 

стране представника Дома здравља из Бајине Баште 

 

Август/Септе

мбар 

Септембар 

 

Август 

Септембар 

 

Током године 

Септембар 

Током године 

Током године 

 

Током године 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

Мај/Јун 

 

Током године 

Током године 

 

Током године 
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   * стручно усавршавање наставника на нивоу школе, стручних актива и посете 

семинарима 

2.  УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВО-

ПЕДАГОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

-  учествовање у одабиру семинара ради стручног усавршавања наставника 

- сарадња са наставницима у реализацији часова одељенских заједница, учешће у 

организацији родитељских састанака и других облика образовно-васпитног рада 

-  информисање одељенских старешина петог разреда о ученицима на основу 

добијених података од учитеља 

- упознавање учитеља првог разреда са предзнањем и осталим релевантним 

карактеристикама ученика ученика који крећу у први разред као и сарадња са 

учитељима приликом праћења прилагођавања ученика првог разреда условима, 

садржајима и методама рада школе. 

- пружање помоћи наставницима приправницима приликом планирања и 

реализације наставних часова 

-  излагање стручних тема, анализа рада школе, анализа успеха ученика, извештаја 

на Наставничком већу, активима и тимовима 

-  упознавање наставника са узроцима слабијег напредовања појединих ученика у 

раду и учењу, њиховим персоналним, социјалним, породичним и другим 

проблемима, као и указивање на талентоване ученике и заједничко осмишљавање 

рада са њима 

-  предузимање адекватних мера и метода у циљу помоћи ученицима који показују 

тешкоће у савладавању градива и у понашању 

-  пружање помоћи одењенским старешинама у подстицању и праћењу развоја 

ученика 

-  педагошко-инструктивни рад са наставницима, упознавање са могућностима 

унапређења рада са ученицима, решавање проблема који настају на релацији 

ученик-наставник 

 

 

Септембар 

По потреби 

 

Септембар 

 

 

Септембар 

 

По потреби 

у току године 

Током године 

 

 

Током године 

 

Током године  

 

Током године 

 

Током године 

Август 

 

3.  РАД СА УЧЕНИЦИМА 

-   анкетирање ученика за ваннаставне активности и изборне предмете 

-   учешће у реализацији планираних активности поводом обележавања Дечије 

недеље 

- рад на професионалној оријентацији ученика праћењем и проучавањем њихових 

интересовања и постигнућа као и сагледавање њихове усклађености са 

професионалним жељама и опредељењима. Упознавање ученика о врстама средњих 

школа, смеровима, подручјима рада и завршном испиту презентацијом ''Куда после 

основне школе''. Информисање ученика о постојећим занимањима . 

- испитивање психофизичке зрелости деце која полазе у први разред путем теста 

ТИП-1, затим праћење адаптације ученика првог и петог разреда на школску 

средину. 

- саветодавно-инструктивни рад са ученицима који показују неке од облика 

неприлагођ.  понашања 

- рад са даровитим ученицима 

- идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању, као и индивидуални или групни рад са ученицима који имају проблеме 

у учењу и понашању 

- помоћ ученицима да се путем метода активног учења оспособе  за самосталан и 

креативан рад и практичну примену знања 

- организовање и реализовање радионица  на тему толеранције, ненасилно 

решавање сукоба, прихватања различитости, здрави стилови живота, степенице 

успешног учења ради савладавања техника успешног учења, Куда после основне 

школе 

 

 

Септембар 

Октобар 

 

Април-мај-јун 

 

 

 

Април-мај-јун 

 

Током године 

 

Током године 

 

Током године 

Током године 

 

Током године 

 

Током године 

 



 - 40 - 

-  рад у Ученичком парламенту 

- анкетирање ученика 

 

4.   РАД СА РОДИТЕЉИМА 

-  присуствовање родитељским састанцима – по позиву одељенског старешине 

-  учествовање у организацији и реализацији првог сусрета првака и родитеља са 

школом 

- саветодавно- инструктивни рад са родитељима ученика који имају потешкоћа у 

учењу, владању или имају неку од развојних тешкоћа 

-  прикупљање значајних  података путем анкетирања родитеља о ученицима при 

упису у први разред као и упознање родитеља ученика првог разреда о раду и 

организацији школе 

-  информисање родитеља о плановима уписа, мерилима и критеријума уписа у 

средње школе, завршном испиту 

-  саветодавни рад са родитељима деце укључене у ИО 

-  сарадња са Саветом родитеља ( изборни предмети, екскурзије…) 

-  укључивање родитеља у живот и рад школе путем акција ШРП и акционих 

планова 

 

 

По потреби 

Септембар 

Током године 

по потреби 

Април-мај 

 

Април-мај-јун 

 

Током године 

Током годинe 

Током године 

 

5.  ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 

- сагледавање општих услова за одвијање образовно-васпитне праксе, специфичних 

проблема и потреба школе- спровођење акција предвиђених акционим планом 

Самовредновања 

-  истраживање постојеће образовно-вспитне праксе и специфичних проблема и 

потреба школе 

- анкетирање ученика, родитеља и наставника- идентификовање и рано 

препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања 

-  презентовање на  Наставничком већу резултата добијених истрживањем или 

анкетирањем. 

- израда инструмената и анализа активности везаних за Самовредновање и 

вредновање рада школе 

-  анализа успеха ученика по квалификационим периодима и презентовање на 

Наставничком већу 

 

 

Током године 

 

Током године 

Током године 

 

Током године 

Током године 

Током године 

 

6.  РАД У  СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

- учествoвање у раду Наставничког већа 

- учествовање у раду Стручног актива за развојно планирање  

- учествовање у раду Стручног актива за развој школског програма 

- учествовање у тиму за Самовредновање и вредновање рада школе 

- учествовање у раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

-  учествовање у раду у Стручнох Тиму за ИО 

- рад у Тиму за професионалну оријентацију 

- извештаји и анализе, праћење реализације годишњег програма, успеха и владања 

ученика. 

 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

 

7. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

- сарадња са свим институцијама које су значајне за образовни и васпитни рад 

- сарадња са институцијама које шаљу студенте на праксу у нашу школу 

- сарадња са Домом здравља Бајине баште, Предшколском установом „Невен“, 

средњим  и основним школама општине, Одељењем Министарства просвете 

Ужице, Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању 

 

 

 

Током године 

Током године 

 

 

Током године 
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Ужице, Центром за социјални рад, сарадња са педагозима из других школа у 

Општини и региону. 

-  изграђивање концепције и вођење евиденције стручног усавршавања наставника 

и стручних сарадника у школи и учешће у избору семинара 

-  предлагање стручне литературе  

- учествовање у организованим облицима размене искуства школских педагога и 

психолога 

 

Током године 

 

Током године 

Током године 

 

8.ВОЂЕЊЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

- извештај о годишњем раду педагога 

- годишњи план рада педагога 

- месечни планови педагога 

- дневна евиденција о раду 

- евиденција о раду са ученицима  

- евиденција о раду с наставницима  

- евиденцију о раду са родитељима 

- вођење документације везане за Тимове и Активе 

 

 

Август/Септе

мбар 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

 

9. ПРИПРЕМА ЗА РАД 

- припремање и планирање рада са ученицима, наставницима и родитељима 

- анализа и саопштења на тромесечјима и полугодиштима 

- радионице за ученике 

- посете часовима 

- праћење стручне литературе 

- припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, тимовима и 

стручним институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван 

ње... 

 

 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

 

ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

 

Активности/теме 
 

Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације 

Време 
реализаци

је 
1. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

 Учествовање у изради Годишњег плана рада 
школе и његових појединих делова 

 Програмирање и координирање рада 
стручних актива и Тимова 

 Планирање часова професионалне 
оријентације 

 Иницирање и учешће у иновативним 
видовима планирања наставе  и других 
облика о-в. Рада 

 

 Израда годишњег и месечних планова  за 
свој рад 

 

Договор, 
праћење 
документације, 
планирање 
договор, 
праћење 
документације 
Планирање 
 
 
Планирање 
 

Директор,  
Помоћник 
директора, 
педагог 
Тимови 
Педагог, 
психолог 
О.старешине 
8.разреда 
 
Психолог 

Септембар  
 
Септембар
- јун 
 
Друго 
полугодиш
те 
Током 
године 
Септембар
-јун  

2.Праћење и анализирање резултата васпитно-образовоног рада 
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 Учествовање у праћењу  и вредновању 
образовно- васпитног  рада установе 

 Праћење ефеката иновативних активности 
 Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и ИОП-а.  

 Праћење и подстицање напредовања деце у 
развоју и учењу  
 Праћење и вредновање поступака 

оцењивања и оптерећености ученика 

 Учешће у изради годишњег извештаја о раду 
школе 

Разговор, 
обилазак 
наставе, 
дискусија 
Разговор, 
анализа 
постигнућа 
Разговор, 
праћење 
документације 
 

ППС, 
о.старешине 
ППС, 
наставници 
 
о.старешине  
ППС 
Директор, 
помоћник 
директора ППС 

 
Септембар
-јун 
 
Септембар
-јун 
 
 
Август-
септембар 

3.Рад са наставницима 

 Сарадња са наставницима у припремању и 
планирању непосредног образовно-
васпитног рада 

 Сарадња са наставницима у организацији 
рада са ученицима који имају посебне 
образовно- васпитне захтеве 
 Пружање подршке наставницима у раду са 

ученицима код којих је утврђен психолошки 
узрок неуспеха у достизању захтева 
образовних стандарда као и појава 
неадаптивних облика понашања и 
предлагање мера за њихово 
превазилажење 

 Пружање подршке наставницима у 
формирању и вођењу ученичког колектива, 
указивање на психолошке узроке 
поремећаја интерперсоналних односа у 
групама и предлагање мера за њихово 
превазилажење 

 Оснаживање наставника да препознају 
способности, интересовања и склоности 
ученика које су у функцији развоја 
професионалне каријере ученика 
 Информисање о ученицима уписаним у 

први разред 

 Информисање одељенских старешина петог 
разреда о ученицима  

 Пружање помоћи наставницима у 
остваривању сарадње са родитељима 

 Посета редовним часовима и њихова 
анализа, предлагање мера за унапређење 
образовно- васпитног процеса (3 часа код 
првог разреда) 
 Посета угледним и огледним часовима и 

њихова анализа 

 Иницирање и учешће у иновативним 
видовима планирања наставе  и других 
облика о-в рада и упућивање на стручну 
литературу  
 Пружање подршке јачању наставничких 

компетенција (комуникација и сарадња, 

 
Разговор, 
договор, 
саветодавни рад 
Састанак, 
анализа, израда 
ИОП 
Разговор, 
саветодавни рад 
 
 
Састанак, 
разговор, 
саветодавни рад 
 
 
Састанак, 
разговор 
 
Разговор 
 
Разговор, 
договор, 
саветодавни рад 
Обилазак 
наставе, 
разговор, 
анализа 
Посета 
часовима, 
анализа  
Разговор 
Разговор, 
састанак 
Разговор, 
договор 

 
ППС, 
наставници 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
ППС 
 
 
 
 
 
Психолог  
 
ППС, учитељи, 
наставници 
 
ППС, директор, 
помоћник 
директора 
 
 
ППС, директор, 
помоћник 
директора 
ППС 
 
ППС,  

 
 
Септембар
-јун 
 
 
Септембар
-јун 
 
 
Септембар
- јун  
 
 
Септембар
-јун 
 
 
 
Септембар 
 
 
Септембар
-јун 
 
Током 
године 
 
 
 
 
Током 
године 
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конструктивно решавање сукоба, подршка 
развоју личности детета...) 

 Сарадња са педагошким асистентом и 
приправницима 

4.Рад и сарадња са ученицима 

 Утврђивање зрелости ученика за редовни 
полазак у школу 
 Испитивање детета уписаног у основну 

школу проценом интелектуалног, 
когнитивног, емоционалног и социјалног 
статуса ради давања препорука за даљи рад; 
провера спремности детета старости од 6 до 
6,5 година за полазак у школу 

 Психолошка тестирања ученика ради 
добијања релевантних података за 
реализацију непосредног рада са ученицима 
и других послова у раду са наставницима, 
родитељима, институцијама 

 Идентификација ученика који имају тешкоће 
у учењу, развојне, емоционалне и социјалне 
тешкоће, проблеме прилагођавања, 
проблеме понашања и обављање 
саветодавног рада ради превазилажења 
тешкоћа 
 Пружање подршке деци за које се 

обезбеђује рад по индивидуализованој 
настави и ИОП-у 

 Идентификовање ученика са изузетним 
способностима и подстицање њиховог 
развоја 
 Пружање подршке ученицима из осетљивих 

друштвених група 

 Праћење адаптације ученика-нарочито 
првог и петог разреда 
 Индивидуални и групни саветодавни рад са 

ученицима 

 Организовање и реализовање предавања за 
ученике из области менталног здравља 
(предавање алкохолизам) 
 Промовисање, предлагање мера у циљу 

смањивања насиља 

 Подршка развоју професионалне каријере 
ученика професионалним информисањем и 
саветовањем  
 Пружање психолошке помоћи ученику у 

акцидентним кризама 

 
Тестирање 
 
Тестирање, 
разговор 
 
 
 
 
Тестирање 
 
 
 
Разговор, 
саветодавни рад 
 
Разговор, 
саветодавни рад 
Разговор, 
тестирање 
Разговор, 
прикупљање 
информација 
Разговор, 
прикупљање 
информација 
Саветодавни 
разговор 
Предавање 
Радионице 
Предавања, 
презентације, 
анкетирање 
 
Саветодавни 
разговор,  
радионице 

 
ППС 
родитељи 
 
 
ППС, учитељи, 
о.старешине 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
ППС, учитељи, 
наставници 
ППС, учитељи, 
наставници, 
пед.асист. 
ППС, учитељи, 
наставници 
ППС, учитељи, 
наставници 
ППС 
 
Психолог 
ППС, 
о.старешинеуч
итељи 
Психолог, 
о.старешине 
 
Психолог 

 
Април- 
Мај  
 
 
 
 
 
Август –
септембар  
 
Током 
године  
 
Септембар
-јун 
 
 
 
Септембар
-јун 
 
 
 
 
Септембар
- јун 
Прво 
полугодиш
те 
Током 
године 
Друго 
полугодиш
те 
По 
потреби 

5.Рад са родитељима 

 Прикупљање значајних података при 
тестирању и упису ученика у први разред 
 Идивидуални саветодавни рад са 

родитељима у вези са образовним, 
емоционалним, социјалним и другим 
проблемима њихове деце; пружање 

 
Разговор 
 
 
Саветодавни 
разговор 

 
ППС, родитељи 
 
 
Психолог 
 

 
Током 
године 
Април-мај 
 
Током 
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подршке 
 Подршка јачању родитељских васпитних 

компетенција информисањем о 
психолошким карактеристикама њихове 
деце 

 Сарадња са родитељима  чија се деца 
школују по ИОП 

 Оснаживање родитеља да препознају 
карактеристике своје деце које указују на 
њихове изузетне способности и пружање 
подршке у проналажењу различитих 
могућности подстицања и усмеравања 
њиховог општег и професионалног развоја 

 
Саветодавни 
разговор 
 
Разговор, 
договор, 
саветодавни 
разговор 

 
Психолог, 
педагог 
 
Психолог, 
педагог, 
педагошки 
асистент, 
наставници 

године 
 
 
Током 
године 
 
Током 
године 

6.Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

 Сарадња са директором и стручним 
сарадницима на истраживању постојеће 
образовно-васпитне праксе и специфичних 
проблема и потреба установе и предлагање 
мера за унапређење 

 Сарадња са директором и стручним 
сарадницима у оквиру рада стручних тимова 
и комисија и редовна размена информација 
 Сарадња са директором на заједничком 

планирању активности, изради стратешких 
докумената установе, анализа и извештаја о 
раду школе 

 Сарадња са директором о расподели 
одељењских старешинстава 
 Сарадња са директором на планирању 

активности у циљу јачања наставничких и 
личних компетенција 

 Сарадња са директором и стручним 
сарадницима у организовању трибина, 
предавања, радионица за ученике, 
наставнике, родитеље 
 Сарадња са стручним сарадницима на 

припреми и реализацији разних облика 
стручног усавршавања 

 
Састанци, 
договори 
 
 
Састанци, 
договори 
 
Састанци, 
договори 
 
Састанци, 
договори 
 
Састанци, 
договори 
Састанци, 
договори 
 
Састанци, 
договори 

 
ППС, директор, 
помоћник 
директора 
Тимови 
 
 
ППС, директор, 
помоћник 
директора 
 
ППС, директор, 
помоћник 
директора 
Наставници 
 
 

 
Током 
године 
 
 
Током 
године 
 
 
Током 
године 
 
 
Током 
године 
 
Током 
године 
 
 
Током 
године 

7.Рад у стручним органима и тимовима 

 Учествовање у раду Наставничког већа 
 Учествовање у раду стручних актива,  

стручних већа и комисија. 

 Информисање стручних органа о 
резултатима извршених анализа, прегледа, 
испитивања и предлагања одговарајућих 
мера 

 Предлагање мера за унапређивање 
стручних органа школе 

 
Сатанак, 
праћење 
литературе, 
вођење 
документације 
Састанак 
 
Састанак, 
договор 

 
ППС, директор, 
помоћник 
директора 
Тимови 

 
 
Септембар
-јун 
 
 
 
 

8.Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 
самоуправе 

 Сарадња са образовним, здравственим, 
социјалним, културним и другим 

Састанак, 
предавања, 

ППС, директор, 
помоћник 

Септембар
-јун 
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установама које доприносе остваривању 
циљева и задатака образовно-васпитног 
рада установе 

 Учествовање у истраживањима научних, 
просветних и других установа 

заједничке 
активности 
 
Учествовање у 
семинарима, 
активима и сл 

директора 
Институције 
 
 
 

 
 
 
Током 
године 

9.Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 Вођење евиденције о свом раду на 
дневном, месечном и годишњем нивоу.  

 Израда, припрема и чување посебних 
протокола, чек листа за праћење наставе и 
васпитних активности на нивоу школе 

 Припрема за послове предвиђене 
Годишњим програмом и оперативним 
плановима рада педагога 

 Прикупљање података о ученицима и 
чување материјала који садржи личне 
податке о ученицима у складу са етичким 
кодексом педагога 

 Вођење евиденције о сопственом 
стручном усавршавању  

 
Вођење 
потребне 
документације 
Праћење 
стручне 
литературе и 
вођење 
потребне 
документације 
Вођење 
документације 

ППС, запослени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог  

Током 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током 
године 

 

 

6.1.6.ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

    Школска библиотека је центар у коме је скупљен сав библиотечко-информациони 

фонд  и чине је библиотека у матичној школи и у ИО Злодол. 

                    Библиотечки фонд у матичној школи броји укупно 4.720 књига,од чега 4.285 

књига из  области белетристике и 435 књига стручне литературе,док 

библиотечки фонд у ИО Злодол поседује 2.298 књига од чега 2053 књиге из области 

белетристике и 245 књига стручне литературе,као и мањи број књига за предшколски узраст. 

  Из области белетристике заступљене су књиге песништва у стиху и прози,забавне 

књижевности,комплети домаће лектире од I до VIII  разреда у довољном броју да задовољи 

потребе ученика,а када је реч о стручној литератури школска библиотека поседује књиге за 

стручно оспособљавање наставника из свих области образовно-васпитног рада. 

ЦИЉ 

 Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси 

остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, 

реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада 

школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као 

и библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката 

образовања.  

 Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун 

допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и 

наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског 

библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што 

омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих 

информација и перманентност учења током читавог живота.  

ЗАДАЦИ 
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 Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и 

васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске 

библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у 

пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, 

односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:  

- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,  

- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,  

- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,  

- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање 

током целог живота,  

- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  

- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном 

развоју,  

- пружања 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,  

- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и 

креативности код ученика,  

- обезбеђивања 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,  

- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним 

потребама и посебним способностима,  

- вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 

каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),  

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,  

- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда 

 

Садржај 

 

 

Време 

реализације 

 

носиоци 

1Разврставање и смештање нових књига 

2.Давање стручне литературе наставницима 

3.Вођење библиотечке администрације 

4.Евидентирање књига у књигу инвентара 

5.Издавање књига ученицима 

6.Набавка картона књиге и џепова за картоне  

7.Упућивање ученика  у градску библиотеку у Бајину 

Башту  

8. Учешће у изради Годишњег палана рада школе. 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

 

Библиотетари 

директор 

9. Сређивње полица 

10.Давање књига на читање 

11. Учешће у прослави Дечије недеље 

 

ОКТОБАР 

 

 

Библиотетари 

12.Упућивање ученика како се користе речници и 

енциклопедије 

13.Издавање књига ученицима 

14.Презентација набављених књига 

 

 

 

НОВЕМБАР 

 

 

Библиотетари 

15.Вођење библиотечке администрације   
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16.Присуство семинару за библиотекаре 

17.Сређивање спискова задужених ученика 

18.Сардња са наставницима у припремању ученика за 

самостално коришћење разних извора информација 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Библиотетари 

19.Издавање књига 

20.Уређивање изложбеног простора- предлог шта читати 

21.Помоћ у припреми и извођењу програма за прославу 

школске славе: Свети Сава 

 

ЈАНУАР 

 

Библиотетари 

22.Сређивање полице са белетристиком 

23.Издавање књига ученицима 

24.Обележавање Међународног дана матерњег језика 

 

ФЕБРУАР 

 

Библиотетари 

25. Сређивање полице са стручном литературом 

26. Издавање књига ученицима 

 

MAРT 

 

Библиотетари 

27. Издавање књига ученицима 

28. Организација радионице са ученицима поводом „Дана 

књиге“ 

 

 

АПРИЛ 

 

 

Библиотекари 

29.Уређивање изложбеног простора 

30.Прикупљање књига од наставника 

31. Сарадња са наставницима око примпреме приредбе за 

обележавање Дана школе 

32. Прикупљање књига од свих ученика, издавање и 

враћање, као и обрада на крају школске године 

33. Утврђивање оријентационих потреба за наредну 

школску годину 

34. Санирање оштећених књига 

 

MAJ, JУН 

 

Библиотекари 

 

Лица задужена за библиотеку:  

Бојана Аврамовић- професор разредне наставе 

 

 

 

- ВЕБ- страницу школе водиће, редовно одржавати и ажурирати Катанић Горан, 

проф.технике и информатике 

 

- Летопис школе водиће:- 

Бојана Аврамовић- професор разредне наставе 

 

 

 

6.1.8. ПЕДАГОШКИ  КОЛЕГИЈУМ 

 

Педагошки колегијум ће разматрати и заузимати ставове у вези саобезбеђивањем и 

унапређивањем квалитета образовно – васпитног рада,оствариваће развојни план школе, 

предузимаће мере а унапређивање иусавршавање рада наставника и стручнихсарадника.  

За овушколску годину чланови Педагошког колегијума су: 

Чланови педагошког колегијума :  

1. Гордана Леонтијевић – директор 

2. Председник стручног већа за разредну наставу – Данијела Чолић Словић 

3. Председник стручног већа за друштвене науке – Биљана Масал 

4. Председник стручног већа за природне науке – Јован Арсеновић 

5. Председник стручног већа наставника физичког васпитања, ликовне и музичке  

културе и техничког образовања – Александар Максимовић 
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6. Стручни актив за развој школског програма – Марко Николић 

7. Стручни актив за школско развојно планирање – Александра Катанић 

8. Стручни тим за инклузивно образовање – Гордана Томоњић 

9. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања – Мирјана Јекић 

10. Тим за социјалну подршку ученицима – Мирјана Јекић 

11. Тим за професионални развој – Мирјана Јекић 

12. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Љиљана Јанковић 

13. Тим за подршку новоуписаним ученицима, новим наставницима и 

приправницимаприлагођавању школском животу – Гордана Томоњић 

14. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – Биљана Масал 

15. Тим за превенцију употребе дрога – Ана Обрадовић 

16. Праћење и евалуација годишњег плана рада школе – Бојана Аврамовић 

17. Самовредновање и вредновање рада школе за школску 2019/2020. годину – Драгана 

Васић , записничар 

 

 

В
р
ем

е 
 

Активности/теме 
Начин 

реализације  

Носиоци 

реализације  

С
еп

те
м

б
ар

 Разматрање и усвајање ИОП-а 

Упознавање чланова о планираним активностима у текућој 

школској години у оквиру школског развојног плана- 

председник  стручног активa за развојно планирање 

 

седница 

Педагошког 

колегијума 

директор, , 

педагог,  

психолог, 

руководиоци 

стручних 

већа 

Н
о
в
ем

б
ар

 Анализа резултата завршног испита; 

Информисање чланова о резултатима остваривања 

акционог плана у оквиру самовредновања рада школе 

- Анализа успеха и постигнућа ученика; 

седница 

Педагошког 

колегијума 

директор, , 

педагог,  

психолог, 

руководиоци 

стручних 

већа 

Ја
н

у
ар

-Ф
еб

р
у
ар

 

План припремне наставе за завршни испит 

Разматрање реализације школскихпрограма и предлози за 

побољшање 

Информисање о посећеним семинарима  

Организација такмичења и учешће на такмичењима 

Потребе стручних већа за наставним средствима, опремом 

и училима; 

Усвајање вреднованих резултата рада ученика који су 

наставу похађали по ИОП-у за прво полугодиште; 

Разматрање и усвајање ИОП-а за друго полугодиште; 

Анализа успеха и постигнућа ученика; 

 

седница 

Педагошког 

колегијума 

директор, 

педагог, 

психолог,  

руководиоци 

стручних 

већа 

М
ај

 

Анализа резултата пробног завршног испита,  припреме за 

завршни испит; 

Информисање чланова о резултатима остваривања 

акционог плана у оквиру самовредновања рада школе 

План доделе диплома, сведочанстава и награда ученицима 

осмог разреда 

 

седница 

Педагошког 

колегијума 

директор, 

педагог, 

психолог, 

руководиоци 

стручних 

већа 
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Ју
н

 
Анализа остварености школског развојног плана 

Анализа остварености школских програма 

Усвајање вреднованих резултата рада ученика који су 

наставу похађали по ИОП-у за друго полугодиште 

Анализа успеха и постигнућа ученика; 

седница 

Педагошког 

колегијума 

директор, , 

педагог,  

психолог, 

руководиоци 

стручних 

већа 

Начин праћења реализације се остварује кроз вођење записника са седница Педагошког 

колегијума. На почетку школске године одређује се записничар који води и стара се о 

записницима.  

 

 

6.2.   ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА У ШКОЛИ 

 

ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.годину 

1.Припремање Годишњег плана  рада школе; 

2.Сазивање родитељских састанака, анкетирање 

ученика за изборне предмете; 

3.Израда распореда часова редовне наставе и 

ваннаставних активности; 

4.Инструктивно педагошки рад – посета часовима 

редовне наставе; 

5.Дежурства; 

6.Праћење ШРП-а; 

7.Преглед планова рада наставника; 

8.Рад на формирању Савета родитеља; 

9.Екскурзије ученика – Савет родитеља; 

10.Текући послови; 

 

 

 

 

 

 

 

С е п т е м б а р 

Директор 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

Раз. Стареш 

 

 

1. Реализација задужења наставника у оквиру 

40-то часовне радне недеље; 

2. Праћење организације допунске и додатне 

наставе; 

3. Инструктивно педагошки рад – посета 

часовима редовне наставе; 

4. Послови везани за набавку огрева за 

издвојена одељења; 

5. Посета издвојених одељења; 

6. Сумирање резултата на крају првог 

класификационог приода; 

7. Текући послови; 

О к т о б а р 

 

 

 

 

Директор 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

Раз. Стареш 

 

1. Инструктивно педагошки рад – посета 

часовима редовне наставе; 

2. Увид у рад администрације и помоћних 

радника; 

3. Анализа програма рада културне и јавне 

делатости школе; 

4. Обележавање Дана просветних радника; 

5. Текући послови; 

Н о в е м б а р 

 

 

Директор 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

Раз. Стареш 

 

1. Инструктивно педагошки рад 

2. Преглед уредности и ажурности вођења 

школске документације  

3. Попис имовине 

4. Инструктивно педагошки рад – посета 

Д е ц е м б а р 

Директор 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 



 - 50 - 

часовима редовне наставе 

5. Подношење извештаја о раду директора 

6. Припреме за завршетак првог полугодишта 

7. Текући послови 

Раз. Стареш 

 

1. Дежурства 

2. Стручно усавршавање радника 

3. Припрема прославе Светог Саве 

4. Текући послови Ј а н у а р 

Директор 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

Раз. Стареш 

 

1. Инструктивно педагошки рад 

2. Усвајање завршног рачуна школе 

3. Школска такмичења 

5. Текући послови 

6.  Припреме за почетак 2. полугодишта 
Ф е б р у а р 

 

Директор 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

Раз. Стареш 

 

1. Инструктивно педагошки рад 

2. Трећи класификациони период 

3. Школска такмичења 

4. Текући послови М а р т 

Директор 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

Раз. Стареш 

 

1. Инструктивно педагошки рад 

2. Текући послови 

А п р и л 

Директор 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

Раз. Стареш 

 

1. Инструктивно педагошки рад 

2. Дан школе 

3. Реализација екскурзија и 

једнодневних излета 

4. Усвајање извештаја након 

релизованих екскурзија 

5. Анализа успеха ученика 8. разреда 

6. Текући послови 

 

 

 

Мај 

 

Директор 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

Раз. Стареш 

 

1. Реализација поправних и других испита за 

ученике 8. разреда 

2. Припремне радње и релизација завршног 

испита 

3. Анализа успеха на крају наставне године 

4. Предлог припреме Школског програма 

5. Предлог буџета  

6. Предлог екскурзија и излета 

7. Усвајање и објављивање школског програма 

8. Подношење извештаја о раду директора 

Јун 

Директор 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

Раз. Стареш 

 

1. Школска документација 

2. Извештај о успеху 
јул 

Директор 

Секретар 
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Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

Раз. Стареш 

 

 

Директор школе учествује и у реализацији програма здравственог осигурања ученика: 

- сарадња са натавницима у иновирању наставног плана и програма здравственог 

васпитања; 

- оставривање увида у интеграцију и реализацију здравствено-васпитних садржаја у 

програме разредне и предметне наставе; 

- рад на унапређивању  хигијенских и радних услова у школи и простора око школе 

- сарадња са породицама и стручним институцијама на развоју, заштити и унапређењу 

здравља ученика ; 

- сарадња са друштвеном заједницом у организовању културних и спорстких активности 

ученика; 

- организовање ученичких излета и екскурзија; 

Директор школе учествује у реализацији  програмских садржаја васпитно-образовног рада 

школе: 

- учешће на седницама школског одбора, Савета родитеља и одељенских Већа; 

- доношење правилника о понашању ученика, радника школе и родитеља у школи, 

разних група и секција које посећују школу; 

- остваривање увида у редовност наставе; 

- сарадња са наставницима у доношењу одлука и решавању актуелних проблема; 

- организовање и сарадња са наставницима у вези организовања такмичења из 

саобраћаја; 

- остваривање увида у реализацији васпитног рада кроз наставу, програме наставних 

пердмета и у раду одељенске заједнице; 

- сарадња са наставаницима на плану вођења педагошке документације; 

- сарадња са родитељима, друштвеном заједницим, локалном самоуправом општине и 

месне заједнице, верским заједницама, Црвеним крстом и другим васпитно-образовним 

и културним институцијама у реализацији културних и слободних активносту ученика. 

 

 

6.3.   ПРОГРАМ УПРАВНИХ  ОРГАНА У ШКОЛИ 

 

6.3.1. Школски одбор 

Састав Школског одбора:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Школског одбора: Марко Николић , професор географије 

Тел: 064-3017281 

 

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач 

Данијела Чолић Словић Наставничко веће 

Марко Николић Наставничко веће 

Горан Катанић Наставничко веће 

Срђан Бошковић Локална самоуправа 

Новак Петровић Локална самоуправа 

Слободан Митровић Локална самоуправа 

Миодраг Петронијевић Савет родитеља 

Јелена Глигоријевић Савет родитеља 

Ана Марковић Савет родитеља 
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Програм рада Школског одбора (у складу са чланом 119. Закона о основама система 

образовања и васпитања) 

 

Време 

реализације 

Активности/теме садржаји/ 
Начин реализације 

Носиоци реализације 

и сарадници 

Септембар 

октобар 

Разматрање и усвајање 

Извештаја о раду за школску 

2018/19., извештаја о 

самовредновању и извештаја 

о реализацији развојног 

плана школе; Извештај о 

раду директора школе; 

Именовање чланова 

стручног актива за развојно 

планирање, Избор члана 

школског одбора у Тим за 

самовредновање; предлог 

члана у Тим за обезбеђивања 

квалитета и развој установе; 

Упознавање са реализацијом 

Пројекта обогаћеног 

једносменског рада; 

-Доношење и усвајање 

Годишњег плана  рада за 

школску 2019/20. годину; 

доношење школских 

програма; Доношење плана 

стручног усавршавања 

запослених; 

Давање сагласности на Акт о 

организацији и 

систематизацији рада школе; 

Текућа питања /.. 

 

Извештаји 

 

 

 

Праћења,планови 

 

 

седнице 

Секретар, 

Директор, чланови 

Школског одбора 

 

Директор, чланови 

Школског одбора 

 

 

октобар-

децембар 

2.Утврђује предлога  

финансијског плана  за 

припрему буџета Републике 

Србије;Доношење одлуке о 

именовању комисије за 

редован попис  имовине и 

обавеза основних средстава, 

инвентара; 

Разматрање и усвајање 

предлога Финансијског 

плана установе; 

Разматрање записника о 

извршеним прегледима 

школе;  

Текућа питања /приговори, 

захтеви ... 

 

 

 

Седнице 

   праћења 

Школски одбор 

директор, секретар 

Јануар- 

фебруар 

Извештај директора школе о 

његовом раду 

Разматрање и усвајање 

Разматрање  и 

праћења 

 

   Директор школе 

 

шеф рачуноводства 
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Извештаја  пописне 

комисије  о стању имовине  

и средстава  са стањем 

31.12.2019. године 

-Усвајање завршног рачуна 

за 2019.годину; 

Доношење Финансијског 

плана за наредну 

календарску годину; 

-Доношење Плана јавних 

набавки; 

 Школски развојни план  

 Самовредновање рада 

школе  

Усвајање извештаја о 

пословању; 

Текућа питања /приговори, 

захтеви ... 

Праћења 

седнице 

 

 

чл.Ш.одбора 

 

секретар 

 

 

Током 

године 

1.Одлучивања по  правним 

лековима предвиђеним  

посебним законима; 

2.Разматрање поштовања 

општих принципа, 

остваривање циљева 

образовања и васпитања  и 

стандарда постигнућа; 

3.Предузимање мера за  

побољшање услова рада  и 

остваривање  образовно-

васпитног рада; 

Разматрање успеха и 

владања ученика на крају 

другог полугодишта-анализа 

резултата провере 

остварености прописаних 

стандарда постигнућа и 

циљева ученика; 

Извештај са ђачких 

екскурзија - усвајање 

Самовредновање  

Извештај директора школе о 

његовом раду, кадровска 

питања 

Анализа резултата завршног 

испита; 

 

Разматрање,доноше

ње одлуке 

 

 

 

Праћења 

 

 

 

 

Конкретизовани 

кораци 

Чланови Ш.одбора 

 

 

 

 

Чл.Ш.одбора 

 

 

 

Чл.Шк.одбора 

 

 

 

 

 

 



 - 54 - 

Програм рада секретара школе 
 

Секретар школе има утврђене задатке прописане Законом, Статутом и општим актима 

школе. 

Основни задатак секретара је праћење законитости рада школе, као и усклађивање 

рада школе са законом. 

Послови у оквиру подручја рада време 

-послови нормативне делатности 

-израда нацрта Статута, колективних уговора у других општих аката, 

-праћење и спровођење поступка доношења општих аката , као и 

правностручна помоћ и обрада тих аката, од нацрта до објављивања 

коначних текстова, 

- стручна обрада свих предмета који су достављени на мишљење, 

-израда свих врста уговора, 

-праћење законских и осталих прописа ,као и указивање на обавезе које 

поизилазе из њих, 

-праћење примене Статута, колективних уговора и других општих аката, 

-припрема  предлога за измене и допуне ,као и тумачење тих аката, 

- заступање школе пред судовима, припремање жалби , тужби, 

- обављање свих неопходних стручних и административних техничких 

послова, 

-вођење кадровске евиденције за раднике, 

-учешће у изради и допуни нормативних аката школе, 

- обављање других послова у складу са законом 

 

 

 

 

током године 

и по потреби 

-послови управног поступка 

- издавање свих врста потврда, 

- издавање дупликата докумената и сведочанстава, 

- издавање неопходних уверења радницима и ученицима, 

- сарадња са домаром и помоћним радницима 

током године 

- извештајни послови 

-подношење свих врста извештаја достављање мишљења након стручне 

обраде појединих предмета директору и школском одбору и другим 

органима, 

-извештавање о потребама школе за наставним кадром , односно 

оглашавање за пријем радника у радни однос, 

-пружање информација наставницима, родитељима, ученицима 

током године 

- кадровско-персонални послови 

- спровођење конкурса за избор директора, 

- спровођење конкурса за пријем нових радника, 

- спровођење административних послова у циљу распоређивања радника 

на друго радно место у складу законском регулативом, 

- спровођење административних послова у вези са престанком радног 

односа или премештаја на друго радно место, 

- вођење кадровске евиденције радника, 

- пријављивање радника код надлежних органа , код службе за 

запошљавање, здравствене заштите и пензијског и инвалидског 

осигурања 

- вођење евиденције о полагању стручних испита наставника и стручних 

сарадника; 

током године 

-помоћ директору у извешавању нормативне делатности, 

- пружање правностручне помоћи члановима Школског одбора и 

наставничког већа 

током године 

-рад са домаром , помоћним особљем током године 
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-сарадња са шефом рачуноводства; 

-јавне набавке, 

-дактило послови, 

-и други послови за потребе школе. 

током године 

 

 

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 

 Индивидуални планови и програми наставника, због своје обимности 

приложени су Годишњем плана рада као анекса и налазе се у педагошкој 

документацији Школе. 

 

 

 

 

8.  ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

8.1. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА УПРВОМ 

ЦИКЛУСУОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

8.1.1. Програм одељењских старешина 

ПРВИ РАЗРЕД 

Садржај активности 

в
р

ем
е 

Носиоци 

активности 
Начин праћења 

1. Ми смо одељенска заједница 

2. Другарски односи у одељењу 

3. Чистоћа је пола здравља 

4. Како сам дошао-ла на свет 

IX 
одељенски 

старешина 
 евиденција о раду 

5. Дечја права 

6. Организација рада 

7. Лична хигијена 

8. Хигијена простора 

X 
одељенски 

старешина 
евиденција о раду 

9. Мој кутак,моја соба 

10. Чување средине-уређење учиониц 

11. Породица - однос - поштовање - 

обавезе 

12. Заједно за столом 

XI 
одељенски 

старешина 
 евиденција о раду 

13. Другарство - однос према старијима 

14. Чланови пор.и односи у њој, зајед. 

15. Припреме за предстојеће празнике 

16. Наш успех - како га побољшати 

XII 
одељенски 

старешина 
евиденција о раду 

17. Свети Сава - школска слава 

18. Моје здравље 
I 

одељенски 

старешина 
 евиденција о раду 

19. Ко се брине о мом здрављу 

20. Шта се ради у дому здравља и 

болници 

21.Тражим помоћ 

22. Игра - одмор - успешан рад 

II 
одељенски 

старешина 
евиденција о раду 

23. Још о учењу - важност редов.рад 

24. У сусрет пролећу 
III 

одељенски 

старешина 
 евиденција о раду 
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25. Звуци - на часу - омиљена песма, 

прича 

26. Празник наших мама 

27. Посета болесном другу 

28. Понашање на улици 

 29.Краћи излет 
IV 

одељенски 

старешина 
евиденција о раду 

31.Мој љубимац 

32. Хуманост према човеку - према  

животињама 

33. Мајске радости 

34. Правилна исхрана 

V 
одељенски 

старешина 
 евиденција о раду 

35. Животне  намирнице 

36. Ближи се, ближи лето-Радости 

распуста 
VI 

одељенски 

старешина 
евиденција о раду 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Садржај активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

1. Поново у школи 

2.Како препознати умор и замор 

3. Одговорност – однос према 

учењу 

4. Лична хигијена 

Септембар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

5. Служба за хитне случајеве и 

бројеви телефона 
 6. Како до бољег успеха 

 7. Правилно вредновање понашања 

 8. Растем и развијам се 

 9. Термичка обрада намирница 

Октобар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

10.Значај воде за здравља 

11. Уз игру се лепше расте 

12. Здрава храна 

13.Посета зубару 

Новембар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

14. Школска хигијена 

15. Животне намирнице 

16. Однос према старим лицима 

17. Ведри дечји састанак 

Децембар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

18. Најбоље време за учење 

19. Неправилна исхрана 
Јануар 

одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

20. Где смо грешили у првом 

полугодишту 

21. Занемаривање и злостављање 

деце 
22. Припрема за 8. март 

23. Утицај загађене средина на 

организам 

Фебруар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

24. Дан пролећа 

25. Злоупотреба алкохола 

26. Изађимо у природу 

27. У здравом телу здрав дух 

Март 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

28. Хигијена косе и ноктију 

29. Ведри час – певајмо и играјмо 
Април 

одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 
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заједно 

30. Излет 

31. Друштвене теренске игре 

32. Помоћ другу у учењу 

33. Однос према деци са посебним 

потребама 

34. Како поступити у опасности 

Мај 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

35. Купање и базенима и 

отвореним водама 
36. Дечје радости Час одељенске 

заједнице 

 

Јун 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Садржај активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

1. Избор руководства ОЗ 

2. Одморни кренимо 

озбиљније на рад 

3. Значај правилне исхране 

4. Звуци одељења – одељенска 

химна 

Септембар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

5. Хигијена и здравље 

6. Дечја недеља 

7. Пријатељство 

8. Мој љубимац у слици и 

речи 

9. Да ли је срамота плакати- 

како показујемо бол, 

љутњу, страх, панику... 

Октобар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

10. Присност родитеља и деце 

11. Прве симпатије 

12. Дружимо се уз музику 

13. Шта знамо о штетности 

никотина и алкохола 

Новембар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

14. Од радозналости до 

зависности – дрога 

15. Шта је HIV инфекција 

16. Дружење са другим 

одељенским заједницама 

17. Мој кутак  

Децембар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

18. Свети Сава 

19. Посредовање у сукобима 

међу половима 

Јануар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

20. Пубертет 

21. Ментална хигијена и 

односи са особама из 

непосредне околине 

22. За маму, за баку... 

23. Уз игру се лепше расте 

Фебруар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

24. Покажи шта знаш-квиз Март одељенски  евиденција о 
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знања 

25. Како сам дошао на свет 

26. Радујемо се пролећу 

27. Сусрети одељенских 

заједница 

старешина раду 

28. Упознајмо наше село и 

околину 

29. Моја игра 

30. Како се понашамо на 

екскурзији 

Април 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

31. Кад порастем бићу... 

32. Оно што бих волео а не 

смем да кажем... 

33. Како показујемо љубав 

34. Спортско-рекреативни час 

Мај 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

35. Сусрети одељенских 

заједница 

36. Шта смо радили ове године 

 

јун 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

У сарадњи са МУП-ом реализоваће се програм Основи безбедности деце чији је циљ 

стицање нових и унапређење нових знања, вештина и ставова ради подизања 

безбедносне културе ученика. Програм ће се реализовати у трајању од осам месеци, 

кроз часове одељенског старешине на месечном нивоу.Програм ће реализовати 

предавачи који поседују  знања и вештине из обчласти које се изучавају и који су 

запсолени у МУП-у. 

Садржај активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

1.Упознавање ученика са планом и 

програмом рада 

2. Избор руководства ОЗ 

3. Неговање имиџа ОЗ 

4. Активно учешће у изградњи 

правилника понашања 

Септембар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

5.Безбедност деце у саобраћају 

6. Моја права и обавезе 

7. Правилно вредновање понашања 

8. Сарадња- пут до лепше игре и 

успешнијег рада 

9. Вук С. Караџић- уређење зидних 

новина 

Октобар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

10. Полиција у служби грађана 

11. Предрасуде, толеранција 

12. Стрес- последице и превенција 

13. Значај спорта и рекреације; прва 

помоћ код повреда и крварења 

Новембар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

14. Насиље као негативна појава; 

15. Опасности од неконтролисаних 

дијета, правилна исхрана; 

16. Новогодишње радости 

17. Свети Сава у речи и слици 

Децембар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

18. Превенција и заштита деце од Јануар одељенски  евиденција о 
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опојних дрога и алкохола; 
19. Прехлада, грип, бронхитис Орална 

хигијена 

старешина раду 

20. Безбедно коришћење интернета 

и друштвених мрежа; 
21. Пубертет- односи међу половима, 

анатомске и физиолошке промене у 

пубертету; 

22. Односи са родитељима; 

23. Болести дечјег доба 

Фебруар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

24.Превенција и заштита деце од 

трговине људима; 

25. Лекар- наш пријатељ 

26. Болести зависности- пушење, 

наркоманија, алкохолизам 

27. Борба против пушења- плакат, 

порука... 

Март 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

28. Заштита од пожара; 

29. Дружење са зубаром 

30. У здравом телу- здрав дух 

Април 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

31. Заштита од техничко-

технолошких опасности и 

природних непогода; 
32. Час у природи - заштитимо 

околину- плакат, акција 

33. Дејство сунчевих зрака- опасности  

и превенција 

34. Још нешто о другарству 

мај 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

35. Значај одмора и игре 

36. Пут у нови циклус школовања 
јун 

одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

 

8.1.2. Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних 

активности 

Разред I II III IV 

Допунски рад 36 36 36 36 

Додатни рад - - - 36 

Час одељењског старешине 36 36 36 36 

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и 

културне активности 

36 36 72 72 

 

8.2. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА УДРУГОМ 

ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

8.2.1. Програм одељењских старешина 

V  РAЗРEДA 

 

Садржај активности 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

1. Пријем  oдељења, упознавање са 

ученицима 

2. Конституисање и избор 

одељ.руководства 

3. Анкета о опредељености ученика за рад 

у секцијама и слободним 

 

Септембар 

одељенски 

старешина 

 

 

 

 

 евиденција о 

раду 
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активностима,организовање превоза и 

уплате осигурања ученика 

4. Тематско едукативна радионица-

превенција дигиталног насиља 

 

педагог 

5. Упознавање ученика са кућним редом; 

6. Дечија недеља, права деце 

7. Прве оцене у дневнику 

8. Понашање на јавном месту 

Октобар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

9. Понашање ученика у школи и изван ње 

10. Сређивање разредне документације; 

11. Анализа постојећег успеха и 

дисциплине 

12. Одељење као колективна заједница 

ученика 

Новембар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

13. Учење и радне навике ученика; 

14. Како поправити успех; 

15. Како проводимо слободно време; 

16. Саопштавање успеха ученика и подела 

ђачких књижица 

Децембар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

17. Учешће у прослави Дана Светог Саве 

18. Анализа успеха на крају првог 

полугодишта; 

 

 

Јануар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

19. Тешкоће у савладавању наставног 

градива;  

20. Тешкоће у раду у првом полугодишту; 

21.  Слободне активности ученика 

22. Сређивање разредне документације; 

Фебруар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

23. Односи у одељењу/разумевање и 

другарство/ 

24. Учешће ученика на такмичењима; 

25. Тематско едукативна радионица 

перевенција дигиталног насиља 

26. Анализа постојећег успеха; 

Март 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

27. Шта најрадије гледамо на телевизији; 

28. Шта је животна средина и како је 

чувати; 

29. Сређивање разредне документације 

Април 

 

одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

30. Мере постизања бољег успеха 

31. Организоваљње прославе Дана школе; 

32. Пропрема за извођење екскурзије 

33. Здрава породица и односи у њој; 

Мај 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

34. Разговор о томе колико смо могли а 

колико смо успели 

35. Какав смо успех постигли на крају 

школске године 

36. Саопштавање успеха и подела ђачких 

књижица,похвала и награда; 

јун 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

 

VI  РAЗРEДA 
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У сарадњи са МУП-ом реализоваће се програм Основи безбедности деце чији је циљ 

стицање нових и унапређење нових знања, вештина и ставова ради подизања 

безбедносне културе ученика. Програм ће се реализовати у трајању од осам месеци, 

кроз часове одељенског старешине на месечном нивоу.Програм ће реализовати 

предавачи који поседују  знања и вештине из обчласти које се изучавају и који су 

запослени у МУП-у. 

Садржај активности Време 

реализациј

е 

Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

1.Конституисање и избор одељ.руководства 

2.Анкета о опредељености ученика за рад у 

секцијама и слободним активностима; 

3.Упознавање ученика са кућним редом 

школе,организовање превоза и уплате 

осигурања ученика 

4.Едукативна радионица- превенција 

дигиталног насиља 

Септембар 

одељенски 

старешина 

 

 

 

педагог  

 евиденција о 

раду 

5. Дечја права-права деце; 

6. Безбедност деце у саобраћају; 

7. Понашање у Школи; 

8. Уређујемо школски простор у коме 

радимо; 

9. Како проводим и како организовати 

слободно време; 

Октобар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

10. Полиција у служби грађана; 

11. Припремање родитељског састанка; 

12. Како изражавамо осећања 

13. Сређивање разредне документације; 

Новембар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

14. Насиље као негативна појава; 

15. оју музику слушамо; 

16. Како поправити успех; 

17. Моје жеље у новој години; 

Децембар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

18. Превенција и заштита деце од опојних 

дрога и алкохола; 

19. Учешће у прослави Дана Светог Саве; 

Јануар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

20. Безбедно коришћење интернета и  

друштвених мрежа; 
21.  Како учимо-самокритични однос у 

оцени рада; 

22. Изражавање осећања;Породица-односи у 

њој; 

23. Односи у одељењу/разумевање и  

другарство,толеранција 

Фебруар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

24. Превенција и заштита деце од 

трговине људима; 
25. Темастко едукативна радионица-

превенција дигиталног насиља; 

 26.Помоћ слабијим ученицима; 

27. Анализа успеха на крају првог 

класификационог периода; 

Март 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

28.Заштита од пожара; 

Штетност употребе дувана и алкохола; 

29. Сида-дрога-опасност и превенција 

Април 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 
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30. Штетност употребе дувана и алкохола; 

31. Заштита од техничко технолошких 

опасности и природних непогода; 
32. Организовање прославе Дана школе; 

33. Моје место за опуштање; 

34. Утицај спорта на здравље и правилан 

развој;Спорт-значај и опредељење; 

Мај 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

35. Шта очекујем од летњег распуста; 

36. Саопштавње успеха и подела ђачких 

књижица,похвала и награда 

Јун 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

 

 

 

 

 

 

VII  РAЗРEДA 

Садржај активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

1. Усвајање плана рада, конституисање и 

избор одељ.руководства именовање ученика 

чланова Ученичког парламента 

2. Упознавање ученика са кућним редом 

школе; 

3.Едукативна радионица-превенција 

дигиталног насиља 

4. Организовање излета и кроса 

Септембар 

одељенски 

старешина 

 

 

педагог 

 евиденција о 

раду 

5. Дечја права-права деце; 

6. Сређивање разредне документације 

7. Како поштујемо кућни ред школе; 

8. Уређујемо школски простор у коме 

радимо; 

Октобар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

9. Како мотивисати ученике за бољи рад и 

успех; 

10. Анализа успеха на крају првог 

класиф.периода; 

11. На које проблеме наилазе ученици;  

12.Посета школској библиотеци; 

13. Занимање о којем размишљам; 

Новембар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

14. Здравствено васпитање ученика и њихов 

физички развој; 

15. Превенција и заштита деце од опојних 

дрога и алкохола; 

16. Сређивање разредне документације; 

17. Моје жеље у Новој години; 

Децембар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

18. Припреме за прославу Дана Светог 

Саве; 

19. Анализа учешћа у прослави Дана 

Св.Саве; 

Јануар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

20. Учешће ученика на такмичењима; 

21. Сређивање разредне документације;  

22.Конструктивно решавање сукоба; 

Фебруар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

23. Изражавање осећања. Породица-односи Март одељенски  евиденција о 



 - 63 - 

у њој 

24. Едукативна радионица-превенција 

дигиталног насиља 

25. Зашто се то баш мени дешава; 

26. Лепо понашање у Школи и на јавним 

местима; 

 

старешина раду 

27. Моје слободно време 

28. Спортска такмичења између одељења; 

29. Организовање екскурзије-понашање 

30.Анализа успеха на крају трећег 

класификационог периода; 

Април 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

31. Шта замерам старијима, родитељима и 

наставницима; 

32. Организовање прославе Дана школе; 

33. Активни и пасивни одмор; 

34. Другарство у нашем одељењу, однос 

према старијима; 

Мај 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

35. Шта очекујем од летњег распуста; 

36. Саопштавње успеха и подела ђачких 

књижица,похвала и награда 

Јун 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

 

 

VIII РAЗРEДA 

Садржај активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

1. Подела уџбеника, превоз, решавање 

текућих питања; 

2. Сређивање разредне докуметације; 

3. Укључивање у ваннаставне активности; 

4. Организовање уплате за осигурање 

ученика; 

5. Тематско едукативна радионица- 

превенција дигиталног насиља 

Септембар 

одељенски 

старешина 

 

 

 

педагог 

 евиденција о 

раду 

6. Шта замерам старијима; 

7. Текући проблеми у учењу и владању; 

8. Заштита здравља-превентива; 

9. Сређивање разредне документације; 

Октобар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

10. Право и лажно другарство 

11. Како помоћи слабијим ученицима; 

12.Сређивање разредне документације; 

Новембар 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

13. Како поправити успех 

14. Превенција и заштита деце од опојних 

дрога и алкохола; 

15. Који ме спорт привлачи; 

16. Прелиставамо дечији БОНТОН 

 17. Сређивање разредне документације 

Децембар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

18.Организовање прославе Дана Светог 

Саве 
Јануар 

одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

19. Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

20. Како се одмарам и рекреирам;  

21.Позитивна искуства из првог 

Фебруар 
одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 
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полугодишта; 

22. Сређивање разредне документације; 

23. Текући проблеми у учењу и владању; 

24. Друштвено-користан рад ученика; 

25. Анализа постојећег успеха; 

26.Разговарамо о разним занимањима; 

27. Тематско едукативна радионица-Ризици 

на интернету 

март 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

28. Мере за постизање бољег успеха; 

29. Организовање пролећног кроса; 
април 

одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

30.Самокритички осврт на успех; 

31.Организовање прославе Дана школе; 

32.Припрема за извођење екксурзије; 

33.Сређивање разредне документације 

 

мај 
одељенски 

старешина 

 евиденција о 

раду 

34. Саопштавње успеха и подела ђачких 

књижица,похвала и награда 
Јун 

одељенски 

старешина 

евиденција о 

раду 

 

 

 

8.2.2. Програм слободних активности(друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и 

културних- секције, ученичке организације, ученички парламент) 

Назив активности Разред 

Планирано часова 

на годишњем нивоу 

 

Задужени наставник 

Драмско –рецитаторска 

секција-Костојев. 
5.-8. 36 Масал Биљана 

Драмско –рецитаторска 

секција-Злодол 

 

5.-8. 36 
Драгана Васић 

 

Ликовна секција 5-8 36 Павловић Негосава 

Спортска секција 5-8 36 

Александар 

Максимовић 

Росић Милош 

Саобраћајна секција 5-8 36 Катанић Горан 

Слободне наставне 

активности 
5 36  

Цртање,сликање,вајање 5 36 
Ивана Сарић 

Деспотовић 

Чувари природе  5 36 Обрадовић Ана 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

 

Програм једнодневног излета ученика нижих разреда / од 1. до 4. разреда/ 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: 

-Стицање опште слике о ближој и даљој околини; 

-Упознавање природних богатстава и лепота; 

-Развијање љубави према природи и животињама; 

-Социјализација ученика. 
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Разред 
Релација-

маршута 
Циљеви и задаци Динамика Вођа пута 

Од 1. 

До 4. 

разреда 

/нижи 

Разреди/ 

Костојевићи– 

Кадињача - 

Ужице – 

Стопића пећина 

– 

Сирогојно(етно-

село)– Златибор 

(Дино-парк ) - 

Калуђерске баре 

- Бајина Башта –

Костојевићи  

 

Циљ: Подстицање сазнајног, 

емоционалног и социјалног 

развоја личности ученика 

 

Васпитно-образовни циљеви: 

упознавање са географским 

специфичностима простора, 

културно- историјским 

споменицима, етнографским 

карактеристикама, флором и 

фауном краја. 

 

 

 

 

Мај/јун 

 

 

Весна 

Илић 

 

 

 

Бојана 

Вилоти-

јевић 

САДРЖАЈ: Упознавање Спомен – комплекса ,,Кадињача“  и краћи одмор; упознавање 

највећег градског насеља Златиборског округа Ужица; посета Стопића пећине; посета  

етно-села Сирогојно; посета Дино-парка и краћи одмор на  Златибору; краћи одмор на 

Тари  (Калуђерским барама), упознавање Бајине Баште. 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ  

ЗА ВИШЕ РАЗРЕДЕ / од 5-8/ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

Време 

трајања 

 

Релација 

 

Циљеви и задаци Динамика 

 

Наставник 

ВОЂА 

ПУТА 

 

 

 

Први дан 
 

 

 

 

Костојевићи– 

Београд – Панчево 

– Ковачица – Идвор 

– Зрењанин – Бечеј 

– Замак Дунђерски 

– Зобнатица –  

Циљ: Савладавање и 

усвајање дела наставног 

програма непосредним 

упознавањем појава и 

односа у природној и 

друштвеној средини, 

повезивање школског и 

ваншколског учења, 

развијање навике 

путовања, упознавање 

различитих типова 

насеља и делатности 

људи, рзвијање љубави 

према својој држави и 

народима у њој (без 

обзира на народну и 

верску припадност). 

Задаци: генерацијско 

облежје екскурзије, 

коришћење различитих 

извора сазнања, богаћење 

личног искуства 

 

 

 

 

 

МАЈ 

ЈУН 

 

Катанић 

Горан 

 

 

 

 

Катанић 

Александра 

 

Други дан 
 

 

 

 

 Суботица – Палић 

– Нови Сад – 

Петроварадин – 

Сремски Карловци 

– Шабац – 

Костојевићи   

 

 

МАЈ 

ЈУН 

 

Катанић 

Горан 

 

 

 

 

Катанић 

Александра 
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САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ:  

 

ПРВИ ДАН: 

Полазак у 07:00 испред школе. 

Београд - панорама  (главни град као културни, образовни, политички, економски центар);  

Панчево - (Рафинерија нафте, загађеност ваздуха, утицај кошаве, национална структура 

становништва, геолошки облици рељефа, регија Банат),  

Ковачица - Посета галерији 

Идвор - Спомен дом Михаила Пупина, 

Зрењанин - језгро града, шетња и упознавање. Преко Бечеја стижемо до Замка породице 

Дуђерски. Преко Бачке Тополе стижемо у ергелу Зобнатицу, а у вечерњим сатима долазимо 

до Суботице -ноћење. 

 

ДРУГИ ДАН:  

Суботица – доручак, затим обилазак града и Палићког језера; 

Нови Сад – језгро града, Змај Јовина, Трг Милетића, Српско народно позориште,  

Петроварадин – историја и панорама Новог Сада, 

Сремски Карловци – Обилазак Богословије и Гимназије, Повратак преко Фрушке Горе и 

долазак у Костојевиће. 

Садржај: на екскурзији ће бити реализовани садржаји из историје, географије, српског 

језика, ликовне културе, биологије. 

 

 

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

9.1. )ПЛАН РАДА ТИМА  ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ДИСКРИМИНАТОРНОГ 

ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА 2019/20.ГОДИНУ 

 

На основу Правилника  о протоколу поступања у установи у одговру на насиље, злостављање и 

занемаривање и Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, а у складу са специфичностима рада, 
наша школа је дефинисала Програм заштите деце/ученика од дискриминације, дискриминаторног 

понашања, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту ДНЗЗ 
ЦИЉ:Заштита и унапређење квалитета и безбедности живота деце/ ученика са 

посебним освртом на друштвено неприхватљиво понашање ученика, као и одраслих који би 

могли угрозити интерес деце / ученика.  

 стварање и неговање климе толеранције, уважавања и међусобног прихватања 

 подизање нивоа свести и сензатизација свих актера школског живота ( наставника, 

родитеља, ученика, ваннаставног особља ) у циљу бољег препознавања ситуација у којима се 

насиље дешава; 

 дефинисање процедура и поступака за заштиту ученика од насиља и реаговања у 

ситуацијама у којима се насиље дешава 

 Спровођење поступака у складу са Посебним протоколом и другим актима; 

 Успостављање интерне заштитне мреже; 

 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља; 

 Превентивни и саветодавно-едукативни рад у оквиру школе; 

 

ЗАДАЦИ ШКОЛЕ:У школи ћемо креирати климу у којој се: 

 учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности; 

 не толерише насиље; 

 не ћути у вези са насиљем; 

 развија одговорностсазнања о насиљу обавезују да се реагује 
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 координација израде и реализације програма заштите деце / ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

 јачање и одржавање сарадње са надлежним службама( Центар за социјални рад, МУП, 

Здравствени центар …) 

 Дефинисање улога и одговорности у  примени процедура и поступака 

 Развијање и поштовање богатства различитости и културе понашања у оквиру 

васпитно-образовних активности 

 Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање 

конфликата 

 Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити 

деце/ученика од насиља 

 Дефиинисање правила понашања и последица кршења правила 

 Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

 Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља(савет родитеља,школски 

одбор,ученички парламент,наставничко веће) 

 тимски рад на превенцији насилног понашања или решавање оних ситуација у којима 

је насиље регистровано 

ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
 Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама 

насиља 

 Сарадња са релевантним службама 

 Континуирано евидентирање случајева насиља 

 Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и 

провере 

 Подршка деци која трпе насиље 

 Рад са децом која врше насиље 

 Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање 

 Саветодавни рад са родитељима 

  Сходно томе школа је формирала свој тим који ће радити и пратити реализацију 

предвиђеног програма. 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Превентивне активности треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола и 

предложеним задацима. 

Превентивне активности установа креира у складу са анализом стања и увидом у присутност 

насиља у својој средини, а на основу: 

 Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља 

 Заступљености различитих врста насиља 

 Броја повреда 

 Сигурности објекта, дворишта 

За анализу стања важни су: 

 Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања 

 Број и ефекти реализованих акција које промовишу сарадњу 

 Степен и кавлитет укључености родитеља у рад установе 

 Доношење правила понашања и њихова доследна примена 

 Активно учешће деце у планирању и реализацији превентивних активности 

 Сарадња са другим институцијама 

 Сарадња са родитељима 

 Активирање школског и рекреативног спорта 

 Разноврсна понуда слободних активности 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
Да би интервенција у заштити деце-ученика била планирана и реализована на најбољи 

начин, неопходно је узети у обзир следеће критеријуме: 

 Да ли се насиље дешава или постоји сумња 
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 Где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње 

 Ко су актери насиља,злостављања и занемаривања 

 Облик и интезитет насиља,злостављања и занемаривања 

На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и 

одређују поступци и процедуре . 

У складу са проценом нивоа ризика доноси се одлука о начину реаговања: 

 Случај се решава у установи 

 Случај решава установа у сарадњи са другим установама 

Случај се прослеђује надлежним установама 

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ове школске 

године чине: Гордана Леонтијевић- директор школе, Гордана Томоњић- педагог 

школе,Мирјана Јекић – психолог школе– координатор, Јован Арсеновић-наставник 

математике, Росић Милош-професор физичког васпитања, Вилотијевић Бојана- 

наставник разредне настве 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/ УЧЕНИКА ОД   ДИСКРИМИНАЦИЈЕ , 

ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ 

ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Превентивне активности 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

ПРАЋЕЊА 

ДИНАМИКА 

Формирање Тима и избор 

координатора за ову школску 

годину 

Чланови тима, 

директор 

Школска 

евиденција 

 

Септембар 

Дефинисање улога и одговорности 

у примени процедура и поступака 

свих актера школе,усклађивање 

подзаконских аката школе са 

Посебним протоколом 

Чланови тима, 

директор, правник 

Евиденција, 

Посебни 

протоколи, 

подзаконски 

акти 

Септембар, 

током године 

Јачање интерне и екстерне мреже 

у циљу превенције и адекватног 

реаговања на ситуације насиља 

Тим за заштиту, 

школски тим, 

директор, правник 

Евиденција, 

законом 

предвиђени 

протоколи 

Током године 

Помоћ ученицима у стицању 

увида у персоналне проблеме и 

указивање на могуће начине 

њиховог решавања 

Психолог,педагог, 

Одељењски 

старешина 

ЧОС, досије 

ученика, 

педагошка 

документација 

Током године 

Упознавање ученика и родитеља 

са ненасилном комуникацијом, и 

облицима и дигиталног насиља 

Обележавања Дана толеранције 

Педагог, 

психолог, 

Одељењски 

старешина 

Евиденција у 

Дневнику 

образовно-

васпитног рада 

Током године 

новембар 

Индивидуално-саветодавни рад са 

ученицима који су актери у 

ситуацијама насиља 

 ( жртве, починиоци ) 

Педагог, 

психолог,Одељењ

ски старешина 

Педагошка 

евиденција, 

досије ученика 

Током 

године, по 

потреби 

-Одржавање спортско-

рекреативних акивности 

Спортски дан посвећен безбедном 

и сигурном окружењу 

Одељенске 

старешине 

Наставник 

физичког 

васпитања 

Евиденције 

Током године 

Октобар/ 

април 

Активности у току Дечије недеље Чланови Тима Боље међусобно Октобар 
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упознавање 

ученика 

одељења, 

толеранција, 

прихватање 

различитости, 

побољшање 

групне кохезије 

Часови одељењског старешине са 

темама које се баве превенцијом 

насиља (у свимодељењима 

организовати 

дискусију/радионицу на тему 

конструктивног решавања сукоба; 

како избећи насилништво , ризици 

на интернету 

Током школске године 

радионице предстваници МУП-а 

ће реализовати радионице за 

ученике 4. и 6.разреда: 

Безбеденост деце у 

саобраћају;Полиција у служби 

грађана, Насиље као негативна 

појава; превенција и заштита 

деце од опојних дрога и 

алкохола; Безбедно коришћење 

интернета и друштвених мрежа; 

Превенција и заштита деце од 

трговине људима, Заштита од 

пожара и Заштита од техничко 

технолошких опасности и 

природних непогода; 

чланови Тима, 

одељењске 

старешине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадници 

МУП-а 

 

 

 

Допринос 

смањењу 

насилних и 

ризичних облика 

понашања 

 

 

Евиденција у 

дневнику 

током целе 

године 

Едукација ученика о болестима 

зависности,  вршњачком насиљу, 

сузбијању трговине људима  

представници 

Полицијске 

управе и Дома 

здравља 

Превенција 

ризичних облика 

понашања и 

упознавање 

ученика са 

последицама 

ризичних облика 

понашања 

током 

школске 

године 

Стручно усавршавање наставника  

 

директор Посета 

семинарима, 

читање 

литературе 

током 

школске 

године 

-Континуирано праћење свих 

чланова школске заједнице са 

акцентом на оне који показују 

ризично понашање 

Педагог,психолог,

Директор, Тим за 

заштиту, 

Школски тим 

Педагошка 

евиденција, 

Евиденција 

тимова 

Током године 

-Евалуација програма на основу 

документације и евентуалне 

измене у програму 

Тим за заштиту 

Евиденција 

тима, педагошка 

документација 

Јул 
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Интервентне активности 

Садржаји рада 

Тимаза заштиту 

деце од 

дискриминације, 

насиља 

Начин остваривања 

програма 

Време 

реализације 

програма 

Место 

реализације 

програма 

Носиоци 

остваривања 

програма 

Сазнање о насиљу, 

дискриминацији, - 

откривање је први 

корак у заштити 

деце/ученика од 

насиља. 

, 

Сазнање од  детета/ученика 

или посредно: вршњака, 

наставника, родитеља... 

по сазнању 

Матична 

школе и 

Издвојена 

одељења 

Одељењске 

старешине,учитељи 

, Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља, 

Прекидање, 

заустављање насиља 

Реаговање на новонасталу 

ситуацију 

Увек, кад се 

дешава 

насиље, 

злостављање, 

занемаривање 

Просторије 

школе, 

двориште... 

Свака одрасла особа 

која има сазнање 

о насиљу у обавези 

је да реагује тако 

што ће прекинути 

насиље или позвати 

помоћ 

Смиривање 

ситуације 

Обезбеђивање сигурности 

за 

дете/ученика, 

раздвајање, разговор са 

актерима... 

Увек, кад се 

дешава 

насиље, 

злостављање, 

занемаривање 

Просторије 

школе, 

двориште 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља и свака 

одрасла особа која 

је присутна за време 

насиља 

Консултације 

Разјашњавање околности и 

ализирање чињеница; 

Процена нивоа ризика; 

Израда плана заштите; 

Спречавање 

некоординисане акције, 

које могу водитипоновном 

проживљавању искуства 

жртве. 

Непосредно 

по појави 

сумње и/или 

по стицању 

информација 

о насиљу 

Уоквиру 

установе, 

школе 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља и по 

потреби службе 

изван школе: 

надлежне службе 

локалног центра за 

социјални рад; 

специјализоване 

службе локалне 

здравствене 

установе 

Разврставање 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

према нивоима 

Разврставање насиља, 

злостављања и 

занемаривања на нивое 

ради обезбеђивања 

уједначеног поступања 

школе када су актери деца-

ученици 

Непосредно 

по појави 

сумње и/или 

по стицању 

информација 

о насиљу,  

У оквиру 

установе, 

школе 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља и директор 

школе 

 

Предузимање 

неопходних мера на 

нивоу школе 

 

 

Информисање родитеља о 

насиљу или особе од 

поверења у случајевима 

сумње на насиље, 

договор о заштитним 

мерама према 

Непосредно 

по појави 

сумње и/или 

по стицању 

информација 

о насиљу 

Уоквиру 

установе, 

школе, по 

потреби 

укључивање 

надлежних 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља, одељењски 

старешина, 

наставник, 

васпитач, родитељ и 



 - 71 - 

деци/ученицима, 

предузимање законских 

мера и организовање 

посебних програма 

оснаживања деце/ученика 

за 

конструктивно поступање у 

ситуацији  насиља; 

служби: 

здравствену 

службу; 

Министарств 

унутрашњих 

послова 

Центра за 

социјални рад 

по потреби службе 

изван школе: 

надлежне службе 

локалног центра за 

социјални рад; 

специјализоване 

службе локалне 

здравствене 

установе 

Укључивање 

представника УП у 

решавању сукоба 

међу ученицима 

Вршњачка едукација - 

радионичарски рад 

Током 

школске 

године 

У оквиру 

установе, 

школе 

УП, Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља, одељењски 

старешина 

Праћење ефеката 

предузетих мера 

 

Кроз одабране активности 

обезбедити 

реинтеграцију у заједницу 

установе и њихов даљи 

живот и рад План 

реинтеграције ће зависити 

од фактора као што су: 

врста и тежина насилног 

чина, последице насиља, 

број учесника и сл. 

Након 

предузетих 

мера 

Уоквиру 

установе, 

школе, по 

потреби 

укључивање 

надлежних 

служби: 

здравствена 

служба; 

Министар-

ство 

унутрашњих 

послова, 

Центра за 

социјални рад 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља, одељењски 

старешина, 

наставник, родитељ 

и по потреби 

службе изван 

школе: 

надлежне службе 

локалног центра за 

социјални рад; 

специјализоване 

службе локалне 

здравствене 

установе 

 

9.2. ПРОГРАМ ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ 

УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ 

 

 

   Програм ће се реализовати путем одељенских заједница и слободних активности 

ученика са циљем развијања и очувања еколошке свести код ученика, развијања смисла за 

лепо и формирање хигијенских навика уз истовремено подстицање здравствене културе 

ученика. Oвим прoгрaмoм бићe oбухвaћeни сви учeници кaкo у мaтичнoj шкoли, тaкo и у 

издвojeним oдeљeњимa. 

 

СEПТEМБAР: 

-Упoзнaвaњe учeникa нa чaсoвимaOЗ сaoвим прoгрaмoм 

-Урeђeњe хoлa, хoдникa, улaзa и учиoницa 

-Oчувaњe личнe хигиjeнe учeникa 

Носиоци Активности Рaзрeднe стaрeшинe 

OКТOБAР: 

-Излoжбa ликoвних рaдoвa у хoлу шкoлe 

-Тaкмичeњe зa нajурeђeниjу учиoницу 

-Урeђeњe спoртских тeрeнa 

-Вaспитaњe зa хумaнe и тoлeрaнтнeoднoсe мeђу људимa 

-Кaрaктeристикe физичкoг, психичкoг и сoциjaлнoг рaзвoja чoвeкa 

Носиоци Активности 
Рaзрeднe стaрeшинe, нaстaвници физичкoг вaспитaњa, 

нaстaвник ликoвнe културe 

НOВEМБAР: -Нeгa сaксиjскoг цвeћa у учиoницaмa, хoлу и хoдницимa 
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-Чoвeкoвa живoтнa срeдинa 

-Oднoс живoтнe и рaднe срeдинe 

-Шкoлa и дeooкружeњa 

-Прaвилнa исхрaнa учeникa 

Носиоци Активности Рaзрeднe стaрeшинe, нaстaв. Биoлoгиje 

ДEЦEМБAР: 

-Изрaдa ликoвних и литeрaрних рaдoвa нa тeму: „Зaштитa и 

унaпрeђeњe живoтнe срeдинe“ 

-Eкoлoшкa кризa и мoгућнoст њeнoг рaзвoja 

Носиоци Активности Сви учeници и нaстaвнooсoбљe 

ФEБРУAР: 

-Урeђeњe шкoлских улaзa 

-Чишћeњe снeгa у двoришту 

-Личнa хигиjeнa, вaспитaвaњe зaoдржaвaњe хигиjeнe тeлa 

-Тeлeснo здрaвљe и спoртскa хигиjeнa 

Носиоци активности Рaзрeднe стaрeшинe, нaстaвник биoлoгиje и физичкoг вaспитaњa. 

МAРТ: 

-Сaђeњe нoвих сaдницa у шкoлскoм двoришту, 

eстeтскooсмишљaвaњe 

-Урeђeњe двoриштa и спoртских тeрeнa 

-Врeднoвaњe мeђусoбних oднoсa, oсoбинa и нeких 

питaњaпoрoдичнoг живoтa 

Носиоци Активности Рaзрeдни стaрeшинa, нaстaвник биoлoгиje 

AПРИЛ: 

-Урeђeњe шкoлских кaбинeтa 

-Нeгoвaњe цвeћa пo учиoницaмa 

-Изрaдa пaнoa у хoлoвимa шкoлe 

-Сукoб мoрaлних врeднoсти 

Носиоци Активности 
Рaзрeд.стaрeшинe, нaстaвник биoлoгиje и нaстaвник ликoвнe 

културe 

МAJ: 

-Сaкупљaњe лeкoвитoг биљa 

-Личнa хигиjeнa учeникa 

-Културa рaдa, стaнoвaњa и исхрaнe 

-Oдржaвaњe зeлeних пoвршинa у шкoли 

Носиоци Активности Рaзрeд.стaрeшина 

JУН: 

-Срeђивaњe кaбинeтa и хoлa 

-Aнaлизaoствaрeних рeзултaтa у oквиру aктивнoсти нa урeђeњу 

шкoлских oбjeкaтa, хигиjeнскoм, eстeтскoм и eкoлoшкoм урeђeњу и 

прeдлoзи зa слeдeћу шкoлску гoдину.  

-Aнaлизу ћe спрoвeсти рaзрeднe стaрeшинe нa 

чaсoвимaoдeљeњских зajeдницa, штo ћe бити oбjeдињeнo нa нивoу 

шкoлe. 

-Стручни oргaни шкoлe ћe тaкoђeaнaлизирaти oствaрeњeoвoг 

прoгрaмa и дoнeти oдрeђeнe зaкључкe. 

Носиоци Активности Рaзрeд.стaрeшинe, дирeктoр шкoлe, стручни oргaни  

 

 

9. 4. ПРОГРАМ РАДА НА ПРОУЧАВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ УН О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

 

Циљеви:  

1. Упознавње деце, њиххових родитеља и наставника са Конвенцијом о правима детета 

уз тумачење права и одговорности везане за та права. 

2. Омогућити и подстицати учешће деце у остваривању Конвенције 
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3. Мотивисати одрасле и децу на заједничке активности које ће омогућити поштовање 

дечијих права 

 

АКТИВНОСТ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Припрема и реализација 

приредбе за ђаке прваке 

Драмско-рецитаторска 

секција, Литерарна 

секција 

Учитељи, 

Ученици 

старијих 

разреда 

Септембар 

Упознавање ученика са 

Букваром дечијих права 
Разговори, игре Учитељи Током године 

''Деца-деци''-акција на 

локалном нивоу 

Ликовна и литерарна 

секција 
Учитељи Дечија недеља 

Упознавање деце са значајем 

Светског дана детета, 

Дечијим Савезом 

Предавање Учитељи Октобар 

Акција уређења школског 

дворишта и рад на 

украшавању учионица 

Практичани радови Секције; Током године 

Укључивање родитеља у 

активности везане за заштиту 

и безбедност ученика 

Акције, ОЗ, 
Одељенске 

старешине 
Током године 

Дечије ликовно и литерарно 

стваралаштво на тему дечијих 

права 

Ликовни и литерарни 

радови 
Наставници Током године 

Обележавање Светог Саве приредба Наставници, Јануар 

Обележавање Дана школе 

Спортске активности и 

културно уметнички 

програм 

Наставници, 

директор, 

ученици 

Мај 

 

 

9.5. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Општи циљ: унапређивање квалитета живота ученика са тешкоћама, талентоване 

деце, као и деце из социјално маргинализованих група. 

Специфични циљеви: Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе. 

Обезбеђивање и унапређивање квалитета наставе у образовању ученика са тешкоћама, 

талентоване и маргинализоване деце. 

Чланови Тима за инклузивно образовање:Гордана Томоњић-педагог- 

координатор,Мирјана Јекић – психолог школе, Арсеновић Јован-наставник математике и 

Данијела Чолић Словић-проф.разредне наставе 
 

В
р

ем
е
 

Активности/теме 
Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

-А
в
гу

ст
-С

п
те

м
б
ар

 Идентификовање ученика са тешкоћама у развоју и 

напредовању тј. ученика којима је потребна додатна подршка у 
образовању и васпитању; 
Именовање  чланова Тимова за пружање додатне подршке  за 

сваког идентификованог ученика; 
Размартање Индивидуалног образовног плана за сваког ученика 
појединачно и предлагање  на усвајање  Педагошком 

колегијуму. 

састанак 

Тима 
чланови 

Тима 
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Д
ец

ем
б
ар

 Разматрање  вредновања  резултата рада код ученика који су 

наставу похађали по ИОП-у за прво полугодиште;  
Размартање Индивидуалног образовног плана за сваког ученика 

појединачно за друго полугодиште и предлагање  на усвајање  

Педагошком колегијуму. 

састанак 

Тима 
чланови 

Тима 

ЈУ
Н

 

 

 
Евалуација – вредновање реализације Индивидуалних 

образовних планова и предлагање  на усвајање  Педагошком 

колегијуму. 
 

састанак 

Тима 
чланови 

Тима 

Праћење реализације програма Стручног тима за инклузивно образовање, остварује се вођењем 

записника са састанака тима, а носиоци праћења су чланови Тима. 

 

 

 

 

 

 

9. 6.САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2019 / 2020. ГОДИНУ 

 

 

Чланови тима за самовредновање школске 2019 / 2020. године: Бојан Николић - Ученички 

парламент, Богдановић Јелена- Савет родитеља, Драгана Васић -професор српског језика- 

координатор , Патар Чолић-наставник историје, Николић Марко-наставник географије, 

Владан Васић – наставник ТО, Гордана Томоњић - педагог, Мирјана Јекић – психолог, 

Гордана Леонтијевић -директор 

 

 

Школа спроводи самовредновање  ради унапређења сопственог рада и оно представља један 

од механизама обезбеђивања квалитета.Циљ самовредновања је унапређење квалитета рада 

школе, спремност и прихватање одговорности за сопствени рад и развој.Периодичним 

спровођењем самовредновања стиче се преглед стања у кључним областима живота и рада 

школе али и пружа непосредна повратна информација о јаким странама и областима које 

треба унапредити. 

 

План самовредновања: 

 

1.Активности у току процеса самовредновања 

-одабир кључне области за самоврдновање 

-Договор око стратегије-начина рада  

-Договор око упитника који ће се корисити 

 -Анализа резултата и израда Извештаја и Акционог плана  

 

2.Активности после извршеног самовредновања 

-Упознавање Наставничког већа, ШО, УП  и СР са резултатима самовредновања 

-Реализовање активности предвиђених Акционим планом 

 

3.Учесница самовредновања унутар школе 

-наставници, родитељи, ученици 



 - 75 - 

 

4.Инструменти и технике за спровођење самовредновања 

-инструменти-упитник за  наставнике 

-технике-анализирање документације 

 

Резултати вредновања и самовредновања заузимају  значајно место у наставном 

процесу.Дакле, питање осигурања квалитита захвата све аспекте образовних 

активности:улазне чиниоце,процес и резултатае процеса образовања, образовне и 

ванобразовне сегменте. 

Брига за квалитет остаје професионална и заједничка  оговорност свих запослених  у 

школи.To подразумева: 

-одговорност свих актера у образовном систему 

-општеприхваћене и усаглашене стандарде квалитете рад школа 

-примену стандарда у пракси 

-међусобно поверење 

-аутономију школа 

Слабе стране се настоје решавати као заједнички проблем а не као проблем  

пoјединца.Развијање квалитета треба схватити као процес учења, односно као динамичан 

процес који захтева учешће свих релевантиних учесника у образовању. 

Развијајући свест о самовредновању као нужној и неопходној сопственој анализи властитих 

слабих и јаких страна  у педагошкој пракси , сигурно ћемо лако доћи у позицију да нам је 

квалитет једини циљ , а жеља да будемо најбољи у свом окружењу покретачка снага. 

 

9.7.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

  

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, члан 130, став 14.4 

неопходно је да се у школи формира Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

Потребно је да буду обухваћене и координисане све активности и мере које предузимају 

стручни тимови и педагошки колегијум да би се обезбедио систем квалитета. Задаци Тима су 

унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе и: 

- праћење остваривање школског програма;  

- старање о остваривању циљева и стандарда постигнућа;  

- развоја компетенција;  

- вредновање резултата рада наставника и стручних сарадника;  

- праћење и утврђивање резултате рада ученика и одраслих 

 

Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  је Љиљана Јанковић;  

Чланови Тима: Драгана Васић, наставница српског језика; Александар Максимовић, 

наставник физичког васпитања; Данијела Чолић, професор разредне наставе ,Ивана Сарић 

Деспотовић, наставник ликовног васпитања. Миловановић Сања  , представник родитеља 

Секулић Невена, представник ученичког парламента, 

 Петровић Новак , представник локалне самоуправе 

Гордана Томоњић, педагог 

Гордана Леонтијевић, директор 
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Активности/теме Носиоци 

 реализације  

Време 

реализације 

 Договор о раду у школској 2019/2020. године 

 

Чланови Тима 

 

Септембар 

 

 Праћење и анализа квалитета свих елемената васпитно-

образовног рада у установи: 

1. Остваривање Школског програма 

2. Остваривање циљева и стандарда постигнућа 

3. Развој компетенција (ученика и наставника) 

4. Вредновање резултата рада наставника и стручних 

сарадника 

5. Утврђивање резултата рада ученика 

Чланови Тима 

 

Новембар 

Јануар 

Април 

Јун 

 

 

Праћење реализације програма Стручног тима за инклузивно образовање, остварује се вођењем записника 
са састанака тима, а носиоци праћења су чланови Тима 

 

 

9.8. Тим за развој међупредметних кометенција и предузетништва 
 

Кординатор тима:Биљана Масал 

Чланови тима:Марко Николић, Горан Катанић, Ана Обрадовић, Александра Катанић, Весна 

Илић 

 

Активности/теме Носиоци 

 реализације  

Време 

реализације 

 Договор о раду у школској 2019/2020. године 

 

Чланови Тима 

 

Септембар 

 

 Анализа реализације:  

- Тематског дана у разредној настави 

- Тематске недеље у предметној настави 

- Пројектне наставе у разредној и предметној настави 

Чланови Тима 

 

Новембар 

Јануар 

Април 

Јун 

 

 

Праћење реализације програма Стручног тима за инклузивно образовање, остварује се вођењем записника са 

састанака тима, а носиоци праћења су чланови Тима 

 

 

9.9.Тим за професионални развој 
 

Професионални развој наставника, у основи, јесте процес унапређивања вештина и 

компетенција наставника у циљу унапређења квалитета наставе, као и учења и постигнућа 

ученика. Осим семинара који се нуде екстерно, значајан дио професионалног развоја 

појединца одвија се у школи. То значи да се професионални развој не може свести на 

повремене семинаре и професионална окупљања. Професионални развој јесте дугорочан 

интегративни процес током којег се, кроз учење, практичан рад и истраживачку делатност, 

развијају и унапређују знања, вештине и способности појединца. Пролазећи кроз овај 

процес, наставник постаје практичар који промишља и у складу са својим потребама и 

потребама школе. 
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Кординатор тима: Мирјана Јекић 

Чланови тима: Петар Чолић, Милош Росић, Драган Вукашиновић,Бојана Вилотијевић, марко 

Николић, Горан Катанић, Ана Обрадовић, Александра Катанић, Весна Илић 
 
 

 

Активности/теме Носиоци 

 реализације  

Време 

реализације 

·    Процена потреба 

·    Утврђивање приоритета професионалног развоја 

·    Планирање професионалног развоја 

 

Чланови Тима 

  

Септембар 

  

·    Имплементација 

  

Чланови Тима 

  

током школске 

године 

·    Праћење и евалуација 

 

Чланови Тима 

  

Јануар 

Јун 

  

  

Праћење реализације програма Стручног тима за инклузивно образовање, остварује се вођењем записника са 

састанака тима, а носиоци праћења су чланови Тима 

 

 

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

Програм осавремењивања наставе,увођење иновација и стручног усавршавања 

наставника, стручних сарадника и ненаставног особља. 

          Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и ненаставног особља 

одвијаће се у школи у оквиру стручних актива и одељенских већа,одржавања угледних 

часова као и путем  семинара у и ван школе.  

Тим за стручно усавршавање: Координатор –Гордана Томоњић-педагог, Стојановић 

Јелена-проф.разредне наставе, Снежана Крстић, наставник хемије, Татјана Симић-професор 

енглеског језика, Милица Бојић – професор енглеског 

 

         Сваки наставник има свој Лични план професионалног развоја за школску 

2019/2020 годину. Стручно усавршавање наставника одвијаће се  У УСТАНОВИ кроз: 

 

1) извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом; 

2) излагање на састанцима стручних органа и тела које се односе на савладан програм 

СУ или други облик стручног усавршавања ван установе, 

3)  приказ књиге, приручника, дидактичког материјала,стручног чланка, различите врсте 

истраживања, резултати праћења развоја детета и ученика 

4)  студијско путовање и стручна посета са обавезном дискусијом и анализом  

5) истраживања (научна, акциона),  

6) пројекти образовно-васпитног карактера, 

7) програм од националног значаја у установи, 

8) програм  огледа, модел центра, 

9) облик стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у складу са 

потребама запослених 
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УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Време 

реализације 

Реализатор 

октобар Биљана Масал 

  

Љиљана Јанковић 

Драгана Васић 

Горан Катанић 

децембар Горан Катанић 

Александра Катанић 

Драгана Васић 

фебруар Весна Илић  

март Александра Катанић 

Љиљана Јанковић 

Биљана Масал 

 

Марко Николић-прво полугодиште 

Милош Росић, Ана Обрадовић-2.полугодиште 

Teматски дан, Пројктна настава-Биљана Масал 

Пројекат –Обука пливањаМилош Росић 

Координација електронског дневника , Администратор сајта-Горан Катанић 

Поетско подне, приредбе-Биљана Масал, Драгана Васић 

Вођење Klett-овог читалачког клуба у оквиру Читалачког маратона-Драгана Васић 

 

Наставници ће присуствовати семинарима зависно од финансијских могућности 

школе- 

Школска спортска гимнастика  

Зимски сусрет учитеља 

Обука-Дигитална учионица 

Настава у облаку 

Праћење вредновање и подстицање напредовања ученика у складу са образовним 

стандардима 

Нова сазнања о улози и значају цијано бактерија у животној средини 

Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, 

реализовање и евалуирање часа 

           Елементи културе земље чији се језик учи као основа за међупредметну корелацију и 

интердисциплинарни приступ у настави 

BeyoundEnglish 

Републички зимски семинар за професоре српског језика 

Дигитални атлас 

Управљање временом 

Планирање у настави српског језика и књижевности 

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВА НОРМА 

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ – АЛАТ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА 

ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – развојчиталачкемотивације„ 

Читалачки   маратон – утицај   читалачких   вештина   на    развој   личности 
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            Творба    речи у настави    српскогјезика 

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави 

            Одељенски старешина у савременој школи 

 

 

Док ће се стручно усавршавање наставника ВАН УСТАНОВЕ остваривати кроз: 

 

 Програми сталног стручног усавршавања (обуке) – домаћи или међународни 

 Акредитовани програми високошколских установа као облик целоживотног 

учења 

 Стручни скупови :  

1) Конгрес 

2) Сабор, сусрети и дани 

3) Конференција 

4) Симпозијум 

5) Округли сто 

6) Трибина 

 Летње и зимске школе 

 Стручна и студијска путовања 

 

 

10.0. ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА ПРИПРАВНИКА 

  

Увођење у посао наставника приправника остварује се кроз  оспособљавање приправника 

за самосталани образовно-васпитни рад и припрему за полагање испита за лиценцу. То је 

корак ка професионалном развоју, након стеченог базичног образовања и он се остварује 

припремом приправника за полагање испита за лиценцу, за даље стручно усавршавање и 

стицање знања.      

Увођењем у посао приправник стиче знања, развија вештине и способности које су 

потребне за самостално остваривање образовно-васпитног рада. Програм увођења у посао 

приправника садржи и посебан део који се односи на оспособљеност за рад са децом и 

ученицима са сметњама у развоју.  

Програмом увођења у посао постављени су захтеви који се односе на: 

- Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада 

- Праћење  развоја и постигнућа ученика 

- Сардања са колегама, породицом илокалном заједницом 

- Рад са децом и ученицима са сметњама у развоју 

- Професионални развој 

- Документацију наставника, васпитача и стручних сарадника 

 

Предвиђено је да сваки приправник у току приправничког стажа има ментора. Он ће 

приправника уводити, пратити, помагати, саветовати и едуковати кроз праксу да би се 

приправник изграђивао као практичар. 

 

Активности ментора током увођења приправника у посао: 

- Пружа помоћ у припремању и извиђењу образовно-васпитног рада 

- Присуствује образовно-васпитном раду најмање 12 часова у току приправничког 

стажа 

- Анализира образовно-васпитни рад у циљу праћења напредовања приправника 

- Пружа помоћ у припреми за проверу савладаности програма 

- Води евиденцију о раду приправника 

- Подноси извештај директору о оспособљености приправника за самостално извођење 

образовно-васпитног рада 
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- ментор не може да буде члан комисије, али има обавезу да присуствује провери 

савладаног програма 

 

Активности приправника током увођења у посао: 

- присуствује настави односно активностима ментора, по препоруци ментора и раду 

других наставника у трајању најмање 12 часова током приправничког стажа 

- води евиденцију о свом раду 

- бира у сарадњи са ментором, тему облика образовно-васпитног рада за проверу 

савладаности програма 

 

Активности педагога током увођења приправника у посао: 

- пружа стручну помоћ у адектватном избору метода, облика рада и наставних 

средстава 

- обезбеђује континуирану сарадњу кроз индивидуалне разговоре 

- обезбеђује упућивање на додатну литературу, организовање радионица, упућује на 

семинаре у школи и ван ње, анализира и процењује успешност избора, саветује при 

решавању дилема даје упутства при решавању конкретних ситуација... 

- помаже у вођењу педагошке документације. 

-  

Програм здравствене заштите ученика 
Циљ је  

-друштвена и лична брига о здрављу сваког детета  

-развијање, код сваког ученика појединачно, свести о значају очувања личног здравља и 

значаја његовог активног односа према томе 

- развијање правилног односа према исхрани, слободном времену, боравку у природи, 

редовним консултацијама у здравственим службама и избегавању ризичних ситуација и 

понашања, која могуштетно 

 

Специфични  циљеви  су 

- стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здравим начином живота 

и развојем хуманизације односа међу људима  

-унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље 

-  остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, 

заштити и унапређивању здравља ученик 

 

У циљу остваривања здравствено васпитања и заштите здрвља, у сарадњи са Домом здравља 

у Бајиној Башти, посебна пажња поклониће се: стицању основних знања о здрављу, 

најчешћим поремећајима и заштити здравља; развијању хигијенских навика и позитивних 

здравствених ставова; стицању здравствене културе-програм спречавања инфективних 

болести, сиде и наркоманије, штетност пушења и употребе алкохола.  

 

На остваривању ових задатака поред здравствених радника (предавања и едукативни 

филмови из здравственог просвећивања), ангажоваће се сви наставници школе, а нарочито 

наставници биологије и физичког васпитања, као и стручни сарадници школе.  

 

Школски диспанзер (педијатар и медицинска сестра) врши систематске прегледе ученика 

наше школе. Овом сарадњом са здравством знатно ће се унапредити здравствена заштита 

ученика. 

ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВОСТИ 

Стварање што повољнијих У току школске године Помоћни радници, 
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хигијенских услова у школи 

и њихово одржавање у току 

године 

наставници 

Систематски прегледи 

ученика 

Према распореду Дома 

здравља 

Дом здравља 

Лекарски прегледи ученика 

пред одлазак на рекреативну 

наставу или екскурзију 

У току школске године Дом здравља 

Систематски прегледи зуба Према распореду Дома 

здравља 

Дом здравља 

 

 

ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА У 

ШКОЛИ 
 

Подршка у учењу 

 

Циљ:Дасе ученицима обезбеде 

додатничасовиобавезнихнаставнихпредметадиференциранипремаобразовнимпотребам

аученика 

Подршка у учењу: 

- израда домаћих задатака 

-организација процеса учења 

-активно конструисање знања, селектовање битног од небитног 

-ефикасно коришћење различитих стратегија учења 

-решавање проблема 

-развијање логичког мишљења 

- вршњачка едукација 

- формулисање кључних појмова (подвлачење, писање сажетака-резимеа) 

- формулисање питања, задатака у вези са ученим градивом 

- допунска настава 

- додатна настава 

Драмска радионица 

 

Циљ: Оспособљавање ученика за драмско изражавање, за беседништво... 

Подршка: 

- развијање драмског изражавања. 

- подстицање стваралачке способности. 

- богаћење маште и креативног мишљења. 

- развијање способности за концентрацију и ослобађање страха од јавног наступа. 

- развијање технике лепог, течног и креативног изражавања. 

- подстицање слободног изражавања мисли и осећања. 

- подстицање самоконтроле, истраживања и критичности и самокритичности. 

 

Креативна радионица 

 

Циљ: Развијањестваралачкихспособности и креативнихпотенцијалаученика 

Подршка: 

- подстицање маште, креативности, уметничко изражавање, стваралаштво, увиђање лепог, 

стрпљење, концентрација, откривање скривених талената, стицање нових вештина, јачање 

самопоуздање кроз сопствено креативно изражавање. 
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Креативна и драмска радионица 

 

Циљ: Развијањестваралачкихспособности и креативнихпотенцијалаученика, 

оспособљавање за драмско изражавање, беседништво... 

Подршка: 

-подстицање маште, креативности, уметничко изражавање, стваралаштво, увиђање лепог, 

стрпљење, концентрација, развијање драмског изражавања, откривање скривених талената, 

стицање нових вештина, јачање самопоуздање кроз сопствено креативно и драмско 

изражавање, богаћење маште и креативног мишљења, ослобађање страха од јавног наступа... 

 

Како најбоље учити (учење учења) 

 

Циљ: Да се ученици упознају са различитим техникама учења. 

Подршка: 

- развијање вештина ефикасног учења. 

- формирање навика израде плана рада (времена) и места учења. 

- упознавање са методама и техникама ефикасног учења – метода текста са празнинама, 

загонетни охрабривачи, техника рибље кости, Венови дијаграми, уређење одломка, техника 

тражења грешке, техника 6 шешира, техника акронима,мнемотехника, техника гроздова, 

савети за учење (општи савети и савети за учење појединих предмета), метода питања и 

одговора, мапа ума... 

 

Пројектна настава 

 

 

Циљ: Да се ученици оспособе за организацију и реализацију пројекта 

Подршка: 

- Уочавање проблема у непосредном окружењу, дефинисање теме, циљева и начина рада, 

реализација и евалуација пројекта 
 
 

Физичко васпитање и здраво одрастање 

 

Циљ: Да се ученици оспособе за самостално извођење физичких вежби, да се развије 

свест о бризи за сопствено здравље 

Подршка:  

-физичко вежбање, развијање моторичких способности, играње разних игара, 

стицањевештинауравнотеженеисхране,  правилног и неправилног држања тела и пружања 

прве помоћи, значај одмора и физичких активности, заштита од сунца, мраза, кише, ветра, 

безбедно понашање крај воде, ватре, пута... 

 
 
 

Школа без насиља 
 

Циљ: Оснаживањаучениказауважавање и поштовањедругих 

Подршка: 

- стварање сигурног и безбедног окружења. 

- препознавање врста насиља и нивоа насиља. 

- улога ученика у ситуацијама присуствовања нисиља (шта ученик треба прво да уради). 

- како помоћи жртви, како се опходити према насилнику (реалне школске ситуације, 

примери из свакодневног живота). 

- разумевање појма реституције – надокнада штете. 

- стицање вештина медијације – посредовање у сукобу. 
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Здраво одрастање 

 

Циљ: Оспособљавање ученика за самосталну бригу о свом здрављу 

- стицање знања уравнотежене исхране, личне хигијене и хигијене простора 

- правилно и неправилно држање тела 

- значај одмора и физичких активности 

- заштита од сунца, мраза, кише, ветра... 

- безбедно понашање крај воде, ватре, пута... 

- пружање прве помоћи 

Дечији клуб 

 

 

Циљ: Оспособљавање ученика за извођење разних игара, и за креативно провођење 

слободног времена. 

Подршка: 

- развијање логичко-комбинаторних и креативних способности ученика, апстрактог 

мишљења, закључивања, посматрања, опажања и анализирања. 

- развијање сарадње, уважавање других, прихватање пораза, поштовање правила игре. 

 
 

У матичној школи, настава ће почињати у 12:25 и трајати до 15:05 часова, док ће у ИО 

Заглавак настава почињати у 11:40 и трајати до 14:45 часова. 

 
План рада Тима за превенцију употребе дрога код ученика 

 

Чланови Тима: Љиљана Јовановић – професор разредне наставе, Ана Обрадовић – професор 

биологије- координатор, Марија Малешевић – професор енглеског, Мирјана Јекић – 

психолог 

 

 
 АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ НОСИОЦИ  

РЕАЛИЗАЦИJЕ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИJЕ 

     Договор око израде плана рада за школску 

2019/2020 годину 

 

       Чланови тема   Септембар 2018 

Израда паноа  " Сачувајмо своје здравље" Наставници 

ликовне културе 

Прва недеља 

октобра 

Активност са родитељима  

"Улога породице у формирању здравих 

животних стилова" 

Одељењске 

старешине 

Новембар  

Приказивање филма у циљу превенције употребе 

дроге 

Љиљана Јовановић 

Ана Обрадовић 

Децембар  

Исписивање порука деце на тему  " Здравље је" Ана Обрадовић  

Марија 

Малешевић 

Март  

Предавање за родитеље 

"Комуникација родитеља и деце" 

Педагог школе Април  

Радионица за децу 

"Моје слободно време" 

Психолог школе Мај  
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Предавање представника МУПа                                                                                                                 

Предавање представника Дома здравља 

Представници 

МУПа 

Представници  

Дома здравља 

Током школске 

године 

Праћење реализације програма Тима за превенцију употребе дрога код ученика, остварује се 

вођењем записника са састанака Тима, а носиоци праћења су чланови Тима. 

 
 

 

 

 

10. 2. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

У последња два разреда основне школе организује се Ученички парламент. Ученички 

парламент чине по два ученика из 7. и 8. разреда из Матичне школе и ИО Злодол. 

 Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године,а 

чланови парламента бирају председника Парламента  заменика предесника. Мандат 

председника односно заменика траје  годину дана с тим што може поново бити биран. 

 Председник парламента сазива и руководи седницама Парламента и стара се о 

правилној примени  одредаба Правилника о раду ученичког парламента а у одсуству 

председника то ради заменик предесника Парламента. 

Координатор-Мирјана Јекић 

 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци  активности 

- Избор председника парламента и заменика 

председника као и договор око термина за 

наредне састанке 

-Упознавање са планом рада Ученичког 

Парламента; 

-Давање мишљења и предлога стручним органима 

школе о кућном реду, правилима понашања и 

мерама безбедности ученика 

-Предлози о извођењу екскурзија 

-Организација активности поводом обележавања  

Дечије недеље  

-Избор представника Ученичког парламента у 

Школском одбору  

- Избор представника Ученичког парламента у 

тим за самовредновање 

-Разно 

 

 

септембар 

 

 

 

чланови 

парламента,координатор, 

педагог, психолог и по 

потреби директор 

-Разматрање односа и сарадње ученика и 

наставника у првом класификационом периоду; 

- Колико се поштују правила понашања у школи и 

какве су мере безбедности; 

-Предлози о организацији предстојећих 

манифестација у школи (новогодишње журке, 

пружање помоћи у припреми школске славе...) 

децембар 

 

чланови парламента, 

координатор, педагог, 

психолог и по потреби 

директор 

 

1.Анализа организације досадашњих такмичења; 

 

март 
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2.Обавештавање ученика о питањима од посебног 

значаја за њихово даље школовање, договор око 

активности везаних за Професионалну 

оријентацију  

3. Припрема за пробни завршни испит и разговор 

о завршном испиту  

4. Разматрање односа и сарадње ученика и 

наставника; 

5. Колико се поштују правила понашања у школи 

и какве су мере безбедности; 

6. Предлози о организацији предстојећих 

манифестација у школи  

 

чланови парламента, 

координатор, педагог, 

психолог и по потреби 

директор 

 - Активностиоко прославе Данашколе 

- Анализа реализоване екскурзије школске 2018 

/2019. године 

- Припрема за завршни испити  разговор о 

завршном испиту /припремна настава/ 

- Организовање Мале матуре 

- Анализа годишњег рада Ученичког парламента 

мај 

 

чланови 

парламента,координатор, 

педагог, психолог и по 

потреби директор 

 

 

 

9.8. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ 2019 / 2020.Школске године 

 

Континуирани рад у овој области почиње у раду са ученицима седмог и осмог 

разреда. Задатак из ове области биће: поширивање знања о свету занимања у циљу 

упознавања ученика са што већим бројем занимања уз истовремено указивање на њихове 

захтеве  и развијање способности и интересовања за поједине делатности. 

 У складу са планом и програмом, ученици завршног разреда биће информисани и 

упућени у политику  полагања квалификационих испита и стандарде за упис средњих школа. 

У складу са тим, а на основу програма Министарства просвете педагог школе ће заједно са 

одељенским старешинама сачинити план информисања и препреме ученика за полагање 

квалификационих испита уз пружање неопходне стручне и техничке помоћи, како 

ученицима тако и њиховим родитељима. 

Координатор Тима за професионалну оријентацију: Мирјана Јекић- психолог школе 

Чланови Тима за професионалну оријентацију:, Горан Катанић – професор 

ТИО,Александра Катанић – професор енглеског језика, Арсеновић Јован – наставник 

математике и Васић Драгана-проф.српског језика. 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 
ПОДРУЧИЈЕ 

РАДА 
ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Саветодавни рад са родитељима 

ученика 

Групни и 

индивидуални рад 

Током 

године 

педагог,директор, 

психолог 

Разговор са ученицима на тему 

професионалне орјентације 
Групни и 

индивидуални рад 
Април,мај 

педагог, 

наставници, 

психолог 

Информисање и упознавање 

ученика са појмом и значајем 

професионалне орјентације 

Одељенска 

заједница 
мај 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

психолог 

Разговор о разним занимањима Одељенска 

заједница 
април 

одељенске 

старешине 
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психолог 

Помоћ ученицима у стицању 

увида у сопствене потенцијале и 

способности 

Одељенска 

заједница, Инд. И 

групни рад 

Током 

године 

педагог, 

одељенске 

старешине 

психолог 

Рад са ученицима који имају 

проблема у професионалном 

опредељењу 

Индивидуални и 

групни рад 

Током 

године 

Педагог 

психолог 

Разговори са ученицима о 

проблемима приликом одабира 

одређеног занимања 

Одељенска 

зајденица, Инд. И 

групни рад 

Током 

године 

одељенске 

старешине 

психолог 

Презентација: “Куда после 

основне школе“ 

Одељенска 

заједница 
Април/мај 

Педагог 

психолог 

Упознавање за политиком уписа у 

средње школе 
Одељенска 

зајденица,Инд. И 

групни рад 

април 

педагог, 

одељенске 

старешине 

психолог 

Упознавање родитеља са 

правилима полагања завршног  

испита 

Родитељски 

састанак 

Током 

године 

одељенске  

старешине 

психолог 

Психолошка припрема и подршка 

ученицима пред полагање заврног 

испита 

Групни и 

индивидуални рад 

Током 

године 

педагог, 

одељенске 

старешине 

психолог 

Организовање посета и промоција 

средњих школа, средњошколских 

домова и других институција 

Групни и 

индивидуални рад 

Током 

године 

педагог, 

Одељенске 

старешине 

психолог 

Сарадња са широм друштвеном 

заједницом 
Сви облици в.о. рада 

Током 

године, по 

потреби 

педагог, 

Одељенске 

старешине 

психолог 

 

 

 

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

11.1.САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

Чланови савета родитеља по одељењима: 

 

Име и презиме Представник одељења: 

Милосављевић  Сања Нижи разреди – матична школа 

Ранковић  Миленко V  разред- матична школа 

Бабић Јелена VI разред- матична школа 

Ђукановић Ивана VII  разред-  матична школа 

Марковић Миленко VIII разред-  матична школа 

Глигоријевић Јелена  IV  разред – ИО Злодол 

Томић Милица  V  разред – ИО Злодол 

Лазаревић Дејан VI разред – ИО Злодол 

Секулић Биљана VII разред –ИО Злодол 

Лукић Милица VIII разред –ИО Злодол 
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Митровић Дејан I-IVразред – ИО  Заглавак 

Николић Ивана I-IVразред – ИО  Јеловик 

Марковић Ана I-IVразред – ИО  Јакаљ 

 

11.1.2. Унапређивање сарадње са родитељима 

 

Сарадња са родитељима остварује се путем родитељских састанака, групних 

разговора, индивидуалних контаката,  са циљем да се ученицима омогући адекватан 

психосоцијални развој.ученика. 

 

Програм рада Савета родитеља 

Време 

реализације 

Активности/теме,садржаји/ Начин реализације Носиоци реализације и 

сарадници 

септембар 

1.Разматрање Извештаја о 

раду за 2018/2019.годину 

2.Разматрање Годишњег 

плана рада за 2019/2020. 

3.Давање сагласности на 

програм и организовање 

екскурзија у 2019/2020 год. 

4. Осигурање ученика у 

школској 2019/2020 год. 

5.Именовање родитеља у 

Тимове школе; 

Предлог члана за стручни 

актив за развојно 

планирање, Избор члана 

Савета родитеља у Тим за 

самовредновање; предлог 

члана у Тим за 

обезбеђивања квалитета и 

развој установе; предлог 

члана у Тим за развој 

међупрдметних 

компетенција и 

предузетништва, Избор 

члана Савета родитеља у 

Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања; 

Упознавање са 

реализацијом Пројекта 

обогаћеног једносменског 

рада; 

- Текућа питања 

Праћења,извештаји 

 

Праћења 

 

 

 

 

Директор, 

Секретар,  

педагог, 

чл.С.родитеља 

Децембар  

1.Доношење одлуке о 

висини надокнаде за 

наставнике-пратиоце у 

реализацији екскурзије 

Праћења 

 

Директор, 

Секретар,  

педагог, 

чл.С.родитеља 

фебруар 

1.Учествује у поступку  

предлагања  изборних 

предмета  и у поступку  

Праћења,предлози 

Директор, 

Секретар,  

педагог, 
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избора уџбеника 

2. Организација ученичких 

екскурзија; 

чл.С.родитеља 

Током 

године/по 

потреби/ 

1.Предлаже мере  за 

осигурање квалитета и 

унапређивање  образовно-

васпитног рада 

2.Разматра намену 

коришћења средстава од 

донација 

3.Разматрање и праћење 

услова за рад Школе 

,услове за одрастање и 

учење, безбедност и 

заштиту деце и ученика 

4. Избор родитеља 

посматраача ана завршном 

испиту, организација 

прославе мале матуре 

Праћења,предлози 

 

 

 

Предлози 

 

 

праћење 

 

Директор, 

Секретар,  

педагог, 

чл.С.родитеља  

 

 

 

 

 

11.2. ПЛАН РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ  2019/2020. 

ГОДИНИ 

 

Ред.бр 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ 

 

 

1. 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Информисање родитеља о изборним предметима и 

ваннастваним  активностима; 

Избор представника родитеља за Савет родитеља 

Могућност организовања излета и екскурзија ученика; 

Улога родитеља у превеници дигиталног насиља, 

безбедно понашање деце на интернету 

Договор о даљем раду; 

Текућа питања; 

 

2. 

 

НОВЕМБАР 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода; 

Текућа питања; 

3.  

ФЕБРУАР 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта; 

Реализација плана рада Школе у првом полугодишту; 

Текућа питања; 

4. АПРИЛ Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода; 

Организовање екскурзије ученика 

Текућа питања; 

5. ЈУН Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог 

полугодишта; 

Текућа питања; 

 

У оквиру програма  сарадње са породицом школа организује Дан отворених врата 

сваког месеца /последње недеље у месецу/  у оквиру којег родитељи могу да присуствују 

образовно-васпитном раду: 
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Дату

м  

посет

е 

30. 

септемба

р 

29. 

октобар 

27. 

новемба

р 

26. 

децембар 

24. 

јануар 

24. 

фебруар 

24. 

март 

29. 

април 

28. 

мај 

12. 

јун 

Дан у 

недељ

и 

понедеља

к 
уторак среда четвртак петак 

понедељ

ак 

утора

к 
среда 

четврт

ак 

пет

ак 

12.САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

 За успешно остваривање основно школског васпитања и образовања, као и стално 

усавршавање основних и пратећих делатности школске установе неопходна је активна и 

обострана сарадња са друштвеном средином.  

 

И ове школске године наставиће се сарадња са свим значајним институцијама у 

локалној заједници и шире, са другим образвоним институцијама, здравстевном 

институцијом, СТЦ, градском библиотеком, предузећима и друго. 

 

 

 

 

ИНСТИТУЦИЈА САДРЖАЈ РАДА ОБЛИК ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗА- 

ТОРИ 

Дом здравља 

Систематски преглед, 

вакцинација, 

едукативна предавања 

лекара 

Посете и 

предавање на 

задату тему 

Током године 
Здравствени 

радници 

Центар за 

социјални  рад 

Помоћ деци без 

родитеља и 

сиромашној деци 

Посете Током године 

Директор, 

социјални 

радници 

Црвени крст 
Помоћ сиромашној 

деци 
Посете Током године 

Рук.ЦК, 

директор 

Завод за заштиту 

здравља 
Прегледи воде Посете Током године 

Служба 

завода 

Дунав осигурање Осигурање ученика 
Контакти са 

компанијом 
Током године 

Директор, 

компанија 

Национални парк 

„Тара“ 

Уређење школског 

дворишта путем 

садница и др.растиња 

Акција Током године 

Директор 

Инжењер 

хортикултуре 

ЈП НПТ 

СУП Бајина 

Башта 

Предавање на тему 

безбедности 

саобраћаја 

Посете Током године 
Саобраћајна 

полиција 

WWFакадемија 

за природу 

Сусрет 

амбасадорских школа 

Националног парка 

Тара 

посета Током године 

WWFакадем

ија за 

природу 

НП Тара 

 

13.   ПРOГРAМ ШКOЛСКOГ МAРКEТИНГА 

                                                                 Интeрни мaркeтинг 

Инфoрмaциja и прикaзивaњe дeлaтнoсти шкoлe (огласна табла, излoжбe, прикaзи, 
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трибинe)Шкoлa ћe прeкo срeдстaвa инфoрмисaњa нa тeритoриjи oпштинe Бајина Башта  

(рaдиo и тeлeвизиja нa тeритoриjи oпштинe Бајина Башта), веб странице школе вршити 

стaлнo инфoрмисaњe jaвнoсти, a пoсeбнo рoдитeљa o aктивнoстимa шкoлe нa oствaривaњу 

oбрaзoвнo-вaспитних зaдaтaкa. 

Пoврeмeнo ћe oргaнизoвaти излoжбe ликoвних рaдoвa и литeрaрних рaдoвa. 

Oргaнизoвaћe сe књижeвнe вeчeри сa учeницимa, сусрeт учeникa сa дeчjим писцимa. 

Рaзнa прeдaвaњa зa рoдитeљe кaкo нa рoдитeљским сaстaнцимa, тaкo и пoсeбнa 

oргaнизoвaњa у сaрaдњи сa Здрaвствeним цeнтрoм из Бајине Баште. 

 

Eкстeрни мaркeтинг 

 

Постигнуте резултате у раду и на такмичењима, Школа ће објављивати преко 

средстава јавног информисања на нивоу Општине Бајина Башта; 

Своје литерарне и ликовне радове ученици ће слати разним листовима и то ће бити 

један од облика приказивања постигнутих резултата у настави и на такмичењима. 

 

 

 

14. ПРAЋEЊE И EВAЛУAЦИJA ГOДИШЊEГ  

ПЛАНA РAДA ШКOЛE 

 

Тим за праћење и евалуацију Годишњег плана рада школе: директор школе: Гордана 

Леонтијевић, педагог школе:Гордана Томоњић, психолог школе : Мирјана Јекић, Наташа 

Алексић -наставник руског језика, Бојана Вилотијевић-наставик разредне наставе , Бојана 

Аврамовић – библиотекар - координатор 

 ПРOГРAМСКИ СAДРЖAJИ 

ДИНA

М. 

(мeсeц) 

НOСИЛAЦ 

ПOСЛA 

I 
ПOЛAЗНE OСНOВE ПРOГРAМИРAЊA 

 

VIII 

IX 
Дирeктoр шкoлe 

II УСЛOВИ РAДA ШКOЛE   

III 

OРГAНИЗAЦИJA РAДA ШКOЛE: 

 Рeaлизaциja oбрaзoвнo-вaспитних зaдaтaкa 

 Рeдoвнa нaстaвa 

 Дoпунскa нaстaвa 

 Дoдaтнa нaстaвa 

 Слoбoднe aктивнoсти учeникa 

 Oдeљeњскa зajeдницa 

 

IX 

 

I 

 

IV 

 

VI 

 

Дирeктoр шкoлe 

Рaзрeднe 

стaрeшинe 

Сaрaдници 

дирeктoрa 

Нaстaвничкo 

вeћe Стручни 

aктиви 

IV 

 

ПРOГРAМИ РAДA СТРУЧНИХ OРГAНA 

 Нaстaвничкo вeћe 

 Одељенско вeћe 

 Aктивнoсти нaстaвникa рaзрeднe нaстaвe 

 Aктивнoсти нaстaвникa прирoдних нaукa 

 Aктивнoсти нaстaвникa друштвених нaукa  

 Aктивнoсти нaстaвникa вeштинa 

 

IX 

XII 

VI 

 

 

Дирeктoр шкoлe 

Рукoвoдиoци 

рaзрeдних 

вeћa 

 

V 

 

ПРOГРAМ ЗA УНAПРEЂИВAЊE OБРAЗOВНO-

ВAСПИТНOГ РAДA 

 Прoгрaмскeaктивнoсти нa рeaлизaциjи, усвajaњу и 

дoнoшeњу Прoгрaмa зa слoбoднeaктивнoсти учeникa 

Тoкoм 

гoдинe 
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 eфикaснoст oргaнизaциje рaдa, рaспoрeд рaдa, 

oдвиjaњe свих видoвaoбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa: 

- рeдoвнa нaстaвa 

- дoпунскa нaстaвa 

- дoдaтнa нaстaвa 

-     вaннaстaвнe aктивнoст 

-    oдeљeњскe зajeдницe 

VI 

 

ПРOГРAМ РAДA OРГAНA ШКOЛE 

 

Тoкoм 

гoдинe 

 

 

VII 
 

ПРOГРAМ СAРAДЊE СA РOДИТEЉИМA И 

ДРУШТВEНOМ СРEДИНOМ 

Инфoрм

исaњe 

 

 

 

VIII 

 

КAЛEНДAР ЗНAЧAJНИХ AКТИВНOСТИ У 

ШКOЛИ 

Тoкoм 

гoдинe 

Дирeктoр шкoлe 

Шкoлски oдбoр 

IX 

 

СПРEМНOСТ И УРEДНOСТ OБJEКТA ЗA НAСТAВУ 

 прaћeњe хигиjeнe 

 испрaвнoст шкoлскoг инвeнтaрa 

 испрaвнoст цeлoкупнe инстaлaциje (вoдoвoднe,eлeктрo 

  

  и зa пaрнo грejaњe) 

 

Стaлни 

зaдaтaк 

Стaлни 

зaдaтaк 

 

Сeкрeтaр шкoлe 

Дoмaр шкoлe 

Домар 

 

 

 

 

 

 

 

X 
ВРEДНOВAЊE СOЦИOEКOНOМСКИХ УСЛOВA 

ПOРOДИЦE: 

 сoциoeкoнoмски сaстaв oдeљeњa 

 

Тoкoм 

гoдинe 

 

Рaзрeднe 

стaрeшинe 

 

XI 

 

ПРAЋEЊE, ИНФOРМИСAЊE И ВРEДНOВAЊE 

КВAЛИТEТA OСТВAРEНE СAРAДЊE НA СВИМ 

НИВOИМA   ИЗ   ГOДИШЊEГ ПРOГРAМA РAДA 

ШКOЛE 

Тoкoм 

гoдинe 

Дирeктoр шкoлe 

Oдeљeњскa вeћa 

Рaзрeднe 

стaрeшинe 

 

XII 

 

ПРAЋEЊE И ПРOЦEЊИВAЊE СТРУЧНOГ 

УСAВРШAВAЊA  

 

 

 

ПРOСВEТНИХ РAДНИКA 

Инфoрм

исaње 

 

 

XIII 
ПРAЋEЊE СAВEТOВAНOГ РAДA СA 

НAСТAВНИЦИМA И ДРУГИМ РAДНИМ OСOБЉEМ 

НA СВИМ НИВОИМА 

 

Тoкoм 

гoдинe 

 

Дирeктoр шкoлe 

Сeкрeтaр шкoлe 

 XIV 
ПРAЋEЊE ИНOВAЦИJA У НAСТAВНOМ ПРOЦEСУ 

 

Инфoрм

и-сaњe 

 

Стручни aктиви 

 

XV 

OСТAЛИ OРГAНИ ПРAЋEЊA И OСТВAРEЊA 

РEЗУЛТAТA РAДA ШКOЛE 

 нaдзoрнa службa Министaрствa прoсвeтe и другe 

службe зa прaћeњe рaдa у oбрaзoвaњу 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 ВД  ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ 

 

/Јовановић  Србољуб/ 

 

 

 

ПРEДСEДНИК ШКOЛСКOГ 

OДБOРA 
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СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

 
Р

ед
н

и
 б

р
о
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 
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С
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К
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О
ст
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и
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/ 
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и

б
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С
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со
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а
 

П
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о
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а
 %

 

Д
о
 к

р
а
ја

 ш
к

о
л

ск
е 

2
0

1
3
/2

0
1
4
 

О
д

 ш
к

о
л

ск
е 

2
0

1
4
/2

0
1

5
 

Број сати 

стручног 

усавршавањ

а 

 

1. 

 

Вилотијевић Бојана 
18 1 1 1 1  1 

1 
24 10 1 1 1 1 1 1 6  40 100 30 3 

 

2. 

 

Илић Весна 
18 1 1 1 1  1 

1 
24 10 1 1 1 1 1 1 6  40 100 78 2 

 

3. 

 

Стојановић Јелена 
18 2 - 1 1  1 

1 
24 10 1 1 1 1 1 1 6  40 100 22 1 

 

4. 

 

Митровић Катарина 
18 2 - 1 1  1 

1 
24 10 1 1 1 1 1 1 6  40 100 - - 

 

5. 

 

Милинковић Милош 
18 1 1 1 1  1 

1 
24 10 1 1 1 1 1 1 6  40 100 46  

 

6. 
Васић Драгана 17 1 1 1 1 1 1 

 
23 11 1 1 1 1 1 1 6 20 40 114 - 34 

 

7. 

 

Масал Биљана 
17 1 1 1 1 1 1 

 
23 11 1 1 1 1 1 1 6 20 40 114 6 40 

 

8. 
Милановић Љубиша 16 1 1  1 1  

 
20 10 1 1 1 1 1 1 6  36 89 - - 

 

9. 

 

Павловић Негосава 
10    2   

 
12 5  1  1 1  3 10 30 75 88 8 

 

10 
Ђукановић Радомир        

 
              

 

11 

 

Јовановић Милош 
10    1   

 
11 5  1  1 1 1 4  20 50 - - 
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12 

 

Николић Марко 
12 0,5 0,5 1    

 
14 5 1 1 1 1 1  5  24 60 - - 

 

13 
Чолић Петар 11 1 1     

 
13 4  1 1 1 1 1 5  22 55 - - 

 

14 

Стојадиновић 

Невенка 
4 0,5 0,5     

 
5 2  0,5  0,5   1  8 20 - - 

 

15 

 

Арсеновић Јован 
16 1 1 1 1 1 2 

 
23 11 1 1 1 1 1 1 6  40 99 68 - 

 

16 

 

Ристић  Весна 
8 1 1     

 
10 4  1   1  2  16 40 66 - 

 

17 
Ковачевић Марина 16 1 1 1 1 1 2 

 
23 11 1 2 1 1 1  6  40 99 - - 

 

18 

 

Тутић Радмила 
10 1 1     

 
12 5  1 1  1  3 10 30 75 - - 

 

19 
Росић Милош 8   1 1   

 
10 4  0,5  1 0,5  2  16 40 - - 

 

20 
Јевтић  Владимир 3 0,5 0,5     

 
4 1  0,5   0,5    6 15 - - 

 

21 

Максимовић 

Александар 
       

 
              

 

22 

 

Катанић Горан 
16   1 2   

 
19 9 0,5 1 1 1 0,5  4  32 80 62 - 

 

23 
Oбрадовић Ана 12 1 1 1    

 
15 5 0,5 1 1 1 0,5  4  24 60 40 9 

 

25 
Митровић Радомир 6       

 
6 3   1 1 1  4  12 30 - - 

 

27 
Нешковић Дејан 14 1 1    2 

 
18 7  1 1 1 1 1 5  30 70   

 

28 
Симић Татјана 20 2 1  1   

 
24 11 1 1 1 1 1 1 6  40 108   
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ – MAТИЧНА ШКОЛАшколска 2018/2019. година 

Име и презиме Предаје Српски језик 
ПОНЕДЕЉ

. 
УТОРАК СРЕДА 

ЧЕТВРТА

К 
ПETAK 

Масал  Биљана, 

Професор  српског језика 

Српски језик 

V,VI, VII, VIII 

Допунска нас.    ПРЕДЧАС  

Додатна нас.   ПРЕДЧАС   

ЧОС ПРЕДЧАС     

Драм-рецит.сек     ПРЕДЧАС 

Николић Марко 

Професор географије 

Географија 

V,VI, VII, VIII 

Допунска нас.    ПРЕДЧАС  

Додатна нас.    ПРЕДЧАС  

ЧОС  ПРЕДЧАС    

Симић Татјана, 

проф.  енглеског језика 

Енглески јез. 

V,VI, VII, VIII 

Допунска нас. ПРЕДЧАС     

Додатна нас.    ПРЕДЧАС  

Ђукановић Радомир 

проф.ликовне културе 

Ликовна култура 

V, VI, VII, VIII 

Ликовна сек. 

 
    ПРЕДЧАС 

Милановић Љубиша 

Дипломирани филолог 

Руски језик 

V, VI, VII, VIII 

 

Допунска нас.   7. час   

Додатна нас.     7. час 

Ристић Весна, 

Наст.биологије и хемије 

БиологијаV и VII 

Хемија VII, VIII 

Допунска нас.  7. час    

Додатна наст.    7. час  

Обрадовић  Ана,  

проф.биологије 

Биологија 

VI , VIII 

 

Допунска нас.   ПРЕДЧАС   

Додатна наст. ПРЕДЧАС     

Росић Милош 

проф.физичког васп. 

Физичко васпит. 

V,VI, VII, VIII 

Спортска секц. 7. час     

Час одељ.стар.    7. час  

Арсеновић Јован, 

наст.математике 

математика 

V,VI, VII, VIII 

Допунска нас 7.час     

Додатна наст. 7.час     

ЧОС      

Чолић Петар 

дипломирани историчар 

Историја 

VII, VIII 

Допунска нас 7 час     

Додатна наст.   7 час   

Катанић  Горан, 

проф. техничког образовања 

Тех.и инф. 

V,VI, VII, VIII 

Саобраћајна 

секција 

 

 
   7. час 

Јевтић Владимир Историја Допунска нас    7.час  
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дипломирани историчар V, VI Додатна наст.     Предчас 

Јовановић Милош 

Дипл.музичар 

Музичка  култура 

V, VI, VII, VIII 
Музичка секц.  ПРЕДЧАС    

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ – ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЗЛОДОЛ – школска 2018/2019. година 

Име и презиме Предаје Српски језик 
ПОНЕДЕЉ

АК 
УТОРАК СРЕДА 

ЧЕТВРТА

К 
PETAK 

Васић Драгана, 

Професор  српског језика 

Српски језик 

V,VI, VII, VIII 

Допунска нас. 7.час     

Додатна нас.   ПРЕДЧАС   

Час одељ.стар.  ПРЕДЧАС    

Драмско-

рецита.с 
    ПРЕДЧАС 

Симић Татјана 

проф. енглеског језика 

Енглески језик 

V,VI, VII, VIII 

Допунска наст.  7.час    

Додатна наст.  7.час    

Николић Марко 

Професор географије 

Географија 

V, VII, VIII 

Допунска нас.     ПРЕДЧАС 

Додатна нас.     ПРЕДЧАС 

Тутић Радмила 

Професор географије 

Енглески јез. 

VI 

Допунска нас.   7 .час   

Додатна нас.   7. час   

Милановић Љубиша, 

проф.руског језика 

Руски језик 

V,VI, VII,VIII 

Допунска нас. ПРЕДЧАС     

Додатна нас.    ПРЕДЧАС  

Павловић Негосава 

проф.ликовне културе 

Ликовна култура 

V, VI, VII,VIII 

Ликовна сек. 

 
  ПРЕДЧАС   

Ковачевић Марина, 

 наст. математике 

Математика 

V, VI, VII, VIII 

Допунска нас.  ПРЕДЧАС    

Додатна нас.    предчас  

Час 

одељ.стареш. 
ПРЕДЧАС     

Обрадовић  Ана 

проф.биологије 

Биологија 

V,VI, VII, VIII 

 

 Додатна наст.   7. час   

Допунска нас.   7.час   

Час 

одељ.стареш. 
    7.час 

Стојадиновић Невенка 

проф. хемије 
Хемија VII, VIII 

Додатна наст.    ПРЕДЧАС  

Допунска нас.  7.час    

Катанић  Горан Техн. и информ. саобраћајна с.  7.час    
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проф. техничког образовања V , VI, VII,VIII  

Час 

одељ.стареш. 
  7.час   

Чолић Петар 

проф.историје 

Историја 

V,VI, VII, VIII 

Допунска нас ПРЕДЧАС     

Додатна наст.    ПРЕДЧАС  

Александар Максимовић 

проф.физичког васпитања 

Физичко 

вааспитање 

V, VI, VII,VIII 

Спортска секц.  ПРЕДЧАС    

Јовановић Милош 

Дипломирани музичар 

Музичка  култура 

V, VI, VII,VIII 

Музичка сек. 

 
7.час     

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а ЗА ШКОЛСКУ 2018/ 2019. ГОДИНУ 

 

Акциони план се даје само за 2019-2020. годину, а  за остале активности акциони  план  биће  израђен  у предвиђеном  року пре  почетка  

наредне  школске  године. 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

ЦИЉ 1: Усклађивање школских докумената са новим правилником о стандардима квалитета рада установе 

 

          

                              Е В А Л У А Ц И Ј А 

 

задаци активности    носиоци 

активности 

     време 

реализације 

критеријум 

успеха 

инструменти време Носиоци и 

координатор 

1.Усклађивање 

школског 

програма са 

планом и 

програмом   

наставе у 

учења  за 2. и 

Израда Плана и 

програма 

наставе и 

учења  за 2. и 

6. разред 

Наставници и 

чланови тима 

задужени за 

школски 

програм 

август 2019. Израђеншколски 

програм 

Школски 

програм 

Током школске 

године 

Учитељи и 

наставници 

који предају 2. 

и 6. Разреду 

Коодринатор: 

Мирјана Јекић 



 - 6 - 

6. разред 

2.Усклађивање 

школског 

програма са 

наставним 

планом и 

програмом  

свих осталих 

разреда 

Израда 

школског 

програма у 

складу са 

програмима 

осталих 

разреда 

Наставници и 

чланови тима 

задужени за 

школски 

програм 

август 2019. Израђеншколски 

програм 

Школски 

програм 

Током школске 

године 

Учитељи и 

наставници 

који предају 

осталим 

разредима  

Коодринатор: 

Мирјана Јекић 

3.Усклађивање 

Развојног 

плана са новим 

правилником о 

стандардима 

квалитета рада 

установе 

Израда 

Развојног 

плана 

Наставници и 

чланови тима 

задужени за 

Развојни план 

август 2019. Израђен 

Развојни план 

Развојни план Током школске 

године 

 

 

Координатор:  

ШРП 

4.Усклађивање 

Годишњег 

плана рада 

школе са 

Законом о 

основама 

система 

образовања и 

васпитања 

Израда 

годишњег  

Програма рада 

школе 

Наставници и 

чланови тима 

Секретар 

школе  

август 2019. Израђен 

Годишњи 

програм рада 

школе 

Годишњи 

програм рада 

школе 

Током школске 

године 

 

 

 

Координатор: 

Мирјана Јекић 

5.Усклађивање 

документације 

наставника 

(месечних и 

годишњих 

планова) са 

новим 

правилником о 

стандардима 

Израда 

годишњих и 

месечних 

планова 

Сви учитељи и 

наставници 

 

На почетку и 

током школске 

године 

Израђени 

месечни и 

годишњи 

планови 

Месечни и 

годишњи план 

Током целе 

школске 

године 

 

 

 

 

 

Координатор: 

Мирјана Јекић 
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квалитета рада 

установе  

 

 

 

 

ЦИЉ 2:  Усклађивање Годишњег плана рада са потребама и условима рада школе 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1.Унапређе

ње 

Годишњег 

плана рада 

школе 

Усклађивање 

Годишњег 

плана рада са 

Развојним 

планом школе 

 

 

 

Упознавање 

наставника са 

садржајем и 

функцијом 

Развојног 

плана школе и 

процесом 

његове израде 

 

 

Упознавање 

наставника са 

садржајем и 

Актив за 

развојно 

планирање,  

Тим за израду 

Годишњег 

плана рада 

 

 

Актив за 

развојно 

планирање 

 

Директор  

 

 

 

 

 

Тим за 

Годишњи 

план рада 

Август 2019. 

године 

 

 

 

 

 

 

Август 2019. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

2019. године 

Усклађен 

Годишњи план 

рада са 

Развојним 

планом школе 

 

 

 

Сви 

наставници 

познају 

Развојни план 

школе  и 

схватају његов 

значај и 

функцију 

 

 

Сви 

наставници 

познају 

Годишњи план 

рада 

Развојни план 

школе 

 

 

 

 

Записници са 

седница 

Наставничког 

већа и 

Педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

Годишњи план 

рада  

 

Август 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Август на 

седницама НВ, 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 2019. 

године 

 

Актив за 

развојно 

планирање,  

Тим за израду 

Годишњег плана 

рада, 

Директор  

 

Актив за 

развојно 

планирање, 

Директор  

 

 

 

 

 

 

Тим за Годишњи 

план рада, 

Директор  
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функцијом 

Годишњег 

плана рада и 

процесом 

његове израде 

Директор  Годишњи план 

рада  и схватају 

његов значај и 

функцију 

 

 

 

 

 

 

 

Координатори: 

Педагог и 

психолог школе 

2.  

Праћење 

рада 

стручних 

органа 

 

Информисање 

чланова 

стручних тела о 

надлежности 

свог рада 

 

 

Израда планова 

рада стручних 

органа  

 

 

Праћење 

реализације 

планова 

Педагог  

Директор  

 

 

 

 

 

Стручни 

органи  

 

 

 

Педагог 

Директор 

Август/ 

септембар 2018 

 

 

 

 

 

Септембар 

2018 

 

 

 

Током школске 

2019/2020.годи

не  

Информисани 

чланови 

стручних тела 

о 

надлежностима 

свог рада 

 

Израђени 

планови рада 

стручних 

органа  

 

Праћење 

реализације 

планова  

Записници 

стручних већа 

 

 

 

 

 

Планови рада 

стручних органа 

 

 

 

Записници 

стручних органа  

Август/ 

септембар 2019 

 

 

 

 

 

Септембар 2019 

 

 

 

 

Током школске 

2019/2020.годин

е 

Педагог и 

психолог 

Активи и 

стручна тела  

 

 

 

 

Педагог и 

психолог  

Активи и 

стручна тела 

 

Педагог и 

психолог 

Активи и 

стручна тела 

 

Координатор:  

Мирјана Јекић 

 

 

ЦИЉ 3: Користити међупредметне и предметне  компетенције и стандарде  за  глобално  планирање  наставе и исходе  постигнућа  за   

оперативно  планирање  наставе 
Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализациј

е 

активност

и 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1. При изради -допуњавање -наставници -август 2019 -сви -оставрити -септембар -директор 
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Годишњег 

плана рада 

користити 

међупредметне 

и предметне 

кометенције и 

стандарде 

Годишњих 

планова рада 

наставника 

наставници који 

реализују 

насатву у  I, II, 

V, и VI разреду  

при изради 

Годишњег 

плара рада 

користе 

међупредметне 

и предметне 

кометенције и 

стандарде) 

увид - психолог 

2.Месечни 

планови рада 

наставника 

садрже исходе 

постигнућа 

-у  месечне  

планове рада 

евидентрирати 

исходе 

постигнућа  

-наставници -током 

школске  

2019-20 

-месечни 

планови свих  

наставника који 

реализују 

наставу у I, II, 

V, VI разреду  

садрже  исходе 

постигнућа  

-оставрити 

увид 

-током 

школске 

године 

-директор 

-психолог 

 

 
 

ЦИЉ 4:  У оперативним  плановима наставника и у њиховим дневним  припремама   учинити  видљиве    методе и технике  којима  је  

планирано  активно  учешће   ученика  на   часу 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1.Месечни

м и 

дневним 

планирање

м 

-реализовање 

часова 

применом 

метода и 

техника које 

-наставници 

-педагог 

школе 

-током школске  

2019-20 

-сви 

наставници 

планирају 

методе и 

технике које 

-остварити увид -током школске 

године 

-директор 

- психолог 
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предвидет

и методе и 

технике 

рада које 

доприносе 

активном 

учешћу 

ученика на 

часу 

доприносе 

активном 

учешћу 

ученика 

доприносе 

активном 

учешћу 

ученика 

2.Промоци

ја  примера 

добре 

праксе у 

школи 

- објављивање 

примера добре 

праксе у неком 

часопису 

-наставници 

-педагог 

школе 

-током школске  

2019-20 

-објављена 2 

рада  

-остварити увид током школске 

године 

-директор 

- психолог 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

ЦИЉ 1:  Ефикасно управљање процесом учења на часу 

 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критерију

м успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1. Подсти
цати 
интеракциј
у међу 
ученицима 
који је у 
функцији 
учења 

-креирати 

разноврсне 

методе и 

технике рада 

-наставници Током школске 

године 

 

-80% 

наставника 

подстиче 

интеракцију 

 међу 

ученицима 

који је у 

функцији 

учења 

-увид у припреме Током школске 

године 

 

-директор 

-педагог 

-психолог 

2.Унапређив

ање рада 

коришћење

-примена СНС 

током  

реализације 

-наставници Током школске 

године 

 

-80 % 

наставника 

примењује 

-увид у припреме Током школске 

године 

 

-директор 

-педагог 

-психолог 
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м  СНС  наставног 

процеса 

СНС у 

настави 

3.Учесталиј

е одржавање 

угледних, 

тематских 

часова ради 

ефикасније 

реализације 

васпитно-

образовног 

процеса 

-одржавање 

угледних или 

тематских 

часова у току 

школске године 

од стране 

учитеља и 

наставника 

Учитељи и 

наставици 

Током школске 

године 

 

-наставици 

реализују  

угледне, или 

тематски 

часове у 

складу са 

планом 

Потврда о 

одржаном 

угледном и 

тематском часу 

Припрема за час 

Записник са 

одржаног 

угледног и 

тематског часа 

Током школске 

године   

Учитељи 

Наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Циљ 2:Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и кометенције на часу 

 
Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1.Повезивањ

е предмета 

учења са 

претходно 

наученим у 

различитим 

областима и 

свакодневни

м животом 

-при 

реализацији 

наставног 

садржаја 

вршити 

међупредметно 

и 

унутарпредметн

о повезивање-

корелација 

-наставници 

-учитељи 

-током школске 

године 
-80% 
наставника 

примењује 

међупредмет

но 

повезивање 

током 

реализације 

наставе 

-увид у дневне 

припреме 

-током школске 

године 

-директор 

-педагог 

-психолог 

2.Подстица

ње ученика 

да 

прикупљају 

-планирање 

разноврсних 

метода и 

техника рада 

-наставници 

-учитељи 
-током школске 

године 
-80% 
наставника 

примењује 

разноврсне 

-увид у дневне 

припреме 

-током школске 

године 

-директор 

-педагог 

-психолог 
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информациј

е, критички 

процењују, 

износе 

оригинална 

и креативна 

решења 

методе и 

технике ада 

 

 

ЦИЉ 3: Поступци вредновања су у функцији даљег учења 

 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1.Праћење  
постигнућа 
ученика и 
давање 
препорука 
за даље 
напредовањ
е 

Редовно 
обавештавање 
ученика и 
родитеља о 
постигнућу и 
препоруке за 
даље 
напредовање 

Предметни 

наставници 

Током школске 

године 

Сви ученици 

и њихови 

родитељи се 

редовно 

обавештавај

у  

-евиденција 

сарадње са 

родитељима 

 јун сваке школске 

године 

Предметни 

наставници 

 

 

 

2.Редовно 
вођење  
писане 
евиденције  
о сваком 
ученику у 
складу са 
Правилнико
м о 
оцењивању 
ученика 

-континуирано 
евидентирање 
напредовања 
ученика 

Учитељи и 

предметни 

наставници 

 Током 

школске 

године 

Континуира

но праћење 

и 

напредовање 

ученика 

Писана 

евиденција 

Током школске 

године 

Учитељи 

наставници 
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3.Реализаци
јатестирања 

Релизовање 
иницијалних 
тестова и осталих  
тестова 

предметни 

наставници 

Током школске 

године  
Постигнућа 
на 
тестовима 

иницијални и 

остали тестови 

Током школске 

године 

Учитељи 

наставници 

 

 

4.Праћење 
ученикових 
постигнућа 
на 
класификац
ионим 
периодима 

Извештавање 
учитеља и 
одељенских 
старешина о 
успеху,владању и 
напредовању 
ученика на 
калсификациони
м периодима 

учитеља и 

одељенски

х 

старешина 

На крају сваког 

класификацион

ог периода 

Савладан 

планиран 

наставни 

садржаји 

Извештавање 

учитеља и 

одељенских 

старешина о 

успеху,владању и 

напредовању 

ученика на 

калификационим 

периодима 

На крају сваког 

класификационог 

периода 

Учитељи  

Одељенске 

старешине 

 

 

 

ЦИЉ 4: Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика 
 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1.Праћење 
напредовањ
а ученика 
ради 
оставривањ
а увида 
напредовањ
е ученикау 

Идентификација 

деце којима је 

потребна 

додатна 

подршка у раду  

 

 

Учитељи 

Одељенски 

старешина 

Стручни 

сарадници 

Родитељи  

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

Извршена 

идентифика

ција 

ученика 

којем је 

потребна 

додатна 

подршка 

Прибављења 

потребна 

документација 

и мишљења од 

стране учитеља 

и наставника 

Током школске 

године 

Учитељи 

Одељенски 

старешина 

Педагог 

Психолог 

Персонални 

асистенти 

 

2.Идентифи

кација деце 

којима је 

прикупљање 

података,ради 

формирања 

Учитељи 

Одељенски 

старешина 

Током школске 

године 

 

Прикупљена 

неопходна 

мишљења и 
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потребна 

додатна 

подршка у 

раду  

 

неопходне 

документације 

за пружање 

одговарајуће 

подршке у 

образовању и 

васпитању 

Стручни 

сарадници 

Родитељи 

документи 

3.Доношењ
е одлуке о 
изради и 
реализација 
ИОП-а 

Индивидуални 

разговори и 

обавештавање 

родитеља о 

потреби за ИОП 

и/или/ 

индивидуализов

аном  наставом 

Учитељи 

Одељенски 

старешина 

Стручни 

сарадник 

Родитељи  

Током 

школске 

године 

Израда 

ИОП-а 

-увид у ИОП, 

записник са 

сатанка Тима , 

Педагошког 

коегијума 

Током школске 

године 

Директор 

Учитељи 

Педагог 

Психолог 

Персонални 

асистенти 

 

4.Извешатај 
о 
напредовањ
у ученика  

извештај о 

реализацији 

ИОП-а 

наставниц

и 

асистент 

 

Јануар и јун 

сваке школ 

ске године 

Израђен 

извештај 

о 

постугнућ

у 

Извештај  Јануар и јун 

сваке школ 

ске године 

Родитељи 

Учитељи 

Одељенски 

старешина 

Педагог 

Психолог 

Персонални 

асистенти 

 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

ЦИЉ 1:  Подизање мотивације ученика за рад у циљу постизања бољих образовних постигнућа 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1.Усавршава

ње и 

Формирање 

датотеке са 

Наставници 

техничког и 

Током 2019/ 

2020. 

Формирана 

датотека са 

Угледни часови 

са приложеним 

Током 2019/ 

2020. 
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оспособљав

ање 

наставника 

за савремене 

облике, 

методе и 

поступке 

 

презентацијам

а наставника 

и ученика 

 

информатичког 

образовања 

презентација

ма 

наставника и 

ученика, 

 

Већа 

заинтересова

ност ученика 

и наставника 

за савремене 

технологије 

 

припремама 

 

Спроведене 

анализе часова 

са применом 

новостечених 

знања 

 

Број наставних 

јединица у 

којима се 

систематски и 

активно користи 

савремена 

иновативна 

технологија, 

општи успех 

ученика 

 

Презентовани 

часови и друге 

активности у 

школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

техничког и 

информатичког  

образовања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор: 

Горан Катанић 

2.Промене у 

положају 

ученика у 

наставном 

процесу 

 

Укључивање 

ученика у 

самосталну  

реализацију 

наставних 

садржаја « У 

туђим 

ципелама « 

(обрада 

лекције од 

стране 

ученика, 

међусобно 

Ученици, 

наставници 

 

По један час из 

сваког 

предмета у 

сваком разреду 

– предметна 

настава у току 

школске 

године 

2019/2020. 

године 

Развијање 

самосталност

и ученика и 

ослобађање 

страха од 

јавног 

наступа 

Припрема за час, 

евиденција о 

реализацији у 

Дневнику 

образовно-

васпитног рада, 

 

 

 

 

 

у току школске 

године  

2019/2020.годин

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор:  

Биљана Масал 
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оцењивање) 

3.Благоврем

ено 

укључивање 

ученика у 

допунску 

наставу 

 

-

идентификаци

ја ученика за 

допунску 

наставу 

-наставници, 

учитељи 

 

Током школске 

године 

-евиденција 

идентификов

аних ученика  

реализација 

допунске 

наставе 

-евиденција у 

дневнику рада 

-током школске 

године 

-наставници, 

учитељи 

 

4.Резултати 

иницијални

х и осталих 

тестова  

користе се у 

индивидуал

изацији 

подршке у 

учењу 

-реализација 

планираних 

тестирање 

-наставници Током школске 

године 

-постигнуће 

на тесту 

користи се за 

усмеравање 

за даљи рад 

-евиденција у 

Дневнику рада 

-током школске 

године 

-наставници, 

учитељи 

 

 

ЦИЉ2 :Боља постигнућа ученика на завршном испиту 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 

Инструмен

ти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1.Континуир
ана 
припрема 
ученика за 
завршни 
испит 

-реализација 
припремне 
наставе 

-предметни 

наставници 

-друго 

полугодиште 

-реализовани 

часови у складу 

са планом 

припреме 

-евиденција 

часова 

-друго 

полугодиште 

-директор 

2.Боље 
постигнуће 
на пробном 
завршном 
испиту 

-реализација и 
анализа пробног 
завршног испита 

-предметни 

наставници 

-педагог 

-април -успешно 

реализован 

пробни испит , 

анализа 

резултата  

-извештај 

ЗУОВ-а 

-мај - предметни 

наставници 

-педагог 
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3.У оквиру 
Актива 
упоредити 
ученикове 
оцене са 
резултатима 
са пробног 
завршног 
испита 

-упоређивање 
ученикових оцена 
са резултатима са 
пробног завршног 
испита из 
наставних 
предмете: српски 
језик, 
математика, 
историја, 
географија, 
биологија, физика 
и хемија 

-предметни 

наставници

, 

председниц

и Актива 

ради 

евиденције 

резулатата 

у 

Извештаје 

Април/мај  -резултати са 

пробног 

завршног испита 

су у складу са 

оценама ученика 

Тестови из 

српског 

језика,матема

тике и 

комбиновани 

тест 

 

Листа бодова 

са тестова 

Април/мај  Предметни 

наставници 

 

педагог 

 

4.Боља е 
постигнућа 
на ученика 
на 
завршном 
испиту 

Анализа 
постигнућа 
ученика на 
завршном испиту 

-предметни 

наставници 

-педагог 

-август -80%-ученика-

основни ниво 

-50%-ученика 

средњи ниво 

-20% ученика 

напредни ниво 

(српски јетик и 

математика) 

-резултати на 

комбинованом 

тесту су на 

нивоу 

републичког 

просека 

   

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ :ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

 
ЦИЉ 1: Континуирано функционисање система за пружање подршке свим ученицима 

Задаци Опис Носиоци Време ЕВАЛУАЦИЈА 
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активности активности реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1.Остварива

ње сарадње 

са 

релевантни

м 

институција

ма у циљу 

пружања 

свих видова 

подршке 

- контактирање 

са Здравстевним 

установама у 

ЦСР, - по 

потреби 

- директор 

-педагог 

-психолог 

Током школске 

године 

-за свако 

дете које 

има потребу 

за 

подршком 

именован је 

Тим 

- записник са  

састанка Тима 

Током школске 

године 

-наставници 

-психолог 

2. 

Оставривањ

е подршке 

ученику  

при  

преласку из 

једног у 

дуги цуклус 

образовање 

-предавање за 

родитеље 

ученика првог и 

петог разред 

-педагог 

-психолог 

-мај      

 
ЦИЉ 2: Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 
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1. 

Подстицање 

развоја 

социјалних 

вештина 

Организовање 

програма, 

активности за 

конструктивно 

решавање 

проблема, 

ненасилна 

комуникација 

-наставници 

-психолог 

-педагог 

Током школске 

године 

Реализоване 

радионице 

Дневник рада Током школске 

године 

-наставници 

-психолог 

-педагог 

2. 

Промоција 

здравих 

стилова 

живота, 

права 

детета, 

заштита 

човекове 

околине и 

одрживи 

развој 

Организовање 

програма и 

активности 

промоције 

здравих стилова 

живота, права 

детета, заштита 

човекове 

околине и 

одрживи развој 

-наставници 

-психолог 

-педагог 

Током школске 

године 

Реализоване 

радионице 

Дневник рада Током школске 

године 

-наставници 

-психолог 

-педагог 

 
ЦИЉ 3 : Функционисање система подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 
способностима 

 
Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализац

ије 

активнос

ти 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 
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1. Стварање 

услова за упис 

и редовно 

похађање 

наставе за 

ученике из 

осетљивих 

група 

Организовање 

програма и 

активности за 

стварање услова 

за упис и 

редовно 

похађање 

наставе за 

ученике из 

осетљивих 

група 

-директор 

-секретар 

-психолог 

-педагог 

Током 

школске 

године 

Сви уписани 

ученици 

редовно 

похађају и 

прате 

наставу 

Дневник рада Током школске 

године 

-директор 

-секретар 

-психолог 

-педагог 

2. 

Примењивање 

индивидуализо

ваног приступа 

за ученике из 

осетљивих 

група и 

ученика са 

изузетним 

способностима 

Реализовање 

програма и 

активности за 

примењивање 

индивидуализов

аног приступа за 

ученике из 

осетљивих 

група и ученика 

са изузетним 

способностима 

-наставници 

-психолог 

-педагог 

Током 

школске 

године 

Израда 

програма 

прилагођено

г 

могућности

ма ученика 

Дневник рада 

(ИОП) 

Током школске 

године 

-наставници 

-психолог 

-педагог 

3. Сарадња са 

релевантним 

институцијама 

и појединцима 

у циљу 

подршке 

ученика из 

осетљивих 

група и 

ученицима са 

изузетним 

способностима 

Остваривање 

сарадње и 

обавештавање 

релевантних 

институција о 

ученицима из 

осетљивих 

група и ученика 

са изузетним 

способностима 

-директор 

-секретар 

-наставници 

-психолог 

-педагог 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

релевантни

м 

институција

ма 

Записник са 

састанка Тима за 

подршку 

ученицима 

Током школске 

године 

-директор 

-секретар 

-наставници 

-психолог 

-педагог 

 



 - 21 - 

ЦИЉ 4 :Боља школска постигнућа ученика и организовање слободног времена ученика 
(промоција здравих стилова живота, развој социјалних вештина, подстицање креативности) 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1. 

Организова

ње подршке 

у учењу 

након 

редовне 

наставе кроз 

активности 

Обогаћеног 

једносменск

ог рада 

Подршка у 

учењу 

учитељи Током школске 

године 

Боље 

школско 

постигнуће 

тестови јун учитељи 

2. 

Организова

ње 

креативних, 

спортских и 

едукативних 

радионица 

кроз 

активности 

Обогаћеног 

једносменск

ог рада 

Креативне, 

драмске и 

едукативне 

радионице 

Учитељи 

Наставник 

физичког 

Психолог 

 

Током школске 

године 

Пријатнији 

амбијент и 

општа 

клима у 

школи 

Скала 

задовољства 

јун Учитељи 

Наставник 

физичког 

Психолог 
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КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС 
 

ЦИЉ 1:  Добри међуљудски односи 
Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критерију

м успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1. 
Коришћење 
различитих 
техника за 
превенцију и 
конструктив
но 
решавање 
конфликата, 
као и 
примена 
мера и 
санкција 
када у школи 
дође до 
дискриминат
орског 
понашања. 

Реализација 

различитих 

техника за 

превенцију и 

конструктивно 

решавање 

конфликата, 

као и примена 

мера и 

санкција када 

у школи дође 

до 

дискриминато

рског 

понашања. 

-наставници 

-психолог 

-педагог 

Током школске 

године 

Мањи број 

међусобних 

сукоба међу 

ученицима. 

Записник са 

састанка Тима за 

заштиту ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања. 

Током школске 

године 

-наставници 

-психолог 

-педагог 

2. Примена 

разрађених 

поступака 

прилагођавањ

а на нову 

школску 

средину за 

новопридошл

Реализација 

разрађених 

поступака 

прилагођавања 

на нову 

школску 

средину за 

новопридошле 

-наставници 

-психолог 

-педагог 

Током школске 

године 

Нови 

ученици и 

новопридош

ли 

наставници 

су се добро 

уклопили у 

нову радну 

Записник са 

састанка Тима за 

подршку 

новоуписаних 

ученика и нових 

наставника. 

Током школске 

године 

-наставници 

-психолог 

-педагог 
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е ученике и 

запослене у 

школи. 

ученике и 

запослене у 

школи. 

средину. 

 

ЦИЉ 2: Промовисање и подржавање резултата ученика и наставника 
Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1. 

Прихватање 

и 

промовисањ

е успеха 

сваког 

појединца, 

групе или 

одељења 

као личног 

успеха и 

успеха 

школе 

Промоција 

успеха 

наставника и 

ученика  

-наставници 

-психолог 

-педагог 

-библиотекар 

Током школске 

године 
Остали 

ученици и 

наставници 

су упућени у 

постигнуте 

добре 

резултате на 

такмичењим

а школских 

другова 

Огласна табла и 

сајт школе 

Током школске 

године 

-наставници 

-психолог 

-педагог 

-библиотекар 

2. Учешће 

ученика са 

сметњама у 

развоју и 

инвалидитет

ом у 

различитим 

активностим

а установе. 

Укључивање 

ученика са 

сметњама у 

развоју и 

инвалидитетом 

у различитим 

активностима 

школе 

-наставници Током школске 

године 
Ученици са 

сметњама у 

развоју и 

инвалидитет

ом укључују 

се у 

заједничке 

активности у 

школи, са 

осталим 

ученицима. 

Огласна табла и 

сајт школе 

Током школске 

године 

-наставници 
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ЦИЉ 3: Функционисање система заштите 
Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1.Функцион

исањемреже

зарешавање

проблемана

сиља у 

складусаПр

отоколом о 

заштитидец

е/ученикаод

насиља, 

злостављањ

а и 

занемарива

ња у 

образовно-

васпитниму

становама. 

Решавање 

проблема у вези 

са насиљем, 

злостављањем и 

занемаривањем 

у школи, на 

основу 

Протокола о 

заштити 

деце/ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања. 

-Тим за 

заштиту од 

насиља 

-директор 

-психолог 

-педагог 

-наставници 

Током школске 

године 

У школи 

долази до 

смањења/по

тпуног 

одсуства 

било каквог 

облика 

насиља. 

Разговор са 

ученицима и 

наставницима 

Упитници  

Током школске 

године 

-Тим за 

заштиту од 

насиља 

-директор 

-психолог 

-педагог 

-наставници 

2. 
Организова
ње 
посебних 
активности 
за 
запослене у 
школи, 
ученике и 
родитеље, 
које су 

Активности 

усмерене на 

запослене у 

школи, ученике 

и родитеље, 

како би дошло 

до превенције 

насиља, као и 

подршка и 

васпитни рад са 

ученицима који 

-психолог 

-педагог 

 

Током школске 

године 

Након 

спроведених 

активности 

долази до 

спречавања 

насиља међу 

ученицима 

који 

спроводе 

насиље, 

жртве су 

Белешка у 

дневнику 

Током школске 

године 

-психолог 

-педагог 

 



 - 25 - 

директно 
усмерене на 
превенцију 
насиља и 
посебне 
активности 
подршке 
као и 
васпитни 
рад са 
ученицима 
који су 
укључени у 
насиље 
(који 
испољавају 
насилничко 
понашање, 
трпе га или 
су сведоци). 

су на неки 

начин укључени 

у насиље, било 

да га спроводе, 

да су жртве или 

сведоци. 

насиља или 

сведоци. 

 

 

ЦИЉ 4:  Развијање сарадње на свим нивоима. 
Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критерију

м успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1. Пружање 
подршке 
раду 
ученичког 
парламента 
и другим 

Школа је 
упућена у све 
активности које 
се тичу рада 
ученичког 
парламента као 

-психолог 

- педагог 

- наставници 

- ученици 

Током целе 

године 

Тим 

успешно 

спроводи 

активности 

предвиђене 

за текућу 

Записник са 

састанкта тима 

Ученичког 

парламента 

 

Током целе године -психолог 

- педагод 

- наставници 

- ученици 
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ученичким 
тимовима 
од стране 
школе.  

и других 
ученичких 
тимова 

школску 

годину 

2. Активно 
учешће 
родитеља у 
животу и 
раду школе, 
како и 
организациј
а 
заједничких 
активности 
од стране 
наставника, 
ученика и 
родитеља у 
циљу јачања 
осећања 
припадност
и школи. 

Родитељи су 
укључени у 
активности које 
се тичу рада 
ученичког 
парламента и у 
активности у 
које су 
укључени 
наставници и 
родитељи 

-психолог 

- педагод 

- наставници 

- ученици 

- родитељи 

Током целе 

године 

Родитељи су 

упућени у 

дешавања, у 

школи, у 

обављање 

активности 

од стране 

ученичког 

парламета 

Записници са 

састанка тима 

Ученичког 

парламета 

Током целе године -психолог 

- педагод 

- наставници 

- ученици 

- родитељи 

 

 

ЦИЉ 5:  Школа као центар иновација и васпитно – образовне изузетности. 
Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критерију

м успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1. 
Наставници 
континуира
но 
преиспитују 

Преиспитивање 
сопствене 
васпитно – 
образовне 
праске, 

- психолог 

- педагог 

- наставници 

У току школске 

године 

Наставници 

су успешно 

унапредили 

сопствено 

знање и 

Извештаји са 

часова 

Извештаји од 

стране наставника 

и присуства 

У току школске 

године 

- психолог 

- педагог 

- наставници 
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сопствену 
васпитно – 
образовну 
праксу, 
мењају је и 
унапређују 
и нова 
знања и 
искуства 
размењују 
са другим 
колегама у 
установи и 
ван ње. 

размењују 
искуства и 
знања са 
другим 
колегама у 
установи и ван 
ње  

искуство часовима 

наставника 

2. 
Успоставља
ње система 
тимског 
рада и 
партнерских 
односа на 
свим 
нивоима 
школе као 
пример 
добре 
праксе 

У школи долази 
до 
успостављања 
система 
тимског рада и 
партнерских 
односа на свим 
нивоима школе 

- психолог 

- педагог 

- наставници 

У току школске 

године 

Успоставље

н је систем 

тимског рада 

и 

партнерских 

односа на 

свим 

нивоима 

школе 

Извештаји од 

стране 

наставника,  и 

добро 

функционисање 

међу запосленима 

у школи 

У току школске 

године 

- психолог 

- педагог 

- наставници 

 

 

 

 

 



 - 28 - 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

ЦИЉ 1:  Унапређивања рада школе од стране директора 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критерију

м успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1. У школи 
се 
формирају 
тимови и 
стручна тела 
у складу са 
потребама 
школе и 
компетенциј
ама 
запослених, 
чији даљи 
рад прати 
директор 
школе. 

Формирање 
тимова и 
стручних тела у 
складу са 
потребама 
школе и 
компетенцијам
а запослених, 
праћење рада 
тимова и 
стручних тела 
од стране 
директора 
школе 

- директор 

- психолог 

- педагог 

- наставници 

У августу Тимови раде 

усклађено и 

без сметњи 

Извештаји са 

састанка тимова 

У току школске 

године 

- директор 

- психолог 

- педагог 

- наставници 

2. Директор 
обезбеђује 
услове да 
запослени, 
ученички 
парламент и 
савет 
родитеља 
активно 

Стучни тимови 
раде у 
сагласности са 
директором 
школе и на тај 
начин 
заједнички 
доприносе 
побољшању 

- директор 

- психолог 

- педагог 

- наставници 

- ученици  

- родитељи 

У току школске 

године 

Тимови 

редовно 

испуњавају 

своје обавезе 

Извештаји са 

састанака тимова 

У току школске 

године 

- директор 

- психолог 

- педагог 

- наставници 

- ученици  

- родитељи 
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учествују у 
доношењу 
одлука у 
циљу 
унапређења 
рада школе 

квалитета рада 
тимова 

 

 

ЦИЉ 2 : Праћење и вредновање квалитета рада 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критерију

м успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1. Стручни 
сарадници и 
наставници 
прате и 
вреднују 
образовно – 
васпитни 
рад и 
предлажу 
мреже за 
побољшање 
квалитета 
рада 

Наставници и 
стручни 
сарадници 
тимским радом 
прате и 
вреднују 
образовно – 
васпитни рад и 
предлажу мере 
за побољшање 
квалитета у 
циљу бољег 
рада установе 

- директор 

- психолог 

- педагог 

- наставници 

У току године Након 

предложени

х мера 

долази до 

побољшања 

квалитета 

рада 

Извештаји са 

састанка тимова 

У току године - директор 

- психолог 

- педагог 

- наставници 

2. Тим за 
самовредно
вање 
остварује 
самовредно
вање рада 
школе у 
функцији 

Унапређењу 
квалитета рада 
школе 
доприноси тим 
за 
самовредновањ
е који остварује 
самовредновањ

- директор 

- психолог 

- педагог 

- наставници 

У току године Долази до 

унапређива

ња 

квалитета 

школе  

Извештаји са 

састанка тимова 

У току године - директор 

- психолог 

- педагог 

- наставници 
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унапређива
ња 
квалитета 

е рада школе 

 

 

 

ЦИЉ 3: Развој школе путем лидерског деловања директора 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критерију

м успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1. Директор 
својом 
посвећенош
ћу послу и 
понашањем 
даје пример 
другима 

Захваљујући 
преданости и 
изузетној 
посвећености 
директора 
школе,наша 
установа даје 
пример 
другима 

- директор 

школе 

У току школске 

године 

Наставници 

успешно 

обављају 

посао 

посматрајућ

и пример 

директора  

Извештај од 

стране наставника 

У току школске 

године 

- директор 

школе 

 

2. Директор 
промовише 
вредности 
учења и 
развија 
школу као 
заједницу 
целоживотн
ог учења  

Промовисањем 
вредности 
учења школа се 
развија као 
заједница 
целоживотног 
учења 

- директор 

школе 

У току школске 

године 

Долази до 

развоја 

школе као 

заједине 

цеоживотног 

учења након 

промовисањ

а вредности 

од стране 

директора 

Извештај од 

стране директора 

У току школске 

године 

- директор 

школе 

 

 

 

ЦИЉ4: Унапређивање квалитета рада школе путем људских ресурса 
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Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критерију

м успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1. 
Запослени 
примењују 
новостечена 
знања из 
области у 
којима су се 
усавршавал
и 

Наставници 
који су се 
усавршавали 
успешно 
примењују 
новостечена 
знања из својих 
области 

- наставници У току школске 

године 

Наставници 

успешно 

примењују 

новостечена 

знања  

Тестови  

Извештаји  

У току школске 

године 

- наставници 

 

 

ЦИЉ 5: Функционално коришћење материјално – техничких ресурса 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критерију

м успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1. 
Наставници 
континуира
но користе 
наставна 
средства у 
циљу 
побољшања 
квалитета 
наставе 

Наставна 
средства се 
користе у циљу 
побољшања 
квалитета 
наставе 

- наставници У току школске 

године 

Примена 

наставних 

средстава у 

циљу 

побољшања 

наставе 

Тестови 

Дневник рада 

У току школске 

године 

- наставници 

2. 
Материјалн
о – технички 

У настави и 
учењу користе 
се материјално 

- ученици 

- наставници 

У току школске 

године 

Успешна 

примена 

материјално 

– техничких 

Дневник рада У току школске 

године 

- ученици 

- наставници 
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ресурси ван 
школе 
користе се у 
функцији 
наставе и 
учења 

– технички 
ресурси 

ресурса 

 

 

ЦИЉ 6: Подржавање иницијативе и развоја шредузетничког духа 

Задаци Опис 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Време 

реализације 

активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критерију

м успеха 

Инструменти 

евалуације 

Време 

евалуације 

Носиоци и 

координатор 

1. Директор 
развија 
сарадњу и 
мрежу са 
другим 
установама, 
привредним 
и 
непривредн
им 
организациј
ама и 
локалном 
заједницом 
у циљу 
развијања 
предузетнич
ких 
компетенциј
а  

Захваљујући 
успешној 
сарадњи са 
другим 
установама, 
привредним и 
непривредним 
организацијама 
и локалном 
заједницом,пос
тиже се 
развијање 
предузетничких 
активности 
ученика 

- директор 

школе 

У току школске 

године 

Примена 

стеченог 

знања у 

конкретним 

областима 

Дневник рада У току школске 

године 

- директор 

школе 

2. Школа Ученици и - директор У току школске Примена Извештаји  У току школске - директор 
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укључује 
ученике и 
родитеље у 
конкретне 
активности у 
кључним 
областима 
квалитета 

родитељи се 
укључују у 
активности у 
циљу 
побољшања 
квалитета 

шкколе 

- ученици 

- родитељи 

године стеченог 

знања у 

конкретним 

активностим

а 

године школе 

- ученици 

- родитељи 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА У ОКВИРУ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА 

 

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ МЕНТОРА АКТИВНОСТИ ПРИПРАВНИКА 

1. ПЛАНИРАЊЕ, 

ПРОГРАМИРАЊЕ, 

ОСТВАРИВАЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

Помоћ приправнику да: 

 схвати да је планирање важан и одговоран 

посао; упозна садржаје наставе, циљеве 

сваког садржаја и начине како ће се ти 

садржаји пренети, врстама планирања. Улога 

ментора и педагога је да помогну 

приправнику у адекватном избору метода, 

облика и средстава рада. 

Континуирана сарадња кроз индивидуалне 

разговоре, упућивање на додатну литераруру, 

организовање посета часовима приправника 

Упознаје се са: 

наставним планом и програмом, циљевима 

образовања и васпитања, врстама планирања: 

глобални и оперативни план рада, број часова за 

сваку тему, писана припрема за час, планирање 

допунске и додатне наставе, слободних 

активности, упознавање са образовним 

стандардима... 

Улога приправника је да се консултује са 

ментором, педагогом у вези са избором 

адекватних метода, облика и средстава за рад и да 

о томе води евиденцију. 

Бележење властитих утисака о постигнутим 

успесима, реализацијама 

активности,напредовањима  што касније може да 

анализира са ментором, педагогом и самостално. 

Посета часовима ментора и размена искуства. 

2. ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА И 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

/ОЦЕЊИВАЊЕ и  ОЦЕНЕ/ 

Упућивање приправника у важност и начине 

праћења развоја и постигнућа ученика. 

Значај уочавања и праћења позитивних 

страна развоја ученика, као и тешкоће у 

понашању и постизању резултата у раду 

(практични савети). 

Упознавање са методологијом, 

критеријумима оцењивања (примери радова 

и одговора за поједние оцене). 

Упућивање у потребу образлагања оцена и 

информисања ученика и родитеља. 

Праћење развоја сваког ученика у односу на 

личне способности. Анализа расположивих 

података, тумачење и организовање у низ 

повратних информација које чине описну или 

бројчану оцену. 

Схватање и увиђање разлике између оцењивања и 

оцене. 

Заједнички рад на усаглашавању критеријума 

оцењивања са ментором. 

Редовно вођење евиденционе свеске  са свим 

неопходним елементима и ажурирање података. 

Успостављање комуникациеј са ученицима и 

родитељима. 

3. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА, 

КОЛЕГАМА, ПОРОДИЦОМ И 

ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Увођење приправника у живот и рад школе, 

сарадњу са локалном средином, преношење 

свог искуства, праксе и опробаних метода. 

Заједно са ученицима установити заједничка 

правила рада и понашања у одељењу. 

Сарадња са ментором, прилагођавање искуства 
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Размена идеја, искустава, запажања и 

исправљање недостатака. 

себи, консултациеј са педагогом. Сарадња са 

осталим наставницима и рад у тимовима. 

Реализација одељенских састанака и 

индивидуалних разговора са родитељима. 

Укључивање у културне, хуманитарне и друге 

акције у локалној заједници. 

Планирање наведених активности, евидентирање 

резултата и утисака. 

4. РАД СА ТАЛЕНТОВАНИМ 

УЧЕНИЦИМА и СА 

УЧЕНИЦИМА СМЕТЊАМА 

У РАЗВОЈУ 

У раду са оваквим ученицима нема стриктне поделе задужења наставника, ментора, педагога и 

приправника. Сви морају јединствено наступати и деловати у свим областима: 

- Израда индивидуалних образовних  планова и програма који треба да буду у складу са 

прописаним плановима, али прилагођени развојним могућностима ученика, 

- Радне задатке, текстове и друге видове провере знања треба усаглашавати према 

могућностимасамих ученика, а оцена је снажан мотивациони фактор, 

- Континуирана сарадња свих једино може довести до успеха ученика, његовог задовољатва 

и развијеног осећаја припадности средини у којој је, 

- Велики број семинара на ову тему и доступна литература ће омогућити стално 

напредовање у радус а ученицима који  су талентовани или имају сметње у развоју,  

- Важно је водити индивидуалну документацију, као и евидецију о сардањи са колегама и 

родитељима. То ће помоћи да се кроз дужи временски период  боље сагледају способности 

детета и разлози његовог напредовања или стагнирања. Таква врста документације 

омогућава лакше прављење индивидуалних планова, вредновања ученика, примену 

одговарајућих техника и метода рада и друго... 

5. ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Обезбеђивање услова и стручне помоћи 

за успешну реализацију свих радних 

задатака кроз подстицање и усмеравање 

на перманентно стручно и 

професионално усвршавање. 

Упознавање приправника са школским 

планом стручног усавршавања и учешће 

у реализација 

Школа је организација која учи друге, у њој се негују 

нови начини и мишљења и запослени континуирано 

уче.  

Дневне сктивности наставника су његови радни 

задаци. 

Приправник у сарадањи са ментором и педагогом мора 

да: -     Унапређује стечена знања са студија 

- Врши размену искустава са колегама  из струке 

- Направи лични план професионалног развоја 

- Приступа новим технологијама 

- Упознаје се са могућностима напредовања и 

стицања звања у струци. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЈА Улога ментора је да уведе приправника Најважнији задатак приправника је да се најбрже 
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у вођење обавезне и личне педагошке 

документације као и да пружа 

континуирану помоћ. 

Улога педагога је да пружи помоћ 

ментору у увођењу приправника у 

вођење педагошке документације и да 

пружа континуирану помоћ самом 

приправнику, а нарочито у делу који се 

тиче праћења развоја, напредовања, 

ангажовања  и постигнућа ученика. 

Улога секретара школе је да обезбеди 

сваком приправнику сву неопходну 

документацију: Правилнике, Акте, 

Службене гласнике, Законе, Прописе и 

друго; да информише приправика и 

ментора о насталим изменама и 

допунама и да обезбеди изворе 

детаљнијег упознавања. 

могуће оспособи за правилно вођење педагошке 

документације. 

Редовно водити обавезну и личну документацију. 

За све недоумице око педагошке документациеј 

обавезно се обратити ментору, педагогу и секретару 

школе. 

За успешно вођење обавезне и личне документације 

неопходно је упознавање са законским документима. 

Уредно вођење и благовремено информисање о 

квалитету вођења своје педагошке документације код 

стручних сарадника, ментора , колега... 
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