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УВОД 

 

           Годишњи план рада школе представља главни документ у коме су планиране све 

педагошке активности, одређени задаци и циљеви, као и начин координирања свих делатности 

педагошких субјеката у школи и непосредној друштвеној заједници. На тај начин 

континуирано се обезбеђује одговарајући утицај на ученике, перманентно побољшава 

квалитет образовно-васпитних активности и услова којима се доприноси укупном развоју 

ученика, развоју демократског друштва, као и свету који се мења. 

Кроз Годишњи план рада учињен је покушај да се разраде и конкретизују васпитно-

образови задаци, синхронизују све радне делатности, обезбеди праћење и информисање о 

квалитету извршених послова и објективно вреднују остварени резултати. 

Колико ће се у остваривању планираног успети, не зависи само од квалитета Годишњег 

плана, већ и од тога колико ће се за реализацију заложити радници школе и какву подршку и 

помоћ ће имати школа од шире друштвене заједнице и родитеља ученика. Школа као веома 

организовани друштвени субјект, настојаће да обезбеди висок степен одговорности и 

професионалности у извршавању постављених задатака и циљева. 

 

 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  ПРОГРАМИРАЊА РАДА И   ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА ШКОЛЕ 

1.1.Закони  

1.  Закон о основама система образовања и 

васпитања 

''Сл. гласник РС''  бр. 72/09, 52/11, 

55/2013 

2.  Закон о основновном образовању и 

васпитању  

''Сл.гласник РС' бр. 55/2013 

3.  Закон о уџбеницима и другим наставним 

средствима 

''Сл.гласник РС' бр. 2015. 

4.  Закон о службеној употреби језика и 

писма 

''Сл.гласник РС' 

бр.45/91,53/93,67/93,48/94,101/05,30/10. 

5.  Закон о печату државних и других органа Сл.гласник РС бр. 101 
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Подзаконски акти (правилници) 

1. Правилник о стандардима квалитета рада 

установе 

Сл.гласник бр. 7/11; 68/12 

2. Правилник о стандардима квалитета рада 

образовно васпитних  установа 

Сл.гласник РС бр. 7/2011 

3. Првилник о планирању уџбеника  Сл.гласник РС бр. 1/10, 4/2013, 

13/2013 

4. Правилник о стандардима квалитета рада  

образовно васпитних установа 

Сл. гласник РС бр. 7/2011,  

5  Правилник о вредновању квалитетат рада 

установе 

С. Гласник РС бр. 9/2012 

6.  Правилник о стадардима компентенција 

директора установа о бразовања и васпитања 

Сл.гласник РС бр. 38/2013 

7. Правилник о стручно педагошком надзору Сл. гласник РС бр. 43/2012 

8. Правилник о ближим уловима за утврђивање 

права на индидвидуални образовни план, 

његова примена и вредновање 

Сл. гласник РС бр. 76/2010 

9. Правилник о додатној образовној, здравственој 

и социјалној подршци детета и 

 ученика 

Сл.гласник РС бр.63/10 

10

. 

Правилник о програму свих облика рада 

стручних сарадника 

Прос.гласник РС 5/12 

11

. 

Правилник о протоколу поступања у установи 

у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање 

Сл. гласник РС бр. 30/2010 

12

. 

Правилник о садржају и начину вођења 

евиденције и издавања јавних исправа у 

основној школи 

 

Сл.гласник РС бр. 55/06; 51/07; 

67/08; 39/11; 82/12, 8/2013 

 

13

. 

Правилник о стандардима компетенција за 

професију наставника и њиховог 

профес.развоја  

Прос. Гласник  РС бр.5/11 

14

. 

Правилник о стручно педагошком надзору Сл.гласник РС бр. 34/12 

15

. 

Правилник о дозволи  за рад наставника, 

васпитача и стручних сарадника 

Сл.гласник РС бр. 22/05; 51/08 
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16

. 

Правилник о наставном плану и програму 

основног образовања и васпитања  

 

''Просветни гласник РС'' бр. 

4/90,2/91, 2/92,13/93,1/94, 5/95, 

6/96, 8/97, 14/97, 10/98, 19/98, 2/00, 

4/01,4/03, 7/03, 3/04, 4/04, 

9/04,10/04, 12/04, 20/04, 1/05, 7/05, 

8/05,9/05,10/05,3/06,6/06,7/06,9/06,

15/06,2/08,1/09,2/10,7/10,3/2011 

17

. 

Правилник  о наставном програму за VII 

разред  

Просветни  гласник РС  6/09      

18

. 

Правилник  о наставном програму за VIII 

разред  

Просветни  гласник РС 2/10     

19 Правилник о врсти стручне спреме наставника 

и стручних сарадника у основној школи  

 Службени гласник РС – 

Просветни гласник бр. 11/2012 

20

. 

Правилник о врсти стручне спреме наставника 

који изводе образовно васпитни рада изборних 

програма у основној школи 

''Сл.гласник РС'  Просветни 

гласник бр. 11/2012 

21

. 

Правилник о изради и коришћењу 

психолошких мерних инструмеената 

 

Сл. гласник РС бр. 11/1988 

22

. 

Правилник о норми часова непосредног рада са 

ученицима наставника, стручног сарадника и 

васпитача у основној школи 

Просветни гласник РС бр. 2/92, 2 

/2000 

23

. 

 Правилник о годишњем календару 

образовано-васпитног рада основне школе за 

школску 2013/2014. годину  

Просветни  гласник РС 6/2013                    

24 Правилник о програму за остваривање 

екскурзија у првом и другом циклусу основног 

образовања и васпитања 

''Прос.гласник РС' бр. 07/10 

25

. 

Правилник о сталном стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

''Сл.гласник РС' бр. 13/12 и 31/12 

26

. 

Правилник о мерилима за утврђивање  цена 

услуга у основној школи 

''Сл.гласник РС' бр. 42/93; 37/09 

27

. 

Посебан колективни уговор за запослене у 

основним и средњим школама и домовима 

ученика 

''Сл.гласник РС' бр. 12/09; 67/11; 

1/12 

28 Правилник о наставном плану и програму за 

четврти разред основног образовања и 

васпитања 

''Просветни гласник РС' бр. 

3/06,15/06,- шах, 2/08 

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 
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30

.  

Правилник о дипломама за изузетан успех 

ученика у основној школи 

''Сл.гласник РС' бр. 37/93, 42/93 

31

. 

Правилник о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању 

''Сл.гласник РС' бр. 67/2013 

32

. 

Правилник о поступку напредовања ученика 

основне школе 

''Сл.гласник РС' бр. 47/94 

33

. 

Правилник о нормативима школског простора, 

опреме и наставних средстава у основној 

школи 

  Просветни гласник  4/90 

34

.  

Правилник о ближим условима у погледу 

простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање изборних програма образовно – 

васпитног рада у основним школама 

Просветни гласник  27/87 

35

. 

Правилник о општим стандардима постигнућа 

– образовни стандарди за крај обавезног 

образовања,  

Правилник о образовним стандардима за крај 

првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и 

друштво,  

Просветни гласник РС, бр.5, 5 јул 

2010. 

 

Просветни гласник РС, бр.5, 7 јун 

2011.  

 

36

. 

Правилник о програму завршног испита у 

основном образовању и васпитању 

Просветни гласник 1/2011, 1/2012 

37

. 

Правилник о стручно педагошком надзору Сл. гласник РС 43/2012 

 

                     

Интерни и општи акти школе 

1.  Статут школе 

2.  Развојни план ОШ“Стеван Синђелић“  

3.  Школски програми од првог до осмог разреда донети у јуну 2014. На период од  

     4 године, до 2018. 

4.  Извештаји о самовредновању рада школе 2016/2017.године 

5.  Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце/ученика 

6.  ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ ученика, запослених и родитеља   

     деце/ученика (Правилник о понашању у установи) 

7.  ПОСЛОВНИК О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
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8.  ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

9.  ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

10.ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

11.Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у 

      установи 

12.Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 

13.Правилник о безбедности и здрављу на раду 

14.Првилник о избору ученика генерације 

15.Правилник о раду 

16.Правилник о јавним набавкама 

17.Правилник о систематизацији радних места запослених 

 

 

1.2.  ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ УСВОЈЕНИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ О 

РАДУ ШКОЛЕ,  ПЕТОГОДИШЊЕГ  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ,РЕЗУЛТАТА 

САМОВРЕДНОВАЊА И ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА 2016-2017.ГОДИНЕ 

1.1.1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ- ОПШТИ ЗАДАЦИ 

                                      АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

У оквиру процеса самовредновања квалитета рада школе, а у циљу сагледавања што реалније 

ситуације и реалних потреба свих учесника у наставном процесу, као и сагледавању улоге 

школе као институције која се активно бави васпитањем и образовањем деце, издвојили смо 

приоритетне области вредновања које су нам полазна основа у планирању дугорочних циљева 

кроз развојне задатке и активности.  

Тим за самовредновање ОШ „Стеван Синђелић“, након састанака и анализе извештаја о 

самовредновању за претходну школску годину, сагласио се да је област самовредновања коју 

је ове школске године потребно вредновати област бр. 7: Руковођење, организација и 

обезбеђивање квалитета. У оквиру ове кључне области вреднована су следећа подручја:  

1. Руковођење; 

2. Школски развојни план и 

3. Обезбеђивање квалитета. 

 

Вредновање ове области извршено је на основу увида у различиту документацију: годишње 

програме и планове рада, посебно развојног; годишње извештај о раду школе, попуњавањем 

чек листе и упитника за наставнике и чланове Школског одбора предложених у Приручнику 

за самовредновање.  
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 РУКОВОЂЕЊЕ 

 

Подручје руковођења сагледали смо на основу следећих показатеља:  

а) Професионалне компетенције  

б) Способност руковођења. 

 

О руковођењу радом школе изјашњавали су се наставници и чланови Школског одбора 

попуњавањем упитника предложених у Приручнику. 

 

 

Упитник за наставнике садржи 16 тврдњи/питања у вези са радом директора школе. 

Попунило га је 48 наставника процењујући тачност, тј.степен присутности као и важност 

тврдњи користећи две четворостепене скале. За процењиване тачности тврдње скала се 

кретала од 1-нетачно/није присутно до 4-тачно/присутно а за процену важности од 1-неважно 

до 4-врло важно.  

 

Резултати упитника за наставнике по тврдњама: 

 

1. На тврдњу да директор својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи 

8% запослених у школи сматра да је то важно, а 92% да је врло важно.  

О томе у којој мери је то присутно у школи 4% анкетираних сматра да је то у мањој мери 

присутно, 15% у већој мери, а 81% сматра да је то присутно у потпуности. 

 

2. На тврдњу да директор доприноси афирмацији и угледу школе 4% се изјаснило да је то 

важно, а 96% да је врло важно. 

О томе у којој мери је то присутно у школи 2% анкетираних сматра да то присутно у мањој 

мери, 20% у већој мери, а 78% да је то у потпуности присутно. 

 

3. На тврдњу да директор развија поверење, уважава различита мишљења и обезбеђује добру 

комуникацију 4% сматра да је то мало важно, 4% да је важно, а 92% да је врло важно. 

О присуству тога у школи 4% сматра да је присутно у мањој мери, 13% у већој мери,а 83% у 

потпуности. 

 

4. На тврдњу да директор конфликтне ситуације успешно превазилази 8% сматра да је то 

важно, а 92% да је врло важно. 

О томе у којој мери је то присутно у школи 7% сматра је то присутно у мањој мери, 19% у 

већој мери, а 74% сматра да је присутно у потпуности. 

 

5. За тврдњу да је директор спреман да преузме одговорност у доношењу одлука 4% сматра да 

је то важно, а 96% да је врло важно. 

О томе у којој мери је то присутно у школи 7% сматра да је то присутно у мањој мери, 17% у 

већој мери, а 76% да је то присутно у потпуности. 

 

6. На тврдњу да директор захтева одговорност и радну дисциплину 4% сматра да је то важно, 

а 96% да је врло важно. 

О томе у којој мери је то присутно у школи 2% сматра да је то присутно у мањој мери, 24% у 

већој мери, а 74% да је то присутно у потпуности. 

 

7. На тврдњу да директор правовремено информише запослене 2% сматра да је то важно, а 

98% да је врло важно. 
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О томе у којој мери је то присутно у школи 7% сматра да је то присутно у мањој мери, 93% да 

је то присутно у потпуности. 

 

 

 

8. На тврдњу да директор поставља јасне, прецизне захтеве који доприносе ефективности рада 

школе 4% сматра да је то важно, а 96% да је врло важно. 

О томе у којој мери је то присутно у школи 4% сматра да је то присутно у мањој мери, 26% у 

већој мери, а 70% да је то присутно у потпуности. 

 

9. На тврдњу да директор мотивише запослене на професионални однос према раду 6% сматра 

да је то важно, а 94% да је врло важно. 

О томе у којој мери је то присутно у школи 11% сматра да је то присутно у мањој мери, 24% 

у већој мери, а 65% да је то присутно у потпуности. 

 

10. На тврдњу да директор усмерава и усклађује рад стручних органа школе 8% сматра да је 

то важно, а 92% да је врло важно. 

О томе у којој мери је то присутно у школи 4% сматра да је то присутно у мањој мери, 20% у 

већој мери, а 76% да је то присутно у потпуности. 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Директор служи за пример

Доприноси афирмацији и угледу 

Развија поверење, уважава разл.мишљења..

Конфликтне ситуације успешно превазилази

Преузимање одговорности у доношењу одлука

Захтева одговорност и радну дисциплину

Правовремено информише

Поставља јасне, прецизне захтеве

Мотивише запослене на проф.однос према раду

Усклађује рад стручних органа

Промовише, подстиче и организује тимски рад

Подстиче, подржава струч.усавршавање …

Ствара услове за учешће ученика у одлучивању

Сарађује са родитељима

Сарађује са другим организацијама

Обезбеђује маркетинг школе

Процена тачности тврдњи из упитника о 
руковођењу - наставници

није присутно у мањој мери присутно у већој мери присутно присутно у потпуности
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11. На тврдњу да директор промовише, подстиче и организује тимски рад 15% сматра да је то 

важно, а 85% да је врло важно. 

О томе у којој мери је то присутно у школи 2% сматра да је то присутно у мањој мери, 28% у 

већој мери, а 70% да је то присутно у потпуности. 

 

12. На тврдњу да директор подстиче и подржава стручно усавршавање наставника 8% сматра 

да је то важно, а 92% да је врло важно. 

О томе у којој мери је то присутно у школи 2% сматра да је то присутно у мањој мери, 18% у 

већој мери, а 80% да је то присутно у потпуности. 

 

13. На тврдњу да директор ствара услове за учешће ученика у одлучивању о организацији и 

животу школе 4% сматра да је то мало важно,а 26% да је важно, а 70% да је врло важно. 

О томе у којој мери је то присутно у школи 4% сматра да је то присутно у мањој мери, 41% у 

већој мери, а 55% да је то присутно у потпуности. 

 

14. На тврдњу да директор сарађује са родитељима 13% сматра да је то важно, а 87% да је врло 

важно. 

О томе у којој мери је то присутно у школи 9% сматра да је то присутно у већој мери, а 91% 

да је то присутно у потпуности. 

 

15. На тврдњу да директор сарађује са другим организацијама 2% сматра да је то мало важно, 

17% да је то важно, а 81% да је врло важно. 

О томе у којој мери је то присутно у школи 2% сматра да је то присутно у мањој мери, 20% у 

већој мери, а 78% да је то присутно у потпуности. 

 

16. На тврдњу да директор обезбеђује маркетинг школе 2% сматра да је то мало важно, 15% 

да је важно, а 83% да је то врло важно. 

О томе у којој мери је то присутно у школи 2% сматра да је то присутно у мањој мери, 28% у 

већој мери, а 70% да је то присутно у потпуности. 
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Упитник за чланове Школског одбора садржи 17 тврдњи/питања која се такође односе на 

рад директора школе. Овај упитник попунило је 7 чланова ШО такође процењујући тачност, 

тј.степен присутности као и важност истих тврдњи користећи две четворостепене скале: од 1-

нетачно/није присутно до 4-тачно/присутно а за процену важности од 1-неважно до 4-врло 

важно.  

 

 

Сви испитаници, тј. чланови ШО (100%) оценили су да су све тврдње у упитнику врло важне 

за процес руковођења у школи. 
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Директор служи за пример

Доприноси афирмацији и угледу 

Развија поверење, уважава разл.мишљења..

Конфликтне ситуације успешно превазилази

Преузимање одговорности у доношењу одлука

Захтева одговорност и радну дисциплину

Правовремено информише

Поставља јасне, прецизне захтеве

Мотивише запослене

Усклађује рад стручних органа

Промовише, подстиче и организује тимски рад

Подстиче, подржава струч.усавршавање наставника

Ствара услове за учешће ученика у одлучивању

Сарађује са родитељима

Сарађује са другим организацијама

Обезбеђује маркетинг школе

Степен важности тврдњи из упитника о 
руковођењу - наставници

неважно мало важно важно врло важно



15 
 

Што се тиче степена присутности тврдњи резултати су следећи: 

1. Директор својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи. 

Мишљење да је тврдња у потпуности присутна има 86% испитаника, а 14% сматра да је тврдња 

у већој мери тачна. 

 

2. Доприноси афирмацији и угледу школе. 

Мишљење да је тврдња у потпуности присутна има 86% испитаника, а 14% сматра да је тврдња 

у већој мери тачна. 

3. Захтева одговорност и радну дисциплину. 

Мишљење да је тврдња у потпуности присутна има 86% испитаника, а 14% сматра да је тврдња 

у већој мери тачна. 

4. Спреман је да преузме одговорност у доношењу одлука. 

Мишљење да је тврдња у потпуности присутна има 86% испитаника, а 14% сматра да је тврдња 

у већој мери тачна. 

5. Обезбеђује услове за сарадњу са родитељива и уважава иницијативу Савета родитеља. 

Сви чланови ШО(100%) имају мишљење да је тврдња присутна у потпуности. 

6. Развија добру сарадњу са локалном заједницом. 

Сви чланови ШО(100%) имају мишљење да је тврдња присутна у потпуности. 

7. Сарађује са другим школама и организацијама. 

Сви чланови ШО(100%) имају мишљење да је тврдња присутна у потпуности. 
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8. Обезбеђује маркетинг школе. 

Сви чланови ШО(100%) имају мишљење да је тврдња присутна у потпуности. 

9. Редовно подноси извештаје Школском одбору о активностима које се одвијају у школи. 

Сви чланови ШО(100%) имају мишљење да је тврдња присутна у потпуности. 

10. Редовно подноси извештаје о свом раду Школском одбору. 

Сви чланови ШО(100%) имају мишљење да је тврдња присутна у потпуности. 

11. Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања. 

Мишљење да је тврдња у потпуности присутна има 86% испитаника, а 14% сматра да је тврдња 

у већој мери тачна. 
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Директор служи за пример запосленима

Доприноси афирмацији и угледу

Захтева одговорност и радну дисциплину

Спреман је да преузме одговорност

Обезбеђује услове за сарадњу са родитељима

Сарадња са локалном заједницом

Сарадња са другим школама и организацијама

Обезбеђује маркетинг школе

Подноси извештаје Школском одбору о …

Подноси извештаје Школском одбору о свом раду

Планира и организује остваривање програма...

Обезбеђује квалитет и унапређење о-в рада

Стара се о остваривању развојног плана школе

Предузима мере за унапређивање рада …

Предузима мере ради извршавања налога …

Предузима мере у случају недоличног понашања …

Благовремено обавештава запослене, стр.органе …

Процена тачност тврдњи из упитника о 
руковођењу - чланови ШО

није присутно у мањој мери присутно у већој мери присутно присутно у потпуности
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12. Стара се о обезбеђивању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада. 

Мишљење да је тврдња у потпуности присутна има 86% испитаника, а 14% сматра да је тврдња 

у већој мери тачна. 

13. Стара се о остваривању развојног плана школе. 

Мишљење да је тврдња у потпуности присутна има 86% испитаника, а 14% сматра да је тврдња 

у већој мери тачна. 

14. Организује педагошко-инструктивни увид и предузима мере за унапређивање рада 

наставника и стручних сарадника. 

Мишљење да је тврдња у потпуности присутна има 86% испитаника, а 14% сматра да је тврдња 

у већој мери тачна. 

15. Предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника. 

Мишљење да је тврдња у потпуности присутна има 86% испитаника, а 14% сматра да је тврдња 

у већој мери тачна. 

16. Предузима мере у случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја 

на ученике. 

Мишљење да је тврдња у потпуности присутна има 86% испитаника, а 14% сматра да је тврдња 

у већој мери тачна. 

17. Стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа управљања 

о свим питањима од интереса за рад школе. 

Сви чланови ШО(100%) имају мишљење да је тврдња присутна у потпуности. 

 

Анализа одговора које су на упитнике о руковођењу дали чланови ШО и наставници у школи 

упућује на то да су и једни и други генерално прилично високо оценили способност 

руковођења и професионалне компетенције директора школе као и да их у глобалу веома 

високо вреднују, тј. налазе као значајне за рад школе. 

Детаљнија анализа одговора упућује на то да док чланови ШО налазе за веома важне све 

способности и компетенције директора за руковођење, наставници неке од њих не вреднују 

врло  високо. Тако се као једна, иако појединачно процењена као врло важна али најмање 

важна у односу на све остале издвојила способност директора да обезбеди  услове за учешће 

ученика у одлучивању о организацији и животу рада школе. Ова ставка процењена је и као 

једна од најмање присутних у школи у односу на све остале. Исто важи и за обезбеђивање 

редовне и благовремене презентације школе (рад на маркетингу) као и сарадњу са другим 

организацијама. Процена важности ових компетенција нижа је у односу на све остале 

процењиване упитником. 
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Када се узму у обзир процене тачности, тј. степена присуства појединих способности  и 

професионалних комптенеција директора,  поред обезбеђивања услова за учешће ученика у 

одлучивању о организацији и раду школе, наставници су као мање присутну у односу на остале 

оценили тврдњу која се односи на мотивисање запослених на професионалан однос према 

раду. Као највише процењене ставке, с` друге стране, су оне које се односе на сарадњу са 

родитељима, Школским одбором, благовремено информисање и извештавање о раду, сарадња 

са локалном заједницом, другим школама и организацијама; као и све оне које се односе на 

професионалну компетентност директора.  

Подручје руковођења, на основу свега изнетог, можемо оценити оценом 4 обзиром на 

доминацију јаких страна. 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

Школски развојни план процењен је на основу следећих показатеља:  

а) Структура и садржај Школског развојног плана 

б) Реализација Школског развојног плана  

в) Ефекти реализације. 

 

Ово подручје рада школе вредновано је на основу чек-листе предложене у Приручнику коју 

су, тимски,попунили чланови тима за самовредновање. 

 

Анализом ставки из исте долазимо до следећег: 

 

 У развојном плану препознају се специфичности и вредности школе које се негују. 

 Постоји преглед тренутног стања у школи. 

 Развојни циљеви указују на промену која се жели остварити али их је потребно 

ускладити са стандардима квалитета рада школе и усагласити са школским програмом 

за 2017/`18 год. 

 Дефинисани су и начини на које ће се промене остварити, кроз задатке и план 

активности и у плану активности разрађени су кораци, носиоци активности и време 

реализације. 

 Дефинисани су мерљиви показатељи промена. 

 Реализација се углавном одвија у складу са планом а одступања од плана су 

аргументована и документована анексима. Као најчешћи разлог одступања од плана 

реализације јавља се недостатак материјалних средстава. 

 План се у потпуности реализује тимски са особама из различитих интересних група 

(наставници, родитељи, ученици, ШО, локална самоуправа и др.институције, 

представници др.школа у оквиру домаће и међународне сарадње) 

 Информисање свих интересних група о реализацији плана је редовно и документовано. 

 Ефекти реализације су усаглашени са очекивањима а реализацијом плана остварени су 

и евидентирани и други позитивни ефекти који нису били очекивани. 

 Промене у квалитету наставе и учења су видљиве. 

 Материјална средстава, иако некада мањкају, ефикасно се користе у функцији наставе 

и учења. 

 На основу остварених промена иницирају се нови циљеви и активности. 
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Школски развојни план, узимајући у обзир ову анализу, такође можемо оценити  оценом 4 

обзиром да евидентирани недостаци, тј. потребна редефинисања не утичу битно на квалитет 

рада школе. 

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

Обезбеђивање квалитета при раду школе вредновали смо на основу следећих показатеља:  

а) Самовредновање  

б) Ефикасност и ефективност рада. 

 

О овом подручју рада изјашњавали су се само наставници такође попуњавањем упитника 

предложеног у Приручнику за самовредновање. 

 

Овај упитник садржи 15 ставки и попунило га је 48 наставника. Упитником је процењивана 

тачност, тј.степен присутности као и важност  тврдњи помоћу две четворостепене скале. За 

оцену тачности тврдње скала се кретала од 1-нетачно/није присутно до 4-тачно/присутно а за 

процену важности од 1-неважно до 4-врло важно.  

 

 

Резултати упитника по тврдњама на обе скале: 

 

1. За тврдњу: У школи се спроводи самовредновање на основу утврђених критеријума 0,5%  

запослених сматра да им је то неважно, 6,5% да је мало важно, 28% да је важно и 65% да је 

врло важно. 

За исту тврдњу 2%  наставника  мисли да није присутна у пракси ,11 % да је у мањој мери, 

15% да је у већој мери присутна у пракси, а 72% да је у потпуности присутна . 

2. На тврдњу: Укључен/а сам у процес самовредновања 11%  наставника је одговорило  да им 

је то мало важно, 33% да је важно и 56% да је врло важно да буду укључени у процес 

самовредновања. 

За исту тврдњу  4%  наставника мисли  да није присутна у школи, 6% мисли да је у мањој мери 

присутна у пракси, 40% мисли  да је у већој мери присутна, и 50% да је у потпуности присутна, 

односно да су у потпуности укључени у процес самовредновања . 

3. За тврдњу: Водим евиденцију о свом самовредновању 2% наставника је одговорило да им 

је то неважно, исти проценат да им је мало важно, 50% да је важно и 46% да им је врло важно. 

С друге стране 4% наставника мисли да jе та тврдња  нетачна у пракси, 14% да је у мањој мери 

тачна ,43 %  да је у већој мери тачна и 39%  да је тачна и да воде евиденцију о свом 

самовредновању. 

4. Тврдњу: Израђујем свој акциони план за превазилажење уочених слабости  5%  наставика 

сматра неважном, 41%  важном и 54% врло важном. 
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Поред тога 2% наставника мисли да та тврдња није присутна у пракси,  13%  да је у мањој 

мери присутна, 52% да је у већој мери присутна и 33% да је присутна у потпуности. 

5.Тврдњу: Пратим ефекте предузетих корака у оквиру свог акционог плана  2% наставника 

сматра да је то неважно да раде и исти проценат њих да је мало важно, 50% мисли да је важно 

да прате ефекте предузетих корака у оквиру свог акционог плана  и 46%  да је то врло важно. 

Када је тачност у питању 4% наставника мисли да се та тврдња не примењује у пракси, 13% 

да се у мањој мери примењује , 52% да се у већој мери примењује и 30%  да се примењује у 

потпуности. 

6.Тврдњу: Обавезе и задужења се распоређују запосленима на основу стручности, знања 

испособности 2% анкетираних сматра мало важном,15% важном и 83% врло важном. 

Код тачности 15 %  запослених мисли да је тврдња  у мањој мери тачна, 43%  да је у већој мери 

тачна и 41% да је  присутна у потпуности. 

7.Тврдњу: Обавезе и задужења су јасни, прецизни, правовремени и доприносе ефективности 

рада школе  22 %  запослених сматра важном  и 78% мисли да је  врло важно да су им обавезе 

и задужења јасна ,прецизна  и правовремена.  

Да је у мањој мери тврдња присутна у пракси мисли 11% анкетираних,  26% да је у већој мери 

присутна и 63% да је присутна у потпуности. 

8.Тврдњу: Тимови се формирају на основу стручности, знања и способности чланова 33%  

наставника сматра важном и  67% врло важном. 

За исту тврдњу 15% наставника мисли да је у мањој мери присутна у пракси, 30% да је у већој 

мери и 55% да се тимови у нашој школи у потпуности формирају према стручности, знању и 

способности чланова. 

9.Тврдњу: Ефективност и ефикасност рада у тиму се мотивише и стимулише  2% наставника 

сматра мало важном, 28 % важном и 70% врло важном. 

Да ова тврдња није присутна у школи мисли 6% наставника,  да је у мањој мери присутна 

мисли 15%, у већој мери 50 %, и да је присутна у потпуности мисли 29% наставника. 
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10. Тврдњу: Правилном расподелом послова обезбеђује се ефикасност рада школе  13%  

запослених сматра важном и 87% врло важном. 

Да поменута тврдња није присутна у школи мисли 2% наставникаа, да је у мањој мери 11% , 

да је у већој мери присутна мисли 41% и да је присутна у потпуности мисли 46%  

11.Тврдњу: У школи се прати ефективност и ефикасност сваког запосланог 13%   сматра 

важном и 87%  врло важном. 

Да се  ова тврдња не примењује у школи мисли 2%  анкетираних, да је у мањој мери присутна 

13%,  да је у већој мери присутна 50%  и да је присутна у потпуности мисли 35% запослених. 

12. Тврдњу: Школа има прецизно прописане критеријуме за похваљивање и награђивање 

запослених 24% запослених у школи сматра  важном и  76%  врло важном. 

Да  се ова тврдња не примењује у пракси  мисли 11% запослених, 18% да је у мањој мери 

присутна, 43% да је у већој мери присутна и 28%  мисли да је присутна у потпуности. 

13. Тврдњу: Прописани критеријуми за похваљивање и награђивање се примењују 2% 

запослених сматра мало важном, 28% важном и 70% врло важном. 

Да је то нетачно у пракси мисли  6% анкетираних, у мањој мери тачно 10% , да је у већој мери 

тачно 32%  и да је у потпуности тачна тврдња  мисли 52%  запослених. 
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14. Тврдњу: У школи постоји добра координација рада стручних и других органа  24%  

наставника сматра важном и 76%  врло важном. 

Да  је тврдња нетачна у пракси мисли 2% наставника, да је у мањој мери тачна 13%, да је у 

већој мери тачна  32% и да је у потпуности присутна  добра координација рада стручних и 

других органа мисли 52% наставника. 

15.Тврдњу: У школи постоји добра координација рада одељењских старешина и стручне 

службе 13%  наставника сматра важном и 87% врло важном. 

Да је ова тврдња нетачна мисли 2% наставника, да је у мањој мери тачна 6%, да је у већој мери  

тачна 40%  и да је у потпуности тачна мисли 52%  наставника. 

 

 

Као што се из графичких приказа појединачних одговора из овог упитника може видети 

наставници као мање важне у односу на остале ставке из упитнике оцењују оне које се односе 

на процес самовредновања, укљученост у исти као и вођење евиденције, израду акционог 

плана и даље праћење ефеката предузетих корака у оквиру истог. Као најмање присутне 

процењене су такође оне везане за вођење евиденције о сопственом самовредновању, израду 

акционог плана за превазилажење уочених слабости и даље праћење ефеката у истом процесу.  

 

Наставници су, с` друге стране веома високо оценили важност свих ставки које се односе на 

обезбеђивање ефикасност и ефективност рада. Као најприсутније у раду школе истичу се: 

адекватно формирање тимова; јасност, прецизност и правовременост обевеза и задужења као 

и њихова адекватна расподела (на основу знања, стручности и сл.), затим спровођење 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Спровођење самовредновања

Укљученост у процес самовредновања

Водим евиденцију о свом самовредновању

Израда акционог плана за превазилажење …

Праћење ефеката предузетих корака у оквиру …

Расподела обавеза и задужења на основу …

Јасни, прецизни, правовремени обавезе и …

Формирање тимова на основу стручности, …

Мотивисање и стимулисање ефективности и …

Правилна расподела послова

Праћење ефективности и ефикасности …

Прецизно прописани критеријуми за …

Примењивање критеријума за похваљивање …

Добра координација рада стручних и других …

Добра координација рада одељенских …

Процена важности тврдњи из упитника о 
обезбеђивању квалитета

неважно мало важно важно врло важно



23 
 

самовредновања и добра координација рада стручних и других органа као и рада одељенских 

старешина и стручне службе. Аспекти ефикасности и ефективности рада који су оцењени 

као најмање присутни односе се на прецизно прописане критеријуме за похваљивање и 

награђивање запослених и њихову примену; као и мотивисање и стимулацију ефективности и 

ефикасности рада у оквиру тимова.  

 

Ово подручје самовредновања, на основу свега изнетог, можемо оценити оценом 3 јер га 

карактерише више јаких него слабих страна, које је пак потребно отклањати. 

 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ ШКОЛЕ И ОНЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО  УНАПРЕДИТИ 

 

Сумирајући резултате самовредновања за ову школску годину као јаке стране области која је 

процењивана: Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета рада можемо издвојити 

следеће аспекте: 

 

 Професионалне компетенције руководиоца, тј. директора школе (његова знања, 

способности, допринос угледу школе и сл.)  

 Руковођење школом у најширем смислу, а у оквиру истог посебно: 

 Развијање поверења, уважавање различитих мишљења и обезбеђивање добре 

комуникације 

 Спремност за преузимање одговорности при доношењу одлука 

 Правовремено и адекватно информисање свих актера школског живота 

 Развијање добре сарадње са родитељима, Школским одбором, другим 

школама, организацијама, локалном заједницом и сл. 

 Усмеравање и усклађивање рада стручних органа школе 

 Развој одговорности и захтевање испуњавања радних обавеза 

 Школски развојни план, а у оквиру њега посебно: 

 Структура и садржај Школског развојног плана (садржи све потребне 

елементе, донет је за адекватан временски период, у њему се препознају 

специфичности и вредности који се негују у школи, дат је реалистичан преглед 

тренутног стања, приоритетне области квалитета су разрађење и проистичу из 

процене стања, дефинисани су развојни циљеви и разрађен план активности за 

текућу годину, рађен је тимски и укључује представнике свих интересних 

група и сл.) 

 Реализација Школског развојног плана се углавном одвија у складу са планом а 

одступања су аргументована и документована 

 Реализација плана је тимска а информисање о реализацији редовно и 

документовано 

 Ефекти реализације усаглашени су са очекивањима а остварују се и други 

позитивни ефекти 

 Видљиве су промене у квалитету наставе и учења 
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 У оквиру обезбеђивања квалитета рада: 

 Спровођење процеса самовредновања по утврђеним критеријумима, плански и 

редовно 

 Подстицање ефикасности и ефективности рада запослених постављањем 

прецизних рокова, јасних задужења и анализом постигнутих резултата 

 Добра координација рада стручних и других органа школе као и рада ОС и 

стручне службе. 

Аспекти које је потребно и даље унапређивати су: 

 

 Обезбеђивања услова за учешће ученика у одлучивању о организацији и раду школе 

 Мотивисање запослених на професионалан однос према раду 

 Редефинисање развојних циљева школе тако да јасније указују на промену која се 

жели остварити  

 Израда акционог плана на основу самовредновања који садржи све неопходне 

елементе и усмерен је на отклањање постојећих слабости 

 Реализација акционог плана кроз конкретне активности за унапређење рада школе 

 Прецизно прописани критеријуми за похваљивање и награђивање запослених и 

њихова примена 

 Мотивисање и стимулацију ефективности и ефикасности рада у оквиру тимова. 

 

Предлог активности за унапређење рада школе на основу извештаја: 

 Потребно је указати на значај стварања услова за учешће ученика у одлучивању о 

организацији и раду школе и додатно их стварати 

 Потребно је израдити додатне мере за мотивисање запослених на професионалан 

однос према раду 

 Развојне циљеве школе потребно је ускладити са стандардима квалитета рада школе и 

новим школским програмом 

 Потребно је израдити акциони план на основу самовредновања са конкретним 

активностима за унапређење рада школе и планом реализације за сваку наредну 

школску годину по обављеном самовредновању 

 Критеријуме за похваљивање и награђивање запослених потребно је ревидирати како 

би били јаснији, прецизнији или их учинити транспарентнијим за запослене и 

адекватно их примењивати 

 Потребно је направити план мера за додатно стимулисање и мотивисање ефективност 

и ефикасност рада у тимовима. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА О 

САМОВРЕДНОВАЊУ 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉЕВИ/ 

ПРИОРИТЕТИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

1. Стварање 

додатних услова 

за учешће 

ученика у 

одлучивању о 

организацији и 

раду школе 

- Редовније 

укључивање 

ученика у рад 

школских 

органа (ШО) и 

тимова (за 

заштиту од 

насиља, 

развојно 

планирање) 

 

Руководиоци 

тимова, 

Директор 

школе, 

ПП служба 

 

 

Током школске 

2017/2018.год 

 

Извештаји о 

раду тимова и 

Школског 

одбора 

 

2. Усклађивање 

развојних 

циљева школе са 

стандардима 

квалитета рада и 

новим 

Школским 

програмом 

- 

Модификовање 

постојећег 

развојног плана 

школе, израда 

анекса или 

новог развојног 

плана 

- Израда нових 

школских 

програма  

 

Тим за развојно 

планирање, 

Рководиоци 

стручних и 

разредних већа 

 

 

 

Током школске 

2017/2018.год 

 

Развојни план 

школе, 

Школски 

програм и 

њихови анекси 

 

3. Унапређење 

рада школе кроз 

самовредновање 

 

- Израда 

акционог плана 

на основу 

самовредновања 

рада школе 

 

 

Тим за 

самовердновање 

 

На крају сваке 

школске 

године, током 

јуна месеца по 

извршеном 

самовреднова-

њу 

 

Извештај о 

самовреднова-

њу рада школе, 

Школски 

развојни план 
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4. Јаснији 

критеријуми за 

похваљивање  и 

награђивање 

запослених 

- Преглед 

постојећих 

критеријума у 

Статуту школе 

- Упознавање 

колектива са 

постојећим 

критеријумима 

- Израда нових 

критеријума и 

Статута по 

потреби 

 

 

Секретар школе, 

Члан тима за 

самовредовање  

– Станика 

Брашњевић, 

Директор школе 

 

 

 

 

Током школске 

2017/2018.год и 

2018/2019.год. 

 

 

Извештаји са 

Наставничких  

већа, Извештаји 

са Педагошког 

колегијума, 

Статут школе 

5. Мотивисање и 

стимулисање 

запослених на 

професионалнији 

однос према 

раду и посебно 

ефективности и 

ефикасности 

рада  у 

школским 

тимовима 

 

- Израда 

упитника о 

мотивацији за 

рад запослених 

- Доношење 

додатних мера 

за мотивисање 

на основу 

упитника 

 

Руководилац 

тима за 

самовредновање, 

Тим за 

самовредновање, 

Директор школе 

 

 

Током школске 

2017/2018.год и 

2018./2019.год. 

Упитници и 

Извештај о 

обрађеним 

резултатима, 

Записници са 

Наставничког 

већа 

 

 

1.3 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

1.3.1 Статус школе 

Школа је организована као установа основног образовања и васпитања и у свом саставу 

нема издвојених одељења.  

Седиште школе је у Београду, Милића Ракића 1, СО Звездара. 

 

1.3.2. Школски простор и опрема 

             Образовно-васпитна делатност обављана је у школској згради површине 4470 м2 и у 

школском дворишту површине 17273м2. 
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ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ БРОЈ 

Учионице за ученике од 1. до 4. разреда 10 

Кабинети за ученике од 5. до 8. разреда 13 

Кабинет за информатику 1 

Библиотека са читаоницом 1 

Боравак за ученике од 1. до 4. разреда 2 

Фискултурна сала 1 

 

ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ БРОЈ 

Зборница 1 

Канцеларија директора 1 

Канцеларије административног особља 2 

Канцеларија школског психолога/педагога 1 

Практикуми за наставнике 8 

Кухиња са трпезаријом 1 

Радионица/магацин 1 

Соба за архиву 1 

Централни хол 1 

Степениште 3 

Санитарни чвор 9 

Атријум 2 

Свлачионице 2 

Играоница у оквиру боравка 1 

Учионица за дефектолога/логопеда 1 

Просторија за рад педагошког асистента 1 

 

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 

Терен за фудбал 1 

Терен за кошарку 1 

Терен за рукомет 1 
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1.3.3 Наставна средства  

НАСТАВНА СРЕДСТВА И ШКОЛСКА ОПРЕМА КОЛИЧИНА 

Рачунари-комплет 27 

Рачунари у учионици информатике 4 

Монитори у учионици информатике (и додатно) 31(+1) 

Рачунар за видео-надзор 1 

Лап-топ 4 

Штампач 16 

Колор-штампач 1 

Скенер  3 

Рачунске машине 2 

Факс-телефон са копир апаратом 1 

Пројектор 7 

Пројекционо платно 2 

Касетофон  2 

Касетофон са CD-ом 3 

Музичка линија 2 

Графоскоп 3 

Телевизор 9 

DVD 6 

Видео-рекордер 2 

Клавир 1 

Синтисајзер 2 

Хармоника 1 

Костур у кабинету биологије 1 
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1.4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  

      1.4.1 Кадровска структура радника 

Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив и 

настава је у  потпуности стручно заступљена. 

Радници изван наставе испуњавају потребне услове, па школа нема кадровских 

проблема 

У школи је укупно запослено 70,85 радника, од тога  у настави 50,85  , 2 стручна 

сарадника, 1 библиотекар ,1 педагошки асистент , 1  директор и 0,50 помоћника директора. 

Изван наставе запослено је  14,5  радника. 

 

Преглед квалификационе структуре и процента запослености радника  школе 

Послови и радни задаци Степен стручне спреме 

I II III IV V VI VII VII/1 

Директор       1  

Струч. Сарадник 

библиотекар 

   1   

1 

2  

Разредна наст.      4 11 1 

Предм. наст.       28,85  

Продуж бор.       6  

Шк. кухиња  0,5       

Адм. oсобље    1   2  

Пом. тех. особ. 10 
 

 1     

Помоћник директора       0,50  

Свега: 10 0,5  3  5 51,35 1 
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II  ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ  

 

2.1.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА , БРОЈ СМЕНА 

2.1.1.Бројно стање ученика и одељења 

На крају школске 2016/2017. године школа је имала 752 ученика распоређених  у  31 

одељење. 

У школској 2017/2018. години школа ће имати 32 одељење (16 у млађим и 16 одељења 

у старијим разредима) и шест одељења продуженог боравка . 

Број одељења по разредима: 

 

Разред Број 

одељења 

I 4 

II 4 

III 4 

IV 4 

V 4 

VI 4 

VII 4 

VIII 4 
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БРОЈНО СТАЊЕ  ОДЕЉЕЊА  И СМЕНА 

РАЗРЕД 

 

 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА СМЕНА ИНДЕКСИ 

ПРВИ 

 

4 ПРЕПОДНЕ 1-1.2.3.4 

ДРУГИ 4 СЕДМИЧНА 

ПРОМЕНА 

2-1.3 

2-2,4 

ТРЕЋИ 4 СЕДМИЧНА 

ПРОМЕНА 

3-1,3 

3-2,4 

ЧЕТВРТИ 

 

4 СЕДМИЧНА 

ПРОМЕНА 

4-1,3 

4-2,4 

I-IV 

 

УКУПНО 

 

16   

ПЕТИ 

 

4 ПРЕПОДНЕ 5-1,2,3,4 

ШЕСТИ 

 

4 ПРЕПОДНЕ 6-1,2,3,4 

СЕДМИ 

 

4 ПРЕПОДНЕ 7-1,2,3,4 

ОСМИ 

 

4 ПРЕПОДНЕ 8-1,2,3,4 

V-VIII 

 

УКУПНО 

16 

 

  

I-VIII 

 

УКУПНО 

32 
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Распоред разреда и одељења по сменама је следећи: 

 

Смена Разреди Број одељења 
Ритам промена 

смена 

I смена 

стално 

I 1,2,3,4 

V 1.2,3,4 

 VI  1,2,3,4 

VII 1,2,3,4 

 VIII 1,2,3,4 

                20 
Увек преподневна 

смена 

Рад у обе смене 

II 1,3 

II 2,4 

III 1,3 

III 2,4 

IV  1,3 

IV 2,4 

 

                  12 
Седмична промена 

смена по индексима  

Рад у обе смене 
Продужени 

боравак 

     II разред 

мешовите групе III и 

IV и разреда 

         

Oд 6:30  дo 17:30 

 

           РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ         

Прва смена ради од 8,00-14,00 сати, а друга смена од 12.40-17:00 сати.  

Наставни час Време трајања часова и одмора 

Пре подне После подне 

Први 
8,00-8,45 12,40-13,25 

Други 8,50-9,35 13,30-14,15 

Трећи 10,00-10,45 14,35-15,20 

Четврти 10,50-11,35 15,25-16,10 

Пети 11,40-12,25 16,15-17,00 

Шести 12,30-13,15  

Седми 13,20-14,00  
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ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ  

Подела одељења у млађим разредима. 2017/2018. 

Разред/ 

одељење 
Презиме и име учитеља 

Разред/ 

одељење 
Презиме и име учитеља 

I/1 

I/2 

I/3 

I/4 

 

 

Продужени 

боравак 

 

 

 

          III/1 

III/2 

III/3 

III/4 

 

Ивана Солдо  

Јасмина Радиновић Лукић 

Славица Сретић 

Горица Мијаиловић 

 

Маја Радисављевић 1/1 

Оливера Лазаревић 1/2 

Драгана Јовановић 1/3 

Мирослава Ивановић 1/4 

 

Биљана Капелети 

Јадранка Данојлић 

Татјана Трипковић  

Јован Јовановић 

 

 

  

II/1 

II/2 

II/3 

II/4 

 

Продужени 

боравак 

 

  

 

 

       IV/1 

IV/2 

IV/3 

IV/4 

 

 

Весна Мирић 

Марина Максимовић 

Оливера Стаматовић 

Јасмина Туловић  

 

2/ 1,3 Драгана Максимовић 

 

2/ 2,4 Јована Миљковић 

 

 

 

Сања Лончар 

Софија Милановић 

Татјана Лончаревић 

Александра Горановић                   
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 Подела часова и одељења у старијим разредима  2017- 2018. 

   

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј 

Д
в
е ш

к
о
л
е д

ан
и

 

Име и 

презиме 

п
р
ед

м
ет 

одељења 

Р
ед

о
в
н

а н
астав

а 

И
зб

о
р
н

а н
астав

а 

У
к
у
н

о
 ч

асо
в
а 

стар
еш

и
н

н
ств

о
 

% 

учионице 

 - 

Јована 

Кастратовић 

 

8-2 

Српски 

језик 

6-3 

7-2 

8-1,2,4 

20+2 - 22 1 100 

С1,С2 

 - 

Пуповић 

Биљана 

 

6-1 

Српски 

језик 

6-1 

7-3 
8+1 - 9 1 50 

 С2 

  

 

 

Љубица 

Стојановић 

српски језик 
7-4 

8-3 
8+1  9  50 

 

 - 

Бањеглав 

Татјана 

 

5-3 

 

Српски 

језик 

5-3,4 

6-4 

7-1 

18+2 - 20 1 100 

С1  

 
 

 

Весна 

Петровић 

Зечевић 

Српски 

језик 
5-1,2 

6-2 
14+2 - 80 - 80 

С1,2 

 - 

Тијанић 

Борић 

Драгана 

 

 

Енглески јез 

6-1,2,3,4 

7-1,2,3 

8-2,4 

18+2 - 20 - 100 

Е 

 - 
Грбић Ирена 

5-2 
Енглески јез 

1-1,2 

2-1,2,3,4 

5-1,2,3,4 

20 - 21 1 104 

Е 
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 - 
Миленковић 

Драгана 
Енглески јез 

3-2,3,4 

4-1,2,3,4 

7-4 

8-1,2 

20 - 20 - 103 

Е 

  Тања Ребић Енглески јез 
1-1,3 

3-1 
6 - 6  30 

 

  

Наталија 

Вакањац 

 

8-1 

Ликовна 

култура 

 

 

 

5-1,2,3,4 

6-1,2,3,4 

7-1,2,3,4 

8-1,2,3,4 

 

20  20 1 100 

ЛИМ 

 

 

  
Емина 

Милојевић 

 

 

 

 

 

 

Музичка 

култура 

 

 

 

 

 

 

5-1,2,3,4 

6-1,2,3,4 

7-1,2,3,4 

8-1,2,3,4 

 

 

 

20  20  100 

ЛИМ 

 

 - 

Миљковић 

Владан  

 

8-4 

 

историја 

6-3,4 

7-1,2,3,4 

8-1,2,3,4 

 

20  20 1 100 

И 

  
Марија 

Витаљић 
историја 

5-2,4 

6-1,2 
6  6  30 

И 

  
Јагличић 

Радмила 

Историја 

 

5-1,3 

  
2  2  10 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јован 

Драгићевић 

7-1 

 

Географија 

6-3,4 

7-1,2,3,4 

8-1,2,3,4 

 

20  20 1 100 

 

Г 

  н н географија 
5-1,2,3,4 

6-1,2 
8  8  40 

Г 

 - 

Шуњеварић 

Саша 

8-3 

 

 

 

Физика 

 

 6-3,4 

7-1,2,3,4 

8-1,2,3,4 

20  20 1 100 

Ф 

 

  н н  физика 6-1,2 4  4  20 ф 

 - 
Јулијана 

Миленковић 

Математика 

 
5-1,2 8+1 - 9 1 45 

М1,2 

  

Aлександра 

Медић 

5-4 

математика 

5-4 

7-1,2 

8-1 

16+2  18 1 100 

М1,2 

 - 

Николић 

Сања 

 

7-4 

Математика 

5-3 

7-3,4 

8-2,4 

 

20+2  22 1 105 

М1  

 

 - 

Огњен 

Нинчић 

6-3 

математика 
6-1,2,3,4 

8-3 
20+2 - 22 1 105 

М2  

 - 

Вујић Јелка 

 

 

биологија 

 5-1,2,3,4 

6-1,4 

8-1,2,3,4 

 

20 - 20 - 100 

Б 

  Весна Сретић биологија 
6-2,3 

7-1,2,3,4 
12 - 12 - 60 

Б 
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Љубисављевић  

Вера 

 

7-2 

Хемија 

7-1,2,3,4 

8-1,2,3,4 

 

 

16 - 16 1 80 

Х 

 

 - 

Станика 

Брашњевић 

 

6-4 

ТИИО 

5-2,3,4 

6-1,2,3,4 

7-2,3 

8-4 

20 - 20 1 100 

ТИИО 

 - 

Радиславка  

Лакићевић 

Копања 

 

 

 

 

 

 

 

ТИИО 

5-1,2,4 

6-3, 

7-1,2,4 

8-1,3,4 

20 - 20 - 100 

ТИИО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Радоњић Дејан 

 

 

 

 

 

 

ТИИО 

 

5-1,3 

6-1,2 

7-1,3,4 

8-1,2,3 

20 - 20 - 100 

 

ТИИО 

 

 
 

 

 

 

 

 

Илић 

Александар 

 

 

 

 

 

 

 

Физичко 

 

5-3,4 

6-3,4 

7-3,4 

8-3,4 

 

изабрани: 

5-3,4 

 6-3 

7-3 

 

16 4 20 - 100 

САЛА 
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Кристина 

Павловић 

 

6-2 

 

 

 

 

 

 

Физичко 

 

 

5-1,2 

6-1,2 

7-1,2 

8-1,2 

 

изабрани: 

5-1,2 

6-2 

7-1 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

САЛА 

 

  

 

 

Милан 

Ђурашиновић 

 

физичко 

 

изабрани 

спорт 

6-1 

7-2,4 

8-4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

- 

 

20 

 

сала 

  
Бојан Васиљев 

 
физичко 

изабрани 

спорт 

6-4 

8-1,2,3 

 4 4 - 20 

сала 

  

Свитлица 

Радмила 

 

7-3 

 

 

 

Немачки 

језик 

6-1,2,3,4 

7-2,3,4 

8-1,4 

18+2 - 20 1 100 

Н 

  

Кнежевић 

Сандра 

 

 

Немачки 

језик 

 

 

5-1,2,3,4 

7-1 

8-2,3 

 

14+2  16  78 

 

Н  
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Сандра 

Милојевић 

 

5/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информатика 

5-1,5-2, 

5-3,5-4 

6-1,6-2, 

6-3,6-4 

7-1 

7-1,2 

7-2 

7-3 

7-3,4 

7-4 

8-1 

8-1,3 

8-3 

8-2 

8-2,4 

8-4 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

 

 

 
  

Душица Веђић 

грађанско 

васпитање 

5-2, 5-4 

5-1,3 

6-1 

6-2,4 

6-3 

7-1, 7-2, 

7-3, 7-4 

8-1,2,3,4 

 
11 

 

 
 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ивана 

Франовић 

верска 

настава 

5-1, 5-4 

5-2,3 

6-1,3 

6-2,6-4 

7-1,4 

7-2,3 

8-1, 8-2 

8-3,8-4 

 20   100 

 

 

 

 

 



40 
 

Бројно стање ученика по разредима и одељењима на почетку школске 2017/2018. године  

(стање 01.09.2018. године)  

Р
а
зр

ед
/ 

о
д

ељ
ењ

е 

 

 

Број 

ученика 
Р

а
зр

ед
/ 

о
д

ељ
ењ

е 

 

 

Број ученика 

Р
а
зр

ед
/ 

о
д

ељ
ењ

е 

 

 

Број ученика 

Р
а
зр

ед
/ 

о
д

ељ
ењ

е 

 

 

Број ученика 

 

I/1 

I/2 

I/3 

I/4 

 

м Ж   

III/1 

III/2 

III/3 

III/4 

 

м ж   

V/1 

V/2 

V/3 

V/4 

 

 

М ж   

VII/1 

VII/2 

VII/3 

VII/4 

 

м ж  

1

2 

9 

1

3 

1

0 

1

3 

1

6 

1

3 

1

5 

25 

25 

26 

25 

 

 

12 

12 

15 

16 

 

14 

15 

12 

12 

 

26 

27 

27 

28 

 

8 

9 

8 

11 

14 

15 

16 

15 

22 

24 

24 

26 

  

13 

10 

12 

7 

 

 9 

15 

14 

12 

 

22 

25 

26 

19 

 

 4

4 

5

7 

10

1 
 55 53 10

8 
 36 60 96  42 50 92 

 

II/1 

II/2 

II/3 

II/4 

 

м Ж   

IV/1 

IV/2 

IV/3 

IV/4 

 

м ж   

VI/1 

VI/2 

VI/3 

VI/4 

 

 

м ж   

VIII/

1 

VIII/

2 

VIII/

3 

VIII/

4 

 

 

м ж  

1

2 

1

4 

1

6 

1

8 

 

1

5 

1

2 

1

1 

1

0 

 

27 

26 

27 

28 

 

 13 

11 

14 

11 

9 

11 

9 

12 

 

22 

22 

23 

23 

 11 

10 

12 

 11 

 

13 

12 

9 

12 

 

24 

22 

21 

23 

 

10 

10 

12 

14 

 

12 

16 

11 

13 

 

 

22 

26 

23 

27 

 

 

 6

0 

4

8 

10

8 
 49 41 90  44 46 90  46 52 98 

 

УКУПНО 

 

I-IV 

М Ж   

V-

VIII 

М Ж   

I-VIII 

М Ж  

20

8 

19

9 

40

7 

16

8 

20

8 

37

6 

37

6 

40

7 

78

3 
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  2.2.   Распоред часова  

За све облике непосредног рада са ученицима  утврђен је јединствен распоред часова 

који ће бити доступан ученицима и родитељима. 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТАВА И ЗАМЕНА ОДСУТНИХ НАСТАВНИКА 

У оквиру распореда, планиране су паузе сваког наставника које су предвиђене за замене 

одсутних наставника. Распоред главних дежурних наставника и свих дежурних наставника 

израђен је као посебан распоред. 

Додатна, допунска настава и слободне активности организоваће се углавном између 

смена што ће се утврдити кроз распоред часова и посебан распоред осталих облика образовно-

васпитног рада. 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

            Здравственој и социјалној заштити ученика посветиће се значајна пажња у току целе 

школске године. Здравствена заштита ученика обезбедиће се у сарадњи са  Домом здравља  

путем редовних систематских прегледа, као и путем превентивног деловања. Резултати 

систематских прегледа биће разматрани на Наставничком већу и савету родитеља и по потреби 

предузимаће се одговарајуће мере. Посебни програми здравствене заштите и социјалне 

заштите ученика саставни су део Годишњег плана рада у одељку Посебни програми. 

2.3.1. Организација исхране ученика 

Школа ће организовати исхрану за  ученике. Ученици школе ће моћи да додатно набаве 

ужину у објектима који се налазе у оквиру школе. За потребе ученика који су у продуженом 

боравку, у првом и другом разреду, организован је и ручак у школској кухињи, а добављач 

хране се утврђује преко јавних набавки. 

2.4. СТРУКТУРА 40-ТО ЧАСОВНЕ НЕДЕЉЕ НАСТАВНОГ ОСОБЉА 

Структура 40-то часовне недеље наставног особља дата је у табели  (која је дата као 

прилопг бр.1 на крају Годишњег плана рада) 

 

                    2.4.1. Допунска настава – млађи разреди 

 

Име и презиме наставника Наставни предмет број часова 

Ивана Солдо 
Српски језик 

Математика 

36     

36     

 

Јасмина Радиновић Лукић 
Српски језик 

Математика 

36     

36     

Славица Сретић 
Српски језик 

Математика 

36     

36     
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Горица Мијајловић 
Српски језик 

Математика 

36     

36          

Весна Мирић 
Српски језик 

Математика 

18     

18          

Марина Максимовић 
Српски језик 

Математика 

18     

18          

Оливера Стаматовић 
Српски језик 

Математика 

18     

18          

Јасмина Туловић 
Српски језик 

Математика 

18     

18          

Биљана Капелети 
Српски језик 

Математика 

18     

18          

Јадранка Данојлић 
Српски језик 

Математика 

18     

18          

Татјана Трипковић 
Српски језик 

Математика 

18     

18          

Јован Јовановић 
Српски језик 

Математика 

18     

18          

 Сања Лончар 
Српски језик 

Математика 

18     

18 

Софија Милановић 
Српски језик 

Математика 

18     

18 

Татјана Ковачев 
Српски језик 

Математика 

18     

18 

Александра Горановић 
Српски језик 

Математика 

18     

18 

 

            2.4.2. Додатна настава – млађи разреди  

 

Име и презиме наставника Наставни предмет број часова 

 Сања Лончар 
Српски језик 

Математика 

18     

18          

Софија Милановић 
Српски језик 

Математика 

 18     

18                

Татјана Ковачев 
Српски језик 

Математика 

18     

18          

Александра Горановић 
Српски језик 

Математика 

18     

18          
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    2.4.3.Слободне активности – млађи  разреди 

Име и презиме наставника Слободне активности број часова 

Ивана Солдо Драмска секција 36 

Славица Сретић Драмска секција 36 

Јасмина Туловић 
Литерарно рецитаторска 

секција 
36 

Татјана Трипковић 
Литерарно рецитаторска 

секција 
36 

Весна Мирић Драмска секција 36 

Јован Јовановић Драмска секција 36 

Јадранка Данојлић Ликовна секција 36 

Марина Максимовић Драмска секција 36 

Оливера Стаматовић Природњачка секција 36 

Горица Мијаиловић Математика 36 

Биљана Капелети Ликовна секција 36 

Оливера Лазаревић Дечји савез 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

2. 5. НАСТАВНИ ПЛАН ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ШКОЛСКИ 

КАЛЕНДАР  

 

 

Правилником о календару образовно-васпитног рада основних школа уређује се време 

остваривања образовно-васпитног рада, односно број наставних и радних дана  у току школске 

2017/18 . године, као и време трајања школског распуста. 

Организација образовно-васпитног рада 

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године и завршава се у среду, 31. 

јануара 2018. године, а друго – почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. и завршава се у уторак, 

14 .јуна 2018. године, за ученике од I-VII разреда.  За  ученике  осмог разреда друго 

полугодиште  траје до четвртка, 31. маја 2018. године. 
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Образовно-васпитни рад за ученике од 1. до 7. разреда, оствариваће се у 180 наставних дана, а 

за ученике 8. разреда 170 наставних дана. 

 

Време распуста за ученике 

Ученице ће имати  јесењи,  зимски, пролећни и летњи распуст. 

Јесењи распуст почиње у четвртак 9.11.2017, а завршава се 10. 11.2017. 

Зимски распуст има два дела, први почиње у среду,  3.јануара 2018. а завршава се у понедељак, 

8. јануара 2018. а друг део почиње у четвртак 1 фебруара 2018. а завршава се у петак 

9.фебруара 2017. 

Пролећни распуст, почиње у понедељак, 2.априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. 

Априла 2018. године. 

Летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 2018. године а завршава се у петак 31. августа 2018. 

године. 

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

полугодишта, обавиће се у четвртак 28. јуна 2018. године. 

 

Државни и верски празници у школама     

Календаром је, као и до сада, предвиђено празновање државних и верских празника, које је 

усаглашено са законом. 

У школи се празнују следећи празници радно: 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату (21. октобар),  

Дан  примирја у Првом светском рату   -11. новембар 2017. Године  

Свети Сава-Дан духовности ( 27. јануар) ,  

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

(22.април),  

Дан победе ( 9. мај) 

 и Видовдан- спомен на Косовску битку ( 28. јуни). 

Обележиће се и Дан школе- 31.маја  и Дан просветних радника -8. новембра 2017. године. 

 

 

Нерадно се обележавају следећи државни празници: 

Дан  примирја у Првом светском рату   -11. новембар 2017. године 

Дан државности Републике Србије  -–Сретење (15. фебруар 2018.године, неће се радити  

16.фебруара), 

Празник рада 1. Мај .(неће се радити 1. и 2. Маја 2017.) 

Право да не похађају наставу, односно да не раде имају ученици и запослени у школи у дане 

следећих верских празника, и то: 

православци –-   на  први дан  крсне славе; 
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      Припадници верских заједница који обележавају верске празнике по грегоријанском 

календару на - први дан    Божића 25. 12.  и у дане Ускршњих празника почев од Великог петка 

закључно са другим даном  30. марта - 2.априла- 2018.   

Припадници верских заједница који облежавају верске празнике по Јулијанском календару – 

7. 1.2017. и у дане Ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном  

6.априла-9.априла 2018.   

      Припадници исламске заједнице на први дан Курбанског бајрама (1. септембар) и на први дан 

Рамазанског Бајрама (14 јун); 

      Припадници јеврејске заједнице – на први дан Јом  Кипура.(30.септембар 2017.)  

 

      С обзиром да школе обележавају Дан школе, ако он пада у наставни дан према календару, 

школа ће тај дан  надокнадити у време које утврди годишњим програмом рада. 

    

2.5.1 Преглед наставних дана   

Период 
Дана у 

недељи 

                                      Разред 

I II III IV V VI VII VIII 

I Полугод 

П 20 20 20 20 20 20 20 20 

У 21 21 21 21 21 21 21 21 

С 21 21 21 21 21 21 21 21 

Ч 19 19 19 19 19 19 19 19 

П 20 20 20 20 20 20 20 20 

Укупно 101 101 101 101 101 101 101 101 

II Полугод 

П 16 16 16 16 16 16 16 14 

У 16 16 16 16 16 16 16 14 

С 16 16 16 16 16 16 16 14 

Ч 16 16 16 16 16 16 16 14 

П 15 15 15 15 15 15 15 13 

Укупно 79 79 79 79 79 79 79 69 

УКУПНО 180 180 180 180 180 180 180 170 
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У уторак 7.11.2017 радиће се по распореду од четвртка, а у среду 8.11.2017. по распореду од 

петка. 

 

2.5.2. Најважнији датуми у школском календару 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ДАТУМ 

 Почетак школске године и пријем првака 

 

 Пријем првака у Дечији савез 

 

Завршетак I класификационог периода 

 

Разредна већа за ученике од I-IV разреда 

 

 Разредна већа за ученике V - VIII разреда                   

 

 Наставничко веће 

 

 Завршетак I полугодишта 

 

 Разредна већа за ученике I-IV разреда 

 

Разредна већа за ученике V -VIII разреда 

 

 

 Наставничко веће 

 

Подела књижица, родитељски састанци  

 

Прослава Дана Светог Саве 

 

Почетак II полугодишта 

 

Завршетак III класификационог периода 

 

 Разредна већа за ученике I-IV разреда 

 

Разредна већа за ученике V-VIII разреда 

 

 Наставничко веће 

 

Прослава Дана школе 

 

Завршетак школске године за ученике VIII разреда 

 

 Разредно веће за ученике VIII разреда 

 

 

 

1 . 9 .2017. 

 

9.10.2017. 

 

8.11.2017. 

 

6.11.-7.11.2016.           

           

6.11.-7.11.2016. 

 

8.11.2016. 

 

31.1.2017. 

 

29.1-30.1. 2018. 

 

29.1.-30.1. 2018. 

 

 

31.1. 2018. 

 

31 . 1.-2.2. 2018. 

 

27.01. 2018. 

 

12.02.2018. 

            

12.4. 2018. 

 

 10-11.4. 2018.   

 

10-11.4.2018.    

 

12.4.2018. 

 

 31.05.2018. 

 

 31.05.2018. 

 

3.06.2018. 
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Разредно веће за ученике I-IV разреда 

 

 Разредно веће за ученике V,VI и VII разреда 

 

Наставничко веће 

 

 

Подела књижица ученицима I-VII разреда 

 

 

25-27.06.2018.     

 

25-27.06.  2018. 

 

 01.06-30.06. 2018.  

(4 наставничка већа) 

 

              28.06.2018. 

 

 

 

 

 

III ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ И РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

                      

            Стручни органи школе су: Наставничко веће, Разредна и Одељењска већа, Стручна већа 

за области предмета, Стручни актив за развој школског програма, Стручни актив за развојно 

планирање, Стручно веће наставника разредне наставе и Педагошки колегијум. Делокруг рада 

стручних органа одређен је Статутом школе. 

 

 3.1.ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

            Наставничко веће је највиши и најшири стручни орган који интезивно прати, усмерава 

и координира целокупан васпитно-образовни процес у школи. Својом активношћу, која је 

регулисана Статутом школе одлучује и доприноси остваривању циљева и задатака школе и 

реализацији свих садржаја Годишњег плана рада. 

Наставничко веће радиће у седницама које ће се одржавати једанпут месечно (а по 

потреби и чешће) током школске године, са следећим садржајима и извршиоцима: 
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      IX 

 

Разматрање и утврђивање Годишњег 

плана рада школе и програма рада 

Наставничког већа за школску 2017/2018. 

годину. 

Усвајање Анекса школског програма за 

школску 2017/2018.годину. 

Разматрање и усвајање Извештаја о 

остварености Годишњег плана рада за 

школску 2016/2017.шк.год. 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

директора за школску 

2016/2017.шк.годину. 

Разматрање и усвајање Извештаја Тима 

за развојно планирање за школску 

2016/2017.годину. План рада Тима за 

развојно планирање за шк. 

2017/2018.годину. 

 Разматрање и усвајање Извештаја Тима 

за самовредновање за школску 

2016/2017.годину. План рада Тима за 

самовредновање за шк. 2017/2018.годину. 

Разматрање и усвајање Извештаја Тима 

за стручно усавршавање за школску 

2016/2017.годину. План рада Тима за 

стручно усавршавање за шк. 

2017/2018.годину. 

 Разматрање и усвајање Извештаја Тима 

за инклузију за школску 

2016/2017.годину. План рада Тима за 

инклузију за шк. 2017/2018.годину. 

Одређивање ментора за професоре који 

су стекли услов за полагање испита за 

лиценцу. 

 Разматрање потреба за набавком 

наставних средстава и потрошног 

материјала. 

1. Припреме за пријем првака у Дечји савез 

и прослава Дечје недеље. 

2. Анализа уписа ученика VIII разреда у ср. 

шк.  

3. тручне школе и гимназије и анализа 

резултата завршног испита. 

4. 7. Усвајање предлога плана и програма 

екскурзија, наставе у природи, излета 

директор, ПП служба 

 

 

директор, ПП служба 

директор, ПП служба 

 

директор 

 

Тим за развојно планирање 

 

 

Тим за самовредновање 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

Тим за инклузију 

 

 

директор, руководиоци 

стручних већа 

директор 

 

Актив наставника разредне 

наставе 

психолог 
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X 

Представљање Календара за стручно 

усавршавање 

Доношење одлуке о ослобађању ученика 

наставе физичког васпитања 

Реализација активности Тима за 

Инклузивно образовње 

Стручна тема „Формативно праћење „ 

Резултати иницијалног тестирања 

Педагог 

Рук.стр.акт физичког васп.  

Чланови Тима 

директор, ПП служба 

Руководиоци стручног већа 

 

XI 

Разматрање успеха и понашања ученика 

на крају I класификационог периода и 

предлог мера 

Развојни план школе, планиране 

активности 

Самовредновање- приказивање и 

анализирање података 

 

Директор, наставници 

 

Чланови Тима 

Чланови Тима 

 

 

 

 

XII 

 

 

 

 

Анализа рада ученичких организација и 

секција  

Уопштавање искуства стечених 

педагошко-инструктивним радом у 

школи 

Стручно усавршавање наставника током 

зимског распуста 

Припрема за прославу Дана Св. Саве и  

      обележавање Нове године 

 

Директор,педагог 

Директор, педагог и 

психолог  

 

Директор и стручни активи 

Директор 

I 

Разматрање успеха и понашања ученика 

на крају 2. класификационог периода и 

предлог мера за унапређење. 

Извештај о реализованим активностима у 

оквиру Развојног плана школе 

Подела задужења везаних за 

обележавање Дана Светог Саве 

Анализа коришћења наставних средстава 

и потреба за набавком нових 

Сређивање педагошке документације 

директор, ПП служба 

Чланови Тима 

директор 

Директор, руководиоци 

стручних већа, библотекар 

стручна већа 
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II 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

школе за 1. полугодиште 

2017/2018.шк.год. 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

директора за 1. полугодиште 

2017/2018.шк.год. 

Разматрање реализације свих садржаја 

предвиђених годишњим програмом рада 

за прво полугодиште 

Анализа рада стручних актива и већа за 

области предмета и њихов допринос 

унапређењу васпитно-образовне праксе 

Анализа присуства наставника стручним 

семинарима и уопштавање искустава 

Разматрање календара такмичења и 

организација припрема ученика за 

такмичења и завршни испит. 

Директор, ПП служба 

 

Директор 

 

Директор, педагог, 

психолог и рук.стр.актива,  

Директор, педагог, 

психолог и рук.стр.актива 

Рук.стр. актива 

Рук.стр. актива 

Директор, педагог, 

психолог и рук.стр.актива,  

 

III 

Доношење одлуке о коришћењу уџбеника 

за 2017/2018. 

Активности предвиђене Развојном 

планом 

 

Припреме за екскурзије и наставу у 

природи 

 

Директор, рук. Стр. већа 

Чланови Тима за развојно 

планирање 

 

Руководиоци разредних  

већа 

IV 

Разматрање успеха и понашања ученика 

на крају 2. полугодишта и предлог мера 

за унапређење. 

Активности предвиђене процесом 

самовредновања 

Извештај са екскурзија и наставе у 

природи 

Реализација стручног усавршавања 

унутар и ван школе 

Праћење постигнућа ученика на 

такмичењима 

Диференцијација наставе и индивидуалне 

карактеристике ученика 

директор, ПП служба 

 

Чланови тима 

Руководици разредних већа 

чланови тима 

 

Руководици разредних и 

стручних  већа 

педагог 
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V 

Припрема за обележавање Дана школе  

Предлог поделе часова у предметној 

настави на предлог стручних актива за 

школску 2017/2018.годину  

Скица Извештаја  о раду школе, 

Годишњег плана рада за наредну 

школску годину,задужења 

Извештај о сарадњи са школом из Ниша 

и Сладког Врха   

Организација завршног испита, распоред 

дежурства 

Извештај о резултатима такмичења 

Директор,  

 ПП служба, директор 

 

ПП служба, директор 

 

ПП служба, директор 

директор 

Руководиоци стручних већа 

VI 

Анализа успеха и понашања ученика VIII 

разреда на крају школске године  

Разматрање реализација редовне, 

допунске и додатне наставе и слободних 

активности у VIII разреду 

Додељивање Вукових и посебних 

диплома, награђивање и похваљивање 

ученика VIII разреда, избор ученика 

генерације 

Извештај о реализованим активностима 

из развојног плана 

Извештај о реализацији активности у 

процесу самовредновања 

Извештај са реализованих екскурзија и 

наставе у природи 

Одлука о дестинацијама за екскурзије и 

наставу у природи у шк.2017/2018.години 

Изборни предмети за шк. 

2018/2019.годину 

Разматрање и усвајање  поделе часова на 

одељења и остала задужења у оквиру 40 

часовне радне недеље 

 

Директор, ПП служба 

 

Руководилац разр. Већа 8. 

разреда, директор 

Руководилац разр. Већа 8. 

разреда, директор 

Директор, ПП служба 

 

Чланови тима 

Чланови тима 

 

Руководиоци разредних 

већа 

Комисија за извођење екс. 

И наставе у природи 

директор,ПП служба 
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VI 

Разматрање реализација свих садржаја 

предвиђених Годишњим планом рада 

Разматрање анализа успеха и понашања 

ученика на крају 2.полугодишта 

Разматрање резултата на такмичењима 

ученика  

Упознавање са школским календаром за 

2018/2019. Годину 

Извештај о стручном усавршавању 

наставника унутар и ван школе 

Именовање руководилаца стручних, 

разредних већа, тимова, одељењских 

старешина 1. и 5. разреда 

 

Директор, ПП служба 

Педагог 

 

Рук.стр.актива 

Директор 

Чланови тима 

директор 

VIII 

 

Организација припремне наставе за 

поправне  испите и разредне испите 

Формирање комисија за поправне и 

разредне испите 

Предлог плана стручног усавршавања 

 

Директор 

Директор 

Директор,ПП служба 

VIII 

Разматрање извештаја са поправних, 

разредних испита ученика после 

поправних и разредних испита 

Разматрање успеха ученика на крају 

школске године 

Разматрање извештаја о раду школе у 

школској 2016/2017. години 

Усвајање радних обавеза наставника (40. 

часовна радна недеља 

Разматрање и усвајање распореда часова 

за школску 2017-2018. годину 

Припреме за почетак нове школске 

године (број и расподела нових ученика, 

дистрибуција уџбеника, припремање 

приредбе за пријем првака) 

Педагог 

 

Педагог 

Директор 

 

Директор 

Директор 

 

Директор 
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 3.2. ПРОГРАМ РАДА  ОДЕЉЕЊСКИХ  (РАЗРЕДНИХ) ВЕЋА 

Напомена: Према. Закону о основама система образовања и васпитања, рад је 

организован на нивоу одељенских већа, али у циљу ефикаснијег рада школе заједнички 

садржаји су програмирани на нивоу разредних већа. 

 

3.2.1 Програм рада разредно-одељенских већа – заједнички садржаји свих већа 

Разредна већа сачињавају сви наставници који изводе наставу у одређеном разреду и сви 

сарадници. Они се баве питањима од интереса за цео разред, а радом Разредног већа руководи 

изабрани наставник. Одељенско веће непосредно организује и координира образовно 

васпитни рад у одељењу, разматра питања која се односе на живот и рад ученика  и предузима  

мере за  унапређивање васпитно образовног рада.  

Током школске 2017/2018. године одељењска већа реализоваће следеће заједничке 

садржаје: 

 

САДРЖАЈ РАДА 
Ниво 

(разред) 

Време 

реализације Извршилац 

-Утврђивање распореда писмених задатака и 

контролних задатака 

-Разматрање начина и времена реализације 

екскурзија, посета, обилазака институција 

- Идентификовање ученика за које је 

потребно направити ИОП 

-Упознавање са Програмом рада Дечјег савеза 

за школску 2017/2018. годину 

-Разматрање организација наставе у природи 

 

 

-Утврђивање интересовања ученика за 

учешће у слободним активностима у току 

школске  

-Идентификација ученика за допунски и 

додатни рад 

III-VIII 

 

I-VIII 

  

I-VIII 

I-IV 

 

I-IV 

I-IV 

V-VIII 

 

 

II-VIII 

 

IX 

 

IX 

 

IX, X  

 

IX,III,IV 

IX 

IX 

 

IX 

 

 

XI 

Сви чланови 

 

Сви чланови 

Сви чланови 

 

Руков. ДС и сви 

чланови ДС 

Рук. Већа, 

директор 

Сви чланови РВ 

Раз. старешине 

Сви чланови, 

психолог, педагог 

 

Рук. већа, 

психолог, педагог 
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- Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају првог класификационог периода 

- Родитељски састанци (договор) 

- Идентификација и укључивање ученика у 

корективни рад 

- Разговор о индивидуалним контактима 

наставника и родитеља 

-Организација школског такмичења 

најраспеванија ОЗ 

-Припрема за прославу Нове године 

-Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта и предлог мера за 

побољшање успеха 

-Реализација плана рада у редовној, 

допунској, додатној настави и слободним 

активностима 

-Стручно усавршавање наставника и 

стручних сарадника током зимског распуста 

-Припрема за прославу Дана Светог Саве 

 

-Припреме за прославу Дана школе 

-Одељенска спортска такмичења и конкурси 

ликовног и литерарног стваралаштва 

-Утврђивање успеха и понашања ученика на 

крају трећег класификационог периода  

-Карактеристични проблеми у одељењу 

-Одељенска спортска такмичења 

- 

 ИОП-и и евалуација 

-Активности на уређењу школске средине, 

изложба ликовних и литерарних радова 

посвећених заштити човекове околине 

II-VIII 

 

I-VIII 

 

I-IV 

 

I-VIII 

 

I-IV 

 

I-VIII 

 

II-VIII 

I-VIII 

 

I-VIII 

 

I-VIII 

I-VIII 

I-VIII 

 

I-VIII 

I-IV 

I-VIII 

 

I-VIII 

 

I-IV 

 

IX,X 

 

X 

 

X 

 

XII 

 

XII 

 

XII 

 

V 

 

XII 

 

XII 

 

IV,V 

V  

 

V  

V 

V 

 

IX- VI 

 

Учитељи, 

раз.старешине 

Психолог, педагог, 

учитељи,  

Психолог, педагог, 

учитељи 

Сви чланови  

 

Раз.старешине, 

предметни 

наставници 

Рук.већа, дир. 

 

 

Рук.већа, педагог, 

психолог 

Рук.већа, директор 

 

Руководиоци већа 

Руководиоци већа 

Рук.већа, педагог 

Психолог, педагог 

Руководиоци већа 

 

Тим за инклузију 

и задужени 

наставници 

 

Актив учитеља 
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-Мајска песничка сусретања 

-Резултати ученика на свим одржаним 

такмичењима 

-Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају школске године 

-Реализација редовне, допунске и додатне 

наставе слоб. активности 

-Извештај о раду Разредних већа за претходну 

годину и избор руководиоца Разредних већа 

-Похвале и награде ученицима који су били 

успешни на такмичењима 

-Разматрање предлога плана екскурзија- 

правци екскурзија и рекреативне наставе  за 

следећу школску год. 

-Утврђивање планова васпитно образовног 

рада: ПО, и посебних програма,  програм 

сарадње са родитељима, сарадња са 

друштвеном средином, здравствене 

превенције, превенције малолетничке 

деликвенције, програма еколошке заштите 

животне средине уређења школе , ОЗ, 

слободних активности, ученичких 

организација, РС, корективног рада са 

ученицима, екскурзије, хора 

-Распоређивање нових ученика и поноваца 

 

I-VIII 

 

I-VIII 

 

I-VIII 

 

I-VIII 

 

I-VIII 

 

 

 

I-VIII 

 

 

 

VI 

 

VI 

 

VI 

   

 VI 

 

VI 

VI 

 

 

VI 

VIII 

 

 

Рук.већа 

ППслужба 

 

Рук.већа, 

директор,ПП 

служба  

Рук.већа, сви 

чланови 

 

Рук.већа, директор 

 

Сви чланови 

Рук.већа, педагог, 

психолог, 

директор 

 

Рук.већа, педагог, 

психолог 
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3.2.2.Посебно програмирани садржаји рада разредно-одељенских већа 

 

САДРЖАЈ РАДА 
Ниво 

(разред) 

Време 

реализације Извршилац 

1.Припрема и реализација анкете за изборну 

наставу и формирање група и договор око 

распореда  часова изборних предмета 

2.Упознавање са кућним редом, правима и 

обавезама 

3.Договор о реализацији родитељских састанака 

4.Сарадња са психологом и педагогом 

(упознавање индивидуалних карактеристика 

ученика) 

5.Договор о начину вођења педагошке 

документације 

 

 

I 

 

IX 

IX 

 

IX 

IX 

 

IX 

вероучитељ 

сви чланови 

 

сви чланови 

 

рук.већа, 

педагог, 

психолог, 

педагог 

сви чланови,  

сви чланови, 

педагог, 

психолог 

1.Пријем првака у Дечји савез 

 

2.Предавање за родитеље:"Стварање радних 

навика код ученика 

 

3.Адаптација ученика на школску средину  

(дискусија) 

 

I 

 

 

 

X 

 

X/ XI 

 

 

 

 

ученици I 

разреда 

 

педагог 

 

 

педагог, 

психолог 

1.Анализа рада продуженог боравка 

2. Стручна тема: Описно оцењивање у 1. разреду 

у настави српског језика 

I 

 

XII 

 

учитељи 

боравка 
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1.Постајемо чланови наше библиотеке I II библиотекар 

1.Реализација наставе у природи 

 

2.Припрема и реализација анкете за родитеље о 

изборној настави у наредном разреду 

 

I 

 

 

 

 

IV, V 

 

 

 

 

Сви чланови 

. 

 

Чланови већа 

 

1. Припрема за реализацију изборне наставе и 

формирање група и договор око распореда  

часова изборних предмета 

II IX Учитељи, 

вероучитељ 

Сви чл. 

1.Учешће на јесењем кросу 

2.Обележавање Дечије недеље 

II X 
Сви чланови 

 

Сви чланови 

 

1.Усклађивање критеријума оцењивања у односу 

на индивидуалне могућности ученика 

 

II 

 

XII 

 

Сви чл., 

психолог, 

педагог 

 

1.Припреме за наставу у природи 
 

II 

 

IV 

 

Сви чланови 

1.Припрема и реализација анкете за родитеље о 

изборној настави у наредном разреду 

2.Реализација наставе у природи, извештај 

 

II 

 

    

 

V 

 

 

 

Сви чланови 

Руководилац 

Педагог. Сви 

чл. 

 

Руководилац 

1. Припреме за изборну наставу, формирање 

група и договор око распореда  часова изборних 

предмета 

III IX Учитељи, 

вероучитељ 

Сви чл. 
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1.Усклађивање критеријума оцењивања у односу 

на индивидуалне могућности ученика 

 

III 

 

XII 

 

Сви 

чл.,педагог, 

психолог 

1. Реализација наставе у природи 

2. Припрема и реализација анкете за родитеље о 

изборној настави у наредном разреду 

 

III V  Сви чланови 

Руководилац 

 

Педагог. Сви 

чл. 

 

 1.Припрема за реализацију изборне наставе, 

формирање група и договор око распореда  

часова изборних предмета 

2.План реализације часова предметних 

наставника 

 

 

I V 

 

 

IX 

Учитељи, 

вероучитељ,  

 

сви чл већа и 

предметни 

наставници. 

 

1.Реализација наставе у природи 

2. Припрема и реализација анкете за родитеље о 

изборној настави у наредном разреду 

IV V 
Сви члaнови, 

педагог, 

психолог 

1.Припрема за реализацију изборне наставе, 

формирање група и договор око распореда  

часова изборних предмета 

V IX Сви чл., 

вероучитељ, 

помоћник дир. 

1.Искуства учитеља у досадашњем раду са 

ученицима  садашњег петог разреда 

2.Усклађивање критеријума оцењивања у односу 

на индивидуалне могућности ученика 

V 

 

 

X 

 

X 

 

сви уч. првог 

разреда 

педагог, 

психолог, сви 

чланови 

 

1.Дискусија о начину оцењива и усклађивање 

критеријума оцењивања наставника 

 

VI 

 

XI 

 

сви чланови 
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1. Разматрање проблема оптерећености ученика 

у додатној настави 

 

VI 

 

XI 

 

раз.старешине 

1.Међусобне посете часова и запажања 

одељенских старешина (реализација) 

 

 

VI 

 

 

 

IV 

 

 

 

одељенске 

старешине 

1. Договор о реализацији културно забавног 

живота ученика 

VII IX 

 

рук.већа 

1 .Дискусија о остваривању корелације у 

наставном процесу 

 

VII 

 

XI 

 

раз.старешине, 

педагог, 

психолог 

сви чланови 

1.. Анализа укључивања ученика у додатну 

наставу и слободне активности 

VII    XII раз.старешине, 

педагог, 

психолог 

сви чланови 

1.  Договор о реализацији култ. забавног живота 

ученика 

VIII IX раз.старешине 

1. Посета радној организацији (ПО) 

 

VIII 

 

IV раз.старешине 

 

1.Анализа професионалног информисања и  

саветовања ученика  

2. Договор о спровођењу одељенских анкета за         

предлог  ученика и спортисте генерације  

3.Договор о припремним активностима за 

завршни испит 

VIII 

 

 

 

 

    V 

 

 

 

 

психолог 

 

разредне 

старешине 

 

руковод. већа 
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1.Утврђивање успеха и владања ученика 8. 

разреда на крају школске године 

2.Предлози за доделу специјалних диплома и 

признања 

3.Предлози ОЗ (резултати  анкета) и одељенских 

већа за избор ђака генерације и спортисте године 

(краћи писани предлози) 

4.Припреме за завршни испит –у складу са 

посебним планом 

VIII 

 

 

VI 

 

 

сви чланови 

предметни 

наставници 

ОЗ,одељ.стар. 

наст. 

математике 

српског језика, 

физике, 

билогије, 

историје и 

географије 

 

 

3.2.2а      План рада одељенских  већа од првог до осмог разреда 

ОДЕЉЕЊСКО   ВЕЋЕ  I  РАЗРЕДА    - Школска 2017/2018. година 

 

САДРЖАЈ РАДА Време реализације Извршилац 

1. Подела одељења I разреда   

 

 

 

 

 

 

 

август 

Психолог, педагог 

2. Планирање и израда глобалних и 

оперативних планова рада и новине у 

раду, вођење педагошке документације, 

набавка нових уџбеника и наставних 

средстава 

Педагог, учитељи, 

психолог, директорка 

3.Анализа обавеза у наредној школској 

години 

Руководилац 

4. Предлог изборних предмета и анкете 

за изборне предмете 

 

Учитељи, психолог,  

педагог, директорка 

5. Усвајање васпитног програма рада: 

програм сарадње са родитељима, 

сарадња са друштвеном средином, 

здравствене превенције, програма 

еколошке заштите животне средине 

уређења школе, ОЗ, слободних 

активности, ученичких организација, 

 

Руководилац, 

психолог, педагог, 

директорка 
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корективног рада са ученицима и 

организација социјалне заштите  

6. Учешће у изради распореда часова Сви чланови већа 

1. Договор o одржавању родитељских 

састанака и упознавање родитеља са 

правима и обавезама према школи 

 

 

септембар 

Руководилац већа  

2. Сарадња са психологом, педагогом 

(упознавање индивидуалних 

карактеристика ученика; 

Идентификација деце са тешкоћама у 

учењу   

Сви чланови већа, 

психолог, педагог 

3. Организовање једнодневног излета, 

(амбијенталне наставе) 

Чланови већа 

1. Упознавање са програмом рада 

организације Дечјег савеза , пријем 

ученика  и обележавање Дечје недеље 

о
к
о
б

ар
 

Оливера Лазаревић, 

(руководилац Дечјег 

савеза) , 

чланови већа  

2. Договор о провери говорног и 

језичког статуса деце 

Логопед 

3.Посета установама културе 

(позориште,музеј,биоскоп) 

Чланови већа    

4.Стварање радних навика код 

ученика,предавање за родитеље 

Чланови већа                                          

5.Дан јабука Чланови већа 

6.Мали сајам књига Чланови већа 

1. Анализа успеха и дисциплине 

ученика 

 на крају I класификационог периода 

новембар Чланови већа,  

психолог,педагог,  

директорка 

2. Идентификација и укључивање 

ученика у третман психолошко-

педагошке службе  

Сви чланови, 

психолог, педагог  
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3. Адаптација ученика на школску 

средину и карактеристике одељења 

Психолог, педагог 

4.Посета позоришту Чланови већа       

5.Учешће на Фестивалу науке Чланови већа                                                                                                                                                      

1.Постајемо чланови наше библиотеке                       

д
ец

ем
б

ар
 

Чланови већа, 

библиотекарка,                                                              

  2. Сарадња са учитељима боравка Педагог.Сви чланови 

већа 

3. Припрема прославе Нове године Сви чланови  већа                                                                     

4. Анализа постигнутих резултата у 

раду са децом која имају потешкоћа у 

учењу 

Чланови 

већа,психолог, 

педагог, директорка 

5.Дочек Нове године Сви чланови већа 

1.  Стручно усавршавање наставника 

ја
н

у
ар

 

Сви чланови  већа 

2 .Прослава Дана Светог Саве по 

одељењским заједницама 

Сви чланови  већа 

3. Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају  I полугодишта 

Чланови већа, 

психолог,педагог, 

директорка 

4.Реализација планираног фонда часова 

и НПП по предметима 

Чланови 

већа,психолог, 

педагог, директорка  

1.Мотивисаност ученика за енглески 

језик 

 

ф
еб

р
у
ар

 

 Наставник  енглеског 

језика 

2.Укључивање ученика у третман ПП 

службе 

ПП служба, чланови 

већа 

3.Изложба свезака Чланови већа 

4.Снежне занимације у дворишту(избор 

за најбољег Снешка) 

Чланови већа 
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1. Изложба за Осми март 

м
ар

т 

Чланови већа 

2.Тестирање ученика из математике и 

српског језика-диктат и анализа 

ПП служба, чланови  

већа 

3. Предлог уџбеника за наредну 

школску годину 

Чланови већа 

4. Посета позоришту или биоскопу 

 

Чланови већа 

5. Угледни час-Физичко васпитање:      

Елементарне и штафетне игре 

лоптом,вежбање  

Ивана Солдо  

7.Тематски дан,,Пролеће“ Сви чланови већа 

 

1.Анализа успеха и дисциплине ученика 

 на крају III класификационог периода 

ап
р
и

л
 

         a                   

 

Чланови већа, ПП сл, 

директор 

2.Амбијентална настава Чланови већа 

3.Анализа напредовања ученика са 

ИОП-ом 

Чланови већа 

4. Припрема за Ускршњи вашар Чланови већа 

5.Угледни час-Ликовна 

култура:Сликовница природних 

материјала,,Шумска 

сликовница“вежбање                                                                    

Славица Сретић                                                                                                                                     

 

1.Реализација наставе у природи-

Дивчибаре 

м
ај

 

Чланови већа 

2.Угледни час-Свет око нас:Разлике и 

сличности међу животињама ,обрада 

Јасмина Лукић-

Радиновић 

3.Угледни час-Математика:Сабирање и 

одузимање бројева (прве стотине),     

утврђивање    

Горица Мијаиловић 

  4.Организација спортског дана                     Чланови већа 
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1. Анализа успеха и дисциплине 

ученика 

 на крају II полугодишта 

ју
н

 

 Чланови већа, ПП 

служба, директор 

2. Реализација планираног фонда часова   

 

Чланови већа  

3.Анализа рада и извештај Већа 

 

Руководилац већа 

4. Усвајање програма за наредну годину 

– предлог руководиоца Већа за наредну 

школску годину 

Чланови већа, ПП 

служба, директор  

5. Израда школског програма рада за 

наредну школску годину и предлог 

изборних предмета 

Учитељи, ПП служба, 

директор   

6. . Ажурирање педагошке 

документације 

Сви чланови већа 

7. Организација полудневног излета Сви чланови  већа 

 

Чланови Одељењског већа I разреда:  

Ивана  Солдо -  I/1 

Јасмина Лукић-Радиновић -  I/2 

Славица Сретић -  I/3 

Горица  Мијаиловић -  I/4 

Руководилац Одељењског већа I разреда: Мијаиловић  Горица 
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 ОДЕЉЕЊСКО   ВЕЋЕ  II  РАЗРЕДА    - Школска 2017/2018. година 

 

САДРЖАЈ РАДА Време реализације Извршилац 

1. Планирање и израда глобалних и оперативних 

планова рада и новине у раду, вођење педагошке 

документације, набавка наставних средстава 

А
в
гу

ст
 

Педагог, 

учитељи, 

психолог, 

директор  

2.Анализа обавеза у наредној школској години Руководилац 

3. Припрема свечане приредбе поводом пријема 

првака 

Разредно веће 

 

4.  Учешће у изради распореда часова Сви чланови 

1. Утврђивање планова рада обавезних и 

изборних предмета, допунске наставе, СА , ЧОС 
   

С
еп

те
м

б
ар

 

 

Разредно веће, 

педагог 

2. Договор за одржавање родитељских састанака 

и упознавање родитеља са правима и обавезама 

према школи 

Руководилац већа  

3. Сарадња са психологом, педагогом 

(упознавање индивидуалних карактеристика 

ученика) и  формирање малих ИОП тимова 

Сви чланови 

већа, психолог, 

педагог,  

4. Делови биљке. Биљке у мојој околини-

угледни час 

Оливера 

Стаматовић 

 

5.Потврдни и одрични облик реченице- угледни 

час 

Туловић Јасмина 

1. Организација и предлог за извођење 

посете(биоскоп,позориште,едукативни центар...) 

о
к

т
о
б
а
р

 

Чланови већа 

2. Активности у оквиру Дечје недеље 

Руководилац орг. 

П. деце,чланови 

већа 

3. Разговор о развијању и неговању радних 

навика код ученика  

Чланови већа 

4. Учешће на школском сајму књига Чланови већа 
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САДРЖАЈ РАДА Време реализације Извршилац 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика 

 на крају I класификационог периода 

новембар 

Чланови већа, 

психолог,педагог, 

директор,стручни 

тим за ИОП 

2.Прикупљање података о реализацији ИОП-а и 

ревидирање постављених циљева и активности 

на крају класификационог периода 

Сви чланови, ПП 

служба 

 

Мирић Весна 

 3. Како настају облак, магла и падавине-угледни 

час 

4. Активности у оквиру Фестивала науке Чланови већа 

5. Организација и предлог за извођење 

посете(биоскоп,позориште,едукативни центар...) 

Чланови већа 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају I полугодишта, предлог мера за 

побољшање успеха и уједначавање критеријума 

оцењивања 

д
ец

ем
б
а
р

 
Чланови већа, 

психолог,педагог, 

директор  

2. Припрема прославе Нове године 

Активности у оквиру Новогодишњег вашара  

Сви чланови 

Сви чланови, 

4. Реализација планираног фонда часова и НПП 

по предметима 

Сви чланови 

5. Ажурирање педагошке документације Сви чланови 

6. Угледни час-Множење 

 

Максимовић 

Марина 

 

1. Разматрање унапређивања рада са даровитом 

децом 
јануар 

 

Сви чланови 

2. Стручно усавршавање наставника  

1.Мотивисаност ученика за енглески језик 

фебруар 

 Наст. енглеског 

2. Организација и предлог за извођење 

посете(биоскоп,позориште,едукативни центар...) 

Чланови већа 
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САДРЖАЈ РАДА Време реализације Извршилац 

1. Предлог уџбеника за наредну школску годину 

м
а
р

т
 

Чланови већа 

2. Организовање „Пролећне изложбе“ Чланови већа 

3.Консултација са ПП службом у вези 

спровођења ИОП-а пред трећи класификациони 

перид 

ПП сл, чланови 

1.Анализа успеха и дисциплине ученика 

 на крају III класификационог периода 

 

април 

Чланови већа, 

ПП сл, директор 

2.Информисње о реализацији ИОП-а Чланови већа 

3.Активности у оквиру програма „Поздрава 

пролећу“  

 

Чланови већа 

4. Организација и предлог за извођење 

посете(биоскоп,позориште,едукативни центар...) 

Чланови већа 

1.Реализација наставе у природи 

 

 

м
а
ј 

 

 
 

Чланови већа 

 

Чланови већа 2.Обележавање дана школе 

 

3. Организација и предлог за извођење 

посете(биоскоп,позориште,едукативни центар...) 

Чланови већа 

1.Анализа успеха и дисциплине ученика 

 на крају II полугодишта 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 Ј

у
н

  
  
  

Чланови већа, 

ПП  

сл, социјални 

рад., директор, 

помоћник 

директора 

Руководилац већа 

2.Анализа рада и извештај Већа  
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САДРЖАЈ РАДА Време реализације Извршилац 

3. Усвајање програма за наредну годину – 

предлог руководиоца Већа за наредну школску 

годину 

Чланови већа, 

ПП сл, директор 

4. Израда школског програма рада за наредну 

школску годину и предлог изборних предмета 

Учитељи, ПП 

служба, директор 

5. Реализација планираног фонда часова и НПП 

по предметима 

Сви чланови 

6. Ажурирање педагошке документације Сви чланови 

7. Извештај и анализа резултата тестирања 
Педагог, 

психолог 

   

 

 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА:                                           Мирић Весна  I I /1 

                                                                         Максимовић Маринa  I I /2 

                                                                         Стаматовић Оливера  I I/3 

                                                                         Туловић Јасмина    I I/4 

 

    ОДЕЉЕЊСКО   ВЕЋЕ  III  РАЗРЕДА    - Школска 2017/2018. година 

 

САДРЖАЈ РАДА 
Време 

реализације 
Извршилац 

1. Планирање и израда глобалних и оперативних 

планова рада и новине у раду, вођење педагошке 

документације, набавка наставних средстава 

август 

Руководилац 

Чланови већа, ПП 

сл, директор 

2.Анализа обавеза у наредној школској години Чланови већа 

3. Идентификација деце из осетљивих група и 

креирање педагошког профила 

Чланови већа, 

педагог 

 

4.Предлог за набавку наставних средстава Чланови већа 



70 
 

САДРЖАЈ РАДА 
Време 

реализације 
Извршилац 

5.  Учешће у изради распореда часова 
Руководилац, ПП 

служба 

1.Усвајање распореда писмених и контролних 

задатака 

септембар 

Чланови већа 

2.Формирање малих ИОП тимова 

 

Чланови већа,ПП 

служба,родитељи 

3.Управни говор-угледни час Трипковић 

Татјана 

4.Договор о реализацији родитељских састанака Чланови већа 

1.Укључивање у акцију организације “Пријатељи 

деце” поводом Дечије недеље 

         

октобар 

Рук.ПД, Чланови 

већа 

2.Идентификација препрека,потреба, 

недоумица у вези са спровођењем ИОП-а 

Учешће у малим тимовима за рад на ИОП-у 

Чланови већа, ПП 

служба, 

Стручни тим за 

ИОП 

3.Реализација наставе уприроди Чланови већа 

4. Организација и предлог за извођење 

посете(биоскоп,позориште,едукативни центар...) 
Чланови већа 

5. Оријентишемо се на географској карти Србије -

угледни час 
Капелети Биљана 

6.Договор о уједначавању критеријума оцењивања Чланови већа 

1.Анализа успеха и дисциплине ученика на 

 крају I класификационог периода 

 
новембар 

Руководилац 

Чланови већа, ПП 

сл,. директор  

2. Организација и предлог за извођење 

посете(биоскоп,позориште,едукативни центар...) 

Сви чланови, ПП 

служба 

 



71 
 

САДРЖАЈ РАДА 
Време 

реализације 
Извршилац 

3.Прикупљање података о реализацији ИОП-а и  

Ревидирање постављених циљева и активности на 

крају  класификационог периода 

Чланови већа 

1.Анализа успеха и дисциплине ученика на 

 крају I полугодишта 

децембар 

Руководилац 

Чланови већа, ПП 

сл,  директор  

2.Припрема маскенбала и прослава Нове године Сви чланови 

3. Новогодишња честитка -угледни час Данојлић Јадранка 

4.Размена искуства о сарадњи са родитељима у 

изради ИОП-а 
Сви чланови, ПП . 

5. Реализација планираног фонда часова и НПП по 

предметима 

Сви чланови 

6. Ажурирање педагошке документације Сви чланови 

1.Разматрање унапређивања рада са даровитом 

децом 
јануар 

Сви чланови, ПП 

служба. 

1. Организација и предлог за извођење 

посете(биоскоп,позориште,едукативни центар...) 
фебруар 

Чланови већа 

1.Организовање “Пролећне изложбе” 

 

март 

Сви чланови 

2.Предлог уџбеника за наредну школску годину Чланови већа 

3.Консултацијаса ППслужбом у вези спровођења 

ИОП-а пред трећи класификациони период 

Чланови већа,ПП 

служба 

1.Анализа успеха и дисциплине ученика на 

 крају III класификационог периода 

април 

Руководилац 

Чланови већа, ПП 

сл, директор  

2.Информисање п реализацији ИОП-а Чланови већа 

3.Активности у оквиру програма „Поздрава 

пролећу“  

 

Чланови већа 
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САДРЖАЈ РАДА 
Време 

реализације 
Извршилац 

4.Редослед рачунских операција-угледни час Јовановић Јован 

5. Организација и предлог за извођење 

посете(биоскоп,позориште,едукативни центар...) 
Чланови већа 

6.Припрема за обележавање дана школе Чланови већа 

1.Реализација рекреативне наставе 
мај 

Чланови већа 

2. Обележавање Дана школе Чланови већа 

3. Организација и предлог за извођење 

посете(биоскоп,позориште,едукативни центар...) 
 Чланови већа 

1.Анализа успеха и дисциплине ученика на 

 крају II полугодишта 

јун 

Руководилац 

Руководилац, 

директор   
2. Похвале и награде ученицима који су били 

успешни на такмичењима 

3.Извештај о напредовању ученика који су  радили 

по ИОП-у 

Чланови већа, 

ПП служба 

3. Извештај о раду Већа  Руководилац 

4. Предлог за избор руководиоца већа и план рада 

већа за наредну школску годину  

Руководилац 

Чланови већа, ПП 

сл,.директор  

5. Реализација планираног фонда часова и НПП по 

предметима 

Сви чланови 

6. Ажурирање педагошке документације Сви чланови 

 

 

 

                          Чланови већа:Капелети Биљана -III/1 

                                                Данојлић Јадранка- III/2 

                                                Трипковић Татјана- III/3  руководилац  

                                                Јовановић Јован- III/4 
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ОДЕЉЕЊСКО   ВЕЋЕ  IV  РАЗРЕДА    - Школска 2017/2018. година 

  

САДРЖАЈ РАДА 

Време 

реализа

ције 

Извршилац 

1. Анализа успеха ученика на крају школске 

године 

  

август 

Руководилац 

Чланови већа, ПП служба 

  

2. Анализа обавеза у наредној школској 

години 

  

Руководилац већа 

3. Израда глобалних и оперативних планова 

рада за обавезне и изборне предмете , СА и 

ОЗ 

 Чланови већа 

  

  

4. Распоређивање нових ученика и поноваца 

  

Психолог, педагог 

Чланови већа 

5. Утврђивање начина и времена 

реализација излета, посета, рекреативне 

наставе 

  

Чланови већа 

6. Предлог за набавку наставних средстава 

  

  

Чланови већа 

7. Усвајање распореда писмених и 

контролних задатака 

  

  

Чланови већа 

1.Идентификација ученика за допунску 

наставу, 

додатну наставу и секције 

септемб

ар 

Чланови већа 

  

2.Формирање малих ИОП тимова 

  

Чланови већ,ПП 

служба,родитељи 

3. Договор о реализацији родитељских 

састанака 

  

  

Чланови већа 

4.Реализазија једнодневног излета 

5. Угледни час- Рељеф Србије/утврђивање 

6. Међународни дан писмености- посета 

вртића 

7. Избор штампе и осигурање ученика 

8. Јесењи карневал- посета вртића 

Чланови већа 

Александра Горановић 

Чланови већа 

Чланови већа 

 

1.Укључивање у активности орган. 

Пријатељи деце поводом Дечије недеље 

  

Oктобар 

Чланови већа 
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САДРЖАЈ РАДА 

Време 

реализа

ције 

Извршилац 

2. Угледни час- Боја, површина и текстура / 

обрада 

  

Татјана Лончаревић Нитић 

3.Амбијентална настава 

4. Мали сајам књига 

5. Дан јабука 

Чланови већа 

Чланови већа 

Чланови већа 

  

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на 

 крају I класификационог периода 

  

  

  

  

  

новембар 

Чланови већа, ПП. сл. директор 

2.Прикупљање податакао реализацији ИОП-

а и ревидирање постављених  циљева и 

активности на крају класификационог 

периода 

 3. Весела субота- играчке од рециклираног 

материјала- посета вртића 

4. Стручно усавршавање у оквиру установе 

  

Чланови већ,ПП служба,тим за 

ИОП 

  

Чланови већа 

5.Посета позоришту  

6.Организација и реализација Фестивала 

науке 

 

Чланови већа 

  

1.Школско такмичење ”Најраспеванија ОЗ” 

  

 2.Посета вртића- Новогодишњи украси 

 

 

 

  децембар 

  

Чланови већа 

  

Чланови већа 

3. Припрема маскенбала и прослава Нове 

године 

  

Чланови већа 

4.Хуманитарна акција -пакетићи за децу без 

родитељског старања 

  

Чланови већа 

1. Реализација планираног фонда часова и 

НПП по предметима 

јануар 

Чланови већа 

  

2. Ажурирање педагошке документације и 

извештај о раду у првом полугодишту 

Чланови већа, ПП служба. 

  

3. Анализа успеха и дисциплине ученика на 

 крају I полугодишта 

Чланови већа и руководилац 

већа 

1. Зимске игре и спортска одељенска 

такмичења 

  

фебруар 

Чланови већа 
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САДРЖАЈ РАДА 

Време 

реализа

ције 

Извршилац 

  

2.Припрема и учешће на школском 

такмичењу математике 

3. Анализа стручног усавршавања- Зимски 

сусрети 

4. Изложба свезака 

Чланови већа 

 

Чланови већа 

1.Организовање“Пролећне изложбе“ 

    март 

  

  

  

  

Чланови већа 

  

2.Општинско такмичење из  математике и 

,,Мислиша, републичко математичко 

такмичење. 

  

  

  

  

Чланови већа 

3. Предлог уџбеника за наредну школску 

годину      

   Чланови 

већа                                                

                         

4.Посета позоришту или биоскопу 

5. Угледни час- Извори енергије и њихова 

искоришћеност/обрада 

6. Организовање пролећне изложбе дечјих 

радова и дечјих свезака 

Чланови већа 

 Сања Лончар 

    

Чланови 

већа                                                

                         

1.Анализа успеха и дисциплине ученика на 

 крају III класификационог периода 

    април 

Руководилац и чланови већа 

  

  

2  Информације о реализацији ИОП-а    

Чланови већа, ПП служба 

  

3.Припрема изложбе поводом Ускрса  

  

  

Чланови већа 

  

4.Угледни час - Србија у доба 

Немањића/утврђивање 

 

 5.Амбијентална настава 

  

6. Посета вртића 

Софија Милановић 

 

Чланови већа 

  

Чланови већа 

 

 

1. Укључивање у активности поводом  Дана 

школе 

  

 

  

мај 

Сви чланови 

2.. Тестирање ученика – математика, српски  Сви чланови 

ПП сужба 
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САДРЖАЈ РАДА 

Време 

реализа

ције 

Извршилац 

  

 

3.Учешће у активности ,,Ђачки сусрети у 

мају“ 

4. Посета предметних наставника 

ученицима 4. Разреда 

5. Организација спортског дана 

Чланови већа 

   

Чланови већа 

1.Анализа успеха и дисциплине ученика на 

 крају II полугодишта 

јун 

Руководилац већа 

2.Анализа тестирања ученика из математике 

 и српског језика  и ИОП-а  

Чланови већа 

3.Извештај о раду ученика који су радили 

по   ИОП-у 

Чланови већа,ПП служба. 

4. Похвале и награде ученицима који су 

били 

 успешни на такмичењима 

Чланови већа 

5 .Анализа рада разредног већа, извештај и 

усвајање програма рада за наредну школску 

годину 

  

Руководилац 

6. Предлог за избор руководиоца већа 

  

Чланови већа 

7. Реализација планираног фонда часова и 

НПП по предметима 

Сви чланови 

8. Ажурирање педагошке документације 

  

Сви чланови 

  

9.Посета Пионирском граду –спортски дан 

  

Чланови већа 

  

10. Израда Школског програма 

рада за наредну школску годину 
Чланови већа,ПП служба 

 

 

У складу са законском регулативом предметни наставници одржаће часове ученицима четвртог 

разреда. 

У циљу афирмације наше школе планирано је више сусрета/радионица са предшколцима из 

околних вртића. 

 

                                                           Руководилац Одељењског већа четвртог разреда  

Софија Милановић 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ   

                                                                    

Време реализације План рада одељењског 

старешине 4. разреда 

Сарадници 

Септембар 

 

 

Тема- Ја и други 

1.Поново у школи 

2.Мој портфолио 

3.Ми смо тим 

4.Безбедност деце у 

саобраћају 

5.Кад порастем, бићу... 

Педагог 

Родитељи 

Службена лица у 

Министарсту Унутрашњих 

послова 

Октобар 6. Наши рођендани 

7. Како да учимо 

8. Полиција у служби 

грађана 

9.Моје слободно време 

Педагог 

Родитељи 

Службена лица у 

Министарсту Унутрашњих 

послова 

Новембар Тема- Бонтон 

10.Бонтон у учионици 

11.Поштујемо правила 

12. Учимо о пријатељству 

Педагог 

Родитељи 

Децембар 13.Насиље као негативна 

појава 

14.Тегла врлина 

15. Толеранција према 

разликама 

16. и 17. новогодишњи 

маскембал и вашар 

 

Педагог 

Родитељи 

 

Службена лица у 

Министарсту Унутрашњих 

послова 
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Јануар 18. Превенција и заштита 

деце од опојних дрога и 

алкохола 

19. Да ли  смо испунили 

досадашњи циљ 

20. Свети Сава-правимо 

пано 

Педагог 

Родитељи 

Службена лица у 

Министарсту Унутрашњих 

послова 

Фебруар 21. Здравље на уста улази 

22. Пушење или здравље 

Родитељи 

Март Тема-Моја осећања и ја  

 

23. Честитка за маму,баку 

24.Безбедно коришћење 

интернета и друштвених 

мрежа 

25. Моја осећања 

26.У сусрет пролећу 

27. Весели одељењски 

састанак 

Педагог 

Службена лица у 

Министарсту Унутрашњих 

послова 

Април 28.Припремамо се за Ускрс 

29. Заштита деце од 

трговине људима 

30. Шта треба да читамо 

 

Педагог 

Родитељи 

Службена лица у 

Министарсту Унутрашњих 

послова 

Мај 31. Заштита од пожара 

32. Није тешко бити фин 

33. Игре без граница 

34.Моје четворогодишње 

путовање 

Педагог 

Службена лица у 

Министарсту Унутрашњих 

послова 
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Јун 35.Заштита од техничко 

технолошких опасности и 

других природних непогода 

36. Желим да се представим-

приредба за крај школске 

године 

Родитељи 

Службена лица у 

Министарсту Унутрашњих 

послова 

 

 

ОДЕЉЕЊСКО   ВЕЋЕ  V  РАЗРЕДА    - Школска 2017/2018. година 

 

Руководилац Већа: Татјана Бањеглав 

Број одељења: 4 

Одељењске старешине старешине: 

 Сандра Милојевић 5-1 

 Ирена Грбић 5-2 

 Татјана Бањеглав 5-3 

 Aлександра Медић 5-4 

  

Одељењскa већа имају следећа задужења: 

 

- Изучава   потребе, интересовања , наклоности  и индивидуалне  особености  ученика 

- Разматра  оптерећеност  ученика  у  свим  областима 

- Утврђује   распоред   писмених  задатака  и  писм. вежби 

- Анализира    и   утврђује  успех  ученика 

- Утврђује   резултате  рада  наставника 

- Утврђује  оцене  на  крају  класификационог периода 

- Усклађује  рад  свих  наставника   у  већу 

- Изриче  васпитно-дисциплинске  мере  ученицима 

- Утврђује   предлог плана за   извођење  уч. екскурзија,   излета  и   наставе  у  природи 

- Упознаје  услове  рада  и  живота  ученика 

- Планира и  организује  професионална информисања  ученика  и родитеља 

- Помаже  одељењским заједницама  у  раду 

- Разматра владања ученика, изриче похвале, награде и дисциплинске мере из своје 

надлежности 

- Усклађује рад свих наставника у одељењу да јединствено делују на ученике ради 

постизања бољих резултата 

- Учествује и изради и реализацији ИОП-а 

 

Приликом навођења ових активности у плану рада потребно је прецизирати их колико год је 

могуће (нпр. праћење напредовања ученика који имају тешкоћа у савладавању градива, 

праћење ефеката изречених васпитно-дисциплинских мера и сл.)  

Потребно је додати и редовно праћење/анализу рада већа и реализације плана рада већа, и 

израду (предлога) плана за наредну школску годину. 



80 
 

Плану се могу додати и друге активности које нису на листи, а које чланови већа сматрају 

битним питањима васпитног рада (формирање навика, ставова, вештина; социјализација, 

унапређење међуљудских односа и сл). 

У план веће укључити и активности ван школе; уколико их није могуће прецизно навести, 

одредити бар тип активности: нпр. посета позоришту. 

Планирати редовне састанке одељењских већа, бар једном месечно, ради континуираног и 

квалитетног рада и бољег праћења ученика.  

Посебну пажњу посветити професионалној оријентацији (информисању) ученика од првог 

разреда и превазилажењу тешкоћа и подстицању појединих категорија ученика (са тешкоћама 

у развоју, даровитих, са проблемима у понашању и др) и организацији родитељских састанака, 

тј. битних тема које на састанцима треба размотрити са родитељима.  

  

 

месец садржај рада извршиоци 

VIII-IX Договор о одржавању родитељских састанака и Дана 
отворених врата и остваривања програма сарадње са 
породицом 

Одељењско веће 

Договор о дистрибуцији уџбеника и прибору који ће 
ученици користити 

Одељењско веће 

Усклађивање недељног распореда часова Одељењско веће 

Утврђивање распореда писмених задатака и других 
писмених провера знања из свих предмета 

Одељењско веће 

Упознавање са бројним стањем у одељењима (број 
одсељених, број досељених и премештених ученика) 

Разредне старешине 

Евидентирање ученика за рад у допунској, додатној 
настави, слободним активностима и секцијама 

Одељењско веће 

Организовање родитељског састанка Разредне старешине 

Сусрет са учитељима који су извели ту генерацију – 
структура одељења и индивидуалне карактеристике 
ученика 

Разредне старешине и 

наставници разр. 

наставе 

Израда ИОП-а  Одељењско веће 

X Одржавање Дана отворених врата за родитеље Одељењско веће 

Укључивање ученика у прославу Дечје недеље Разредне старешине 

XI Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 
тромесечја 

Одељењско веће 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе Одељењско веће 

Идентификација ученика који слабије напредују у раду и 
утврђивање мера за побољшање успеха 

Разредне старешине 

Идентификација надарених ученика и утврђивање мера 
за њихову афирмацију 

Одељењско веће 

Организовање родитељског састанка на крају првог 
тромесечја 

Разредне старешине 

Праћење напредовања ученика који раде по ИОП-у 
Одељењско веће ,пп 

служба 
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XII Праћење рада и резултата ученика који раде по ИОП-у Одељењско веће 

Посета биоскопу Разредне старешине 

Организација прославе Нове године Одељенско веће 

I Учешће у организацији прославе Светог Саве Одељењско веће 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог 
полугодишта 

Одељењско веће 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 
слободних активности, секција и других активности 
ученика 

Одељењско веће 

Организовање родитељског састанка на крају другог 
тромесечја 

Разредне старешине 

II Спровођење мера за побољшање успеха ученика који 
доста изостају са наставе због болести или из других 
разлога 

Разредне старешине 

Одржавање Дана отворених врата Одељењско веће 

Одређивање комплета уџбеника за наредну школску 
годину за све предмете 

Одељењско веће 

III Посета позоришту Разредне старешине 

Одржавање Дана отворених врата Одељењско веће 

IV Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 
тромесечја 

Одељењско веће 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 
слободних активности, секција и других активности 
ученика 

Одељењско веће 

Организовање родитељског састанка на крају трећег 
тромесечја 

Разредне старешине 

Припреме за извођење излета Разредне старешине 

Посета Планетаријуму Разредне старешине 

V Посета Ботаничкој башти Разредне старешине 

Излет- екскурзија за ученикe – један дан на релацији 
Београд – Смедерево – Виминацијум – Сребрно језеро 

Разредне старешине 

Учешће у организацији прославе Дана школе Одељењско веће 

Одржавање Дана отворених врата Одељењско веће 

 

 

 

VI 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 
године 

Одељењско веће 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 
слободних активности, секција и других активности 
ученика 

Одељењско веће 

Сумирање резултата ученика на такмичењима и 
преднагање похвала и награда успешним ученицима 

Одељењско веће 

Утврђивање имена ученика који иду на полагање 
поправних и разредних испита, као и датума њиховог 
одржавања 

Разредне старешине 
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Одређивање дестинације и времена извођења екскурзије 
и других посета за наредну школску годину 

Разредне старешине 

Подела задужења наставницима који ће предавати 
наредне школске године 

Одељењско веће 

VIII Утврђивање коначног успеха одељења након полагања 
поправних и разредних испита 

Разредне старешине 

 

 

ОДЕЉЕЊСКО   ВЕЋЕ V I  РАЗРЕДА    - Школска 2017/2018. година 

Руководилац: Огњен Нинчић 

Чланови већа: Биљана Пуповић 6-1 

                            Кристина Павловић – Рајковић 6-2 

                            Огњен Нинчић 6-3 

                            Станика Брашњевић 6-4 

 

месец садржај рада извршиоци 

VIII-

IX 

Договор о одржавању подитељских састанака и Дана 
отворених врата и остваривања програма сарадње са 
породицом 

Разредно веће 

Договор о дистрибуцији ученика и прибору који ће 
ученици користити 

Разредно веће 

Усклађивање недељног распореда часова Разредно  веће 
Утврђивање распореда писмених задатака и других 
писмених провера знања из свих предмета 

Разредно веће 

Упознавање са бројним стањем у одељењима (број 
одсељених, број досељених и премештених ученика) 

Одељенске старешине 

Евидентирање ученика за рад у допунској, додатној 
настави, слободним активностима и секцијама 

Разредно веће 

Организовање родитељског састанка Одељенске старешине 

Идентификација ученика за додатном подршком у 
настави 

Предметни 

наставници,пп 

служба,тим за 

инклузију 

Израда ИОП-а  
Наставници,тим за 

инклузију 

X Одржавање Дана отворених врата за родитеље Разредно веће 

Укључивање ученика у прославу Дечје недеље Одељенске старешине 

XI Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 
тромесечја 

Разредно веће 

Реализација часова редовне, допунске и додатне 
наставе 

Разредно веће 

Идентификација ученика који слабије напредују у раду 
и утврђивање мера за побољшање успеха 

Одељенске старешине 

Идентификација надарених ученика и утврђивање мера 
за њихову афирмацију 

Разредно веће,тим за 

инклузију 
Организовање родитељског састанка на крају првог 
тромесечја 

Одељенске старешине 

Праћење напредовања ученика који раде по ИОП-у 
Разредно веће ,пп 

служба 

Евалуација ИОП-а Тим за инклузију 
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XII Реализација часова редовне, допунске и додатне 
наставе, слободних активности, секција и других 
активности ученика 

Разредно веће 

Организовање родитељског састанка на крају првог 
полугодишта 

Одељенске старешине 

Организација прославе Нове године Разредно веће 

I Учешће у организацији прославе Светог Саве Разредно веће 
Сарадња са родитељима – посете часовима-
организација 

Разредно веће 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог 
полугодишта 

Разредно веће 

II Спровођење мера за побољшање успеха ученика који 
доста изостају са наставе због болести или из других 
разлога 

Одељенске старешине 

Одржавање Дана отворених врата Разредно веће 

Одређивање комплета уџбеника за наредну школску 
годину за све предмете 

Разредно веће и 

стручна већа 

III Посета позоришту или биоскопу Одељенске старешине 

Одржавање Дана отворених врата Разредно веће 

IV Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 
тромесечја 

Разредно веће 

Реализација часова редовне, допунске и додатне 
наставе, слободних активности, секција и других 
активности ученика 

Разредно веће 

Организовање родитељског састанка на крају трећег 
тромесечја 

Одељенске старешине 

Припреме за извођење излета Одељенске старешине 

Посета Планетаријуму Одељенске старешине 

Евалуација ИОП-а 
Наставници,тим за 

инклузију 

V Посета Ботаничкој башти Одељенске старешине 
Излет- екскурзија ученика – један дан на релацији 
Београд – Фрушка Гора – Петроварадин - Београд 

Одељенске старешине 

Учешће у организацији прославе Дана школе Разредно веће 

Одржавање Дана отворених врата Разредно веће 

VI Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 
године 

Разредно веће 

Реализација часова редовне, допунске и додатне 
наставе, слободних активности, секција и других 
активности ученика 

Разредно веће 

Сумирање резултата ученика на такмичењима и 
предлагање похвала и награда успешним ученицима 

Разредно веће 

Утврђивање ученика који иду на полагање поправних и 
разредних испита, као и датума њиховог одржавања 

Разредне старешине 

Одређивање дестинације и времена извођења 
екскурзије и других посета за наредну школску годину 

Разредне старешине 

Подела задужења наставницима који ће предавати 
наредне школске године 

Разредно веће 

Анализа резултата које су постигли ученици који 
похађају ИОП 

Разредно веће и пп 

служба,тим за 

инклузију 

Евалуација часова од стране родитеља 
Пп служба,одељенске 

старешине 
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VII Сређивање педагошке документације – дневници 
рада,матичне књиге 

Одељенске старешине 

  

VIII Утврђивање коначног успеха одељења након полагања 
поправних и разредних испита 

Одељенске старешине 

Сређивање педагошке документације Одељенске старешине 

 

 

            ПЛАН ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ И ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                  ШЕСТОГ РАЗРЕДА     

                                                  

месец садржај рада извршиоци 

VIII-IX   

  

              Упознавањем са бројним стањем у одељењима 
Одељењско веће 

шестих 

              Упознавање са школским календаром Одељењски старешина 

              Одржавање уводног родитељског састанка Одељењски старешина 

              * Безбедност деце у саобраћају МУП 

              Подсећање на правила понашања Одељењски старешина 

              Акција прикупљања старе хартије Одељењска заједница 

X   

 Укључивање  у активности поводом Дечије недеље      Одељењска заједница 

   Организовање група ученика за помоћ у учењу Одељењски старешина 

  Упознавање са правима и обавезама  у школи  Одељењски старешина 

* Полиција у слуљжби грађана МУП 

XI            Анализа успеха на крају првог тромесечја Одељењски старешина 

          * Насиље као негативна појава МУП 

    Која сва занимања познајем ? Одељењска заједница 

              Толеранција Одељењски старешина 

XII  * Превенција и заштита деце од опојних дрога и 
алкохола 

МУП 

Хуманитарна акција:  Један пакетић- пуно љубави Одељењска заједница 

  

Организација разредне прославе Нове године Одељењска заједница 

I      Обележавање школске славе Одељењска заједница 

   * Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа МУП 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог 
полугодишта 

Одељењски старешина 
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II Учествовање у школским такмичењима Одељењска заједница 

* Превенција и заштита деце од трговине људима МУП 

Физичка активност-мерило здравог живота Одељењски старешина 

Ваншколске активности (школске секције) Одељењски старешина 

III        Међуљудски односи (односи међу половима) Одељењски старешина 

       * Заштита од пожара МУП 

       Посета позоришној или биоскопској представи Одељењски старешина 

                Радна атмосфера на часу Одељењски старешина 

IV        Анализа успеха и дисциплине на крају тромесечја Одељењски старешина 

       Анализа успеха на такмичењима Одељењски старешина 

       * Заштита од техничко – технолошких опасности и 
природних непогода 

МУП 

       Хуманост на делу (прикупљање чепова) Одељењска заједница 

V     Правилна организација слободног времена Одељењски старешина 

    Припрема за једнодневни излет Одељењски старешина 

        Болести зависности Школски лекар 

        Учествовање у прослави Дана школе  

VI Информацје о бесплатним програмима у току распуста Одељењски старешина 

Анализа успеха и дисциплине на крају школске године Одељењски старешина 

 

 

 

ОДЕЉЕЊСКО   ВЕЋЕ  VII  РАЗРЕДА    - Школска 2017/2018. година 

 

Руководилац већа: Радмила Свитлица 

 

 

Одељенске старешине: 

7-1  Јован Драгичевић 

7-2  Вера Љубисављевић 

7-3  Радмила Свитлица 

7-4  Сања Николић 
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месец садржај рада извршиоци 

VIII-

IX 

Договор о одржавању родитељских састанака и Дана 
отворених врата 

Чланови већа 

Организовање родитељског састанка Чланови већа 
Договор о уџбеницима и прибору који ће ученици 
користити 

Чланови већа 

Утврђивање распореда писмених задатака и других 
писмених провера знања из свих предмета 

Чланови већа 

Упознавање са бројним стањем у одељењима (број 
одсељених, досељених и премештених ученика) 

Чланови већа 

Евидентирање ученика за рад у допунској и додатној 
настави,слободним активностима и екскурзијама 

Чланови већа 

X Дан науке (у организацији наставника) Чланови већа 

Одржавање Дана отворених врата Чланови већа 

Укључивање ученика у прославу Дечје недеље Чланови већа 

XI Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 
класификационог периода 

Чланови већа 

Реализација часова редовне, допунске и додатне 
наставе 

Чланови већа 

Организација родитељског састанка у првом тромесечју Чланови већа 
Идентификација ученика који слабије напредују у раду 
и утврђивање мера за побољшање успеха 

Чланови већа 

Идентификација надарених ученика и утврђивање мера 
за њихову афирмацију 

Чланови већа 

Посета позоришту Чланови већа 

 Прослава Нове године Чланови већа 

I Учешће у организацији прославе Светог Саве Чланови већа 
Реализација часова редовне, допунске и додатне 
наставе, слободних активности, секција и других 
активности ученика 

Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог 
полугодишта 

Чланови већа 

Организовање родитељских састанака поводом 
завршетка првог полугодишта 

 

II Одређивање комплета уџбеника за наредну школску 
годину за све предмете 

Чланови већа 

Одржавање Дана отворених врата Чланови већа 

Посета биоскопу или позоришту  Чланови већа 

III Одржавање Дана Отворених врта Чланови већа 

IV Анализа успеха и дисциплине на крају трећег 
класификационог периода 

Чланови већа 

Организовање родитељског састанка поводом трећег 
тромесечја 

Чланови већа 

Реализација часова редовне, допунске и додатне 
наставе, секција и других активности ученика 

Чланови већа 

Припрема за извођење екскурзија  Чланови већа 

Посета Педагошком музеју Чланови већа 

V Одржавање Дана отворених врата Чланови већа 

Учешће у организацији Дана школе Чланови већа 

Извођење дводневног излета Чланови већа 

VI Анализа успеха и дисциплине на крају школске године Чланови већа 
Реализација часова редовне, допунске и додатне 
наставе, слободних активности, секција и других 
активности ученика 

Чланови већа 
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Сумирање резултата ученика на такмичењима и 
предлагање похвала и награда успешним ученицима 

Чланови већа 

Одређивање дестинација и времена извођења 
екскурзије и других посета за наредну школску годину 

Чланови већа 

Подношење извештаја о изведеним посетама и 
излетима 

Чланови већа 

Подела часова у оквиру Актива за наредну школску 
годину  

Чланови већа 

Подела сведочанстава-родитељски састанак Чланови већа 

  

VII Годишњи одмори Чланови већа 

  

VIII Утврђивање коначног успеха одељења после полагања 
поправних испита 

Чланови већа 

 

 

Предлог посета и излета: 

1.Посета Педагошком музеју(април) 

2.Посета позоришту (новембар) 

3.Посета биоскопу или позоришту(фебруар) 

4.Дводневни излет(мај-јун) 

 

Дестинација: Ниш- Соко Бања 

Наставничко Веће утврђује дестинацију и време трајања екскурзије. Иста ће се реализовати  

у колико  се добије сагласност родитеља. 

 

Циљеви: 

Развијање и неговање културе понашања на путовању у групи 

Упознавање са географским одликама и културним знаменитостима области која се обилази 

Упознавање са историјом свог народа 

Задаци:  

-Упознавање са културно историјским знаменитостима централне Србије  

-Боравак у природи уз бављење физичким активностима 

-Посета споменику Ћеле-Кула 

-Корелација са садржајима наставних предмета историје,грографије,биологије, српског 

језика и физичког васпитања 

-Међусобно зближавање ученика и њихова социјализација  

 

 

ОДЕЉЕЊСКО   ВЕЋЕ  VIII  РАЗРЕДА    - Школска 2017/2018. година 

Руководилац Већа: Владан Миљковић 

Број одељења:4 

Oдељењске  старешине: 

8-1  Наталија Вакањац 

8-2  Јована Кастратовић 

8-3  Саша Шуњеварић 

8-4 Владан Миљковић 
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месец садржај рада извршиоци 

VIII-IX *Договор о одржавању родитељских састанака и Дана 

отворених врата 

*Договор о уџбеницима и прибору који ће ученици 

користити 

*Усклађивање недељног распореда часова 

*Утврђивање распореда писмених задатака и других 

писмених провера знања из свих предмета 

*Упознавање са бројним стањем у одељењима  

(број одсељених, досељених и премештених ученика) 

*Евидентирање ученика за рад у допунској, додатној 

настави, слободним активностима и секцијама 

*Договор  у  вези са организовањем вишедневног излета 

*Упознавање са професионалном оријентацијом у 8. 
разреду 
 
 

Чланови Већа 

 

 

 

 

 

 

 

ПП служба 

X 
*Одржавање Дана отворених врата 

*Укључивање ученика у прославу Дечје недеље 

*Посета Музеју Железнице 

*Организована посета Сајму књига 

* Куда после основне школе?'-разговори са ученицима 

 

 

 

 

 

ПП служба 

XI *Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

тромесечја 

*Реализација часова редовне, допунске и додатне 

наставе 

*Идентификација ученика који слабије напредују у раду 

и утврђивање мера за побољшање успеха 

*Идентификација надарених ученика и утврђивање мера 

за њихову афирмацију 

Чланови већа 
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*Организовање родитељског састанка поводом првог 

тромесечја 

*Разговор о техникама  успешног учења 

XII *Организација прославе Нове године 

*Услови уписа у средње школе-разговори 

* Уређење паноа о професионалној оријентацији 

     Посета Фестивалу науке 

Чланови већа 

I *Учешће у организацији прославе Светог Саве 

*Реализација часова редовне, допунске и додатне 

наставе, слободних активности, секција и других 

активности ученика 

*Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта 

*Организовање родитељског састанка поводом 

завршетка првог полугодишта 

 

II *Спровођење мера за  побољшање успеха ученика који 

много изостају са наставе због болести или због других 

разлога 

*Одражавање Дана отворених врата 

 

III *Посета позоришту  

*Одржавање Дана отворених врата 
 

IV *Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода 

*Реализација часова редовне, допунске и додатне 

наставе,слободних активности, секција и други 

активности ученика 

*Организовање родитељског састанка поводом 

тромесечја 

*Реализација вишедневне екскурзије Тара 

*Реални сусрети и посете средњим школама 
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V *Реализација  прославе  матуре 

*Учешће у организацији прославе  Дана школе  

*Одражавање Дана отворених врата 

*Организовање припремне наставе за полагање 

завршног испита 

*Уређење паноа о професионалној оријентацији 

 

VI *Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

школске године 

*Реализација часова редовне, допунске и додатне 

наставе,слободних активности, секција и други 

активности ученика 

*Сумирање резултата ученика на такмичењима и 

предлагање похвала и награда успешним ученицима 

 

*Утврђивање ученика за полагање поправних и 

разредних испита, као и датума њиховог одржавања 

*Припрема и реализација  завршног  испита за упис у 

средње школе 

*Подношење извештаја о изведеним посетама и излетима 

 

VII *Анализа постигнућа ученика на завршном испиту 

*Упис  у  средње  школе ( листе  жеља ) 
 

VIII *Утврђивање коначног успеха одељења након полагања 

поправних и разредних испита  

 

 

3.3 ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА И СТРУЧНИХ 

АКТИВА 

Стручни већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних 

предмета, стручни актив сачињавају наставници истог или сродног предмета, а делатност рада 

регулисана је Статутом школе. У школи постоје следећа стручна већа и активи: 
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НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ 

ПРЕДМЕТЕ И СТРУЧНИХ АКТИВА ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА И 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ АКТИВА 

1. Стручно веће за српски језик језик 

 

2. Стручно веће за стране језике 

 

3. Стр. веће за математику и физику 

 

4. Стручно веће за историју и географију 

 

5. Стручно веће за  техн. и инф. о. 

 

6. Стручно веће за хемију и биологију 

 

7. Стручно веће за физичко васпитање 

 

8. Стручно веће за музичку и ликовну 

културу  

 

 

9. Стручни актив за развој школског 

програма 

 

10. Стручно веће наставника разредне 

наставе 

 

11. Педагошки колегијум 

 

12. Стручни актив за развојно планирање 

 

13.  Тим за ИО 

 

14. Тим за заштиту ученика од 

занемаривања и злостављања 

 

15. Тим за професионалну оријентацију 

 

16. Тим за самовредновање 

Весна Петровић Зечевић 

Драна Тијанић Борић 

Сања Николић 

Јован Драгичевић 

Станика Брашњевић 

Весна Сретић 

Кристина Поповић 

Наталија Вакањац 

 

Педагог 

 

Александра Горановић 

Директор 

Педагог 

Ирена Грбић 

 

Психолог 

Јелка Вујић 

 

Станика Брашњевић 
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3.3.2         СТРУЧНО ВЕЋЕ  НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Руководилац: Александра Горановић                                                           школска 

   ВРЕМЕ  

 РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

                        САДРЖАЈ РАДА 

 

     ИЗВРШИЛАЦ 

 

 

 

 

           VIII 

1. Усвајање плана рада Стручног већа 

учитеља и плана стручног усавршавања 

чланова већа 

Сви чланови већа 

2. Утврђивање задужења члановима 

Стручног већа учитеља 

Сви чланови већа 

3. Израда и усвајање оперативних планова 

и иницијалних тестова 

Сви чланови већа 

4. Опремљеност уџбеницима и наставним 

средствима 

Сви чланови већа 

5. Организовање приредбе ,,Добро дошли, 

прваци“ 

Веће другог 

разреда 

6. Организација наставе према распореду 

часова редовне наставе, изборних 

предмета, енглеског језика и наставе 

физичког васпитања 

Сви чланови већа 

7. Усаглашавање рада наставника у 

боравку са радом наставника у настави 

Сви чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

1. Усвајање плана рада за септембар Сви чланови већа 

2. Утврђиавање задужења члановима 

Актива 

Сви чланови већа 

3. Опремљеност уџбеницима и наставним 

средствима 

Сви чланови већа 

4. Иницијални тестови Сви чланови већа 

5. Избор штампе и осигурање ученика Сви чланови већа 

6. Организовање једнодневног излета, 

( амбијенталне наставе)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Сви чланови већа 

7. Планирање активности у Дечјој 

недељи 

Сви чланови већа 

8. Израда распореда часова, распоред 

коришћења сале, угледних часова по 

већима 

Сви чланови већа 

9. Усаглашавање рада наставника у 

боравку са радом наставника у настави 

Сви чланови већа 

10. Сарадња са педагогом и психологом( 

упознавање индивидуалних 

карактеристика ученика) и формирање 

ИОП тимова 

Руководилац већа, 

педагог, психолог, 

учитељи, 

директор 
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11. Одржавање родитељских састанак и 

упознавање родитеља са правима и 

обавезама у школи 

Сви чланови већа 

12. Договор о раду секција, 

идентификовање ученика за допунску 

и додатну наставу 

Сви чланови већа 

 

 

X 

 

 

 

1. Сарадња са педагошко – психолошком 

службом, рад ИОП тимова 

Разредна већа, 

педагог, чланови 

тимова 

2. Обележавање Дечје недеље( јесењи 

карневал, спортска такмичења, 

изложбе...) 

Сви чланови већа 

3. Договор о отвореним часовима током 

године и сарадња са родитељима и 

вртићима 

Сви чланови већа 

4. Стручна теме- угледно предавање 

Сингапурски математички модел- Ј. 

Јовановић 

Ј.Јовановић 

5. Посета установама културе ( 

позориште, музеј, биоскоп) 

Сви чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   XI 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода 

Сви чланови већа 

2. Стручно усавршавање у оквиру 

установе 

Сви чланови већа 

3. Посета позоришту Сви чланови већа 

4. Организација и реализација Фестивала 

науке 

Сви чланови већа 

5. Припреме за Дан музике- 

најраспеванија одељенска заједница 

Сви чланови већа 

6. Припреме за Нову годину  Сви чланови већа 

7. Прикупљање података о реализацији 

ИОП-а и ревидирање постављених 

циљева и активности на крају 

класификационог периода 

Сви чланови већа 

 

 

 

                   X 

 

 

1. Дан музике- Најраспеванија одељенска 

заједница 

Веће 3. и 4. 

разреда 

2. Прослава Нове године, припреме и 

реализација 

( посета позоришту или органиѕован 

дочек) 

Сви чланови већа 

3. Размена искустава о сарадњи са 

родитељима у изради ИОП-а 

Сви чланови већа 

4. Реализација планираног фонда часова 

по предметима 

Сви чланови већа 
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XII 5. Припреме за Светог Саву Сви чланови већа 

  

 

 

 

 

 

I 

1. Разматрање унапређења рада са 

даровитом децом 

Сви чланови већа 

2. Прослава Светог Саве Сви чланови већа 

3. Такмичења- припреме( Распевана 

одељенска заједница, Шта знаш о 

саобраћају, Црвени крст) 

Сви чланови већа 

4. Рад у продуженом боравку Чланови Актива 

боравка 

5. Организација такмичења из 

математике ,,Мислиша“ 

Сви чланови већа 

 

 

 

            II 

 

1. Анализа успеха и владања на крају 1. 

Полугодишта, 

Предлог мера за побољшање успеха и 

уједначавање критеријума оцењивања 

Сви чланови већа, 

педагог, психолог, 

директор 

2. Реализација планираног фонда часова 

по предметима 

Сви чланови већа 

3. Размена искустава о сарадњи са 

родитељима у изради ИОП-а 

Сви чланови већа 

4. Анализа стручног усавршавања- Зимски 

сусрети 

Сви чланови већа 

5. Анализа одржаних угледних часова Сви чланови већа 

6. Учитељи првог разреда о резултатима 

рада 

Веће 1. разреда 

  

 

 

 

 

 

            III 

 

 

 

1.Организовање пролећне изложбе дечјих 

радова и дечјих свезака 

Сви чланови већа 

2. Анализа уџбеника које користимо у 

следећој школској години 

Сви чланови већа 

3. Учешће на такмичењима Сви чланови већа 

4. Припрема за реализацију наставе у природи Сви чланови већа 

5.Посета установама културе( позориште, 

биоскоп, музеј, изложба...) 

Сви чланови већа 

6.Стратегија рекламирања школе у околним 

вртићима 

Сви чланови већа, 

педагог, психолог, 

директор 
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IV 

1.Анализа успеха на крају 3. 

Класификационог периода 

Сви чланови већа 

2.Припреме за извођење наставе у природи Сви чланови већа 

3.Релизација стручних предавања и угледних 

часова 

Сви чланови већа 

4.Ускршње радости Руководилац већа, 

педагог, психолог, 

учитељи, 

директор 

5.Организација спортског дана  Сви чланови већа 

6.Амбијентална настава Сви чланови већа 

 

 

 

             V 

 

1.Реализација наставе у природи Сви чланови већа 

2. Организација Дана школе Сви чланови већа 

3. Анализа резултата са такмичења Сви чланови већа 

4. Завршно тестирање Сви чланови већа 

5.Посета предметних наставника ученицима 

4. разреда 

Сви чланови већа 

 

 

 

 

  

           VI 

1.Анализа рада и извештај Стручног већа 

учитеља 

Сви чланови већа 

2.Усвајање програма за наредну годину и 

избор руководиоца за наредну школску 

годину 

Сви чланови већа 

3.Израда школског програма за наредну 

годину и предлог изборних предмета  

Сви чланови већа 

4. Реализација планираног фонда часова Сви чланови већа 

5.Анализа наставе у природи и других 

планираних посета и излета 

Сви чланови већа 

6.Ажурирање педагошке документације Сви чланови већа 

7.Организација спортског дана ( полудневног 

излета) 

Сви чланови већа 
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3.3.3 План рада Стручног већа настравника математике и физике:   

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:      МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД:     2017. / 2018. година 

 

РУКОВОДИЛАЦ:  Сања Николић          

 

месец 
                              садржај рада 

Извршиоци 

VIII -Израда глобалних и оперативних планова редовне , 

додатне и допунске наставе  
( чланови већа  

- Утврђивање распореда контролних вежби и писмених 

задатака  
( чланови већа) 

-Планирање угледних часова у школској 2017./18. години (чланови већа)   

-Усаглашавање критеријума оцењивања (чланови већа)   

IX 

- Договор око избора ученика за рад у додатној и 

допунској настави  (чланови већа)    

-Израда распореда додатне и допунске наставе  
(чланови већа)   

-Израда ИОП 1 и ИОП 2  (чланови већа)   

-Прављење иницијалног теста за ученике  и реализација 
тестирања 
 

(чланови већа)   

X -Сарадња на састављању писмених задатака 
(чланови већа) 

-Договор око уређења кабинета и паноа (чланови већа) 

- Угледни час:   7 разред Сања Николић 

-Усаглашавање и вредновање критеријума оцењивања 

(минимум знања и усвојеност  градива)    
(чланови већа) 

XI - Анализа успеха ученика на крају I класификационог 

периода  
(чланови већа) 

- вредновање и ревидирање ИОП-а 
Тим за ИОП и чланови 

већа 

-Одређивање мера за побољшање успеха ученика чланови већа 

- Угледни час:   7 разред С. Шуњеварић 
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XII - Договор о организацији школских такмичења 

математике и физике  (чланови већа) 

- Анализа ефеката додатне и допунске наставе  (чланови већа)  

- Угледни час:  8. Разред (М. Накић) 

- Сарадња већа са већем учитеља  (чланови већа)  

I - Анализа реализације плана и програма и успеха 

ученика на крају I полугодишта 
(чланови већа)  

 -Учешће на семинарима   
(чланови већа) 

  - Припрема ученика  и организација школског 

такмичења математике и физике   
(чланови већа) 

- вредновање и ревидирање ИОП-а 
Тим за ИОП и чланови 

већа 

II - Интезивирање рада у додатној настави  
(чланови већа)            

-Одржавање такмичења 
(чланови већа) 

-Одабирање уџбеника који ће се користити у 

2017/18..години  чланови већа 

III - Интезивирање рада и учешће на општинском и 

градском такмичењу (чланови већа)    

 - Реализација такмичења „Мислиша“ (чланови већа)     

 -Општинско такмичење – математика (чланови већа)  

 - Градско такмичење – физика  (чланови већа)  

IV - Анализа рада на III тромесечју                        (чланови већа)  

- Угледни час:  8. разред  (С.Шуњеварић) 

 - Градско и републичко такмичење   (чланови већа)  

- вредновање и ревидирање ИОП-а 
Тим за ИОП и чланови 

већа 
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V -Пазматрање пласмана ученика на такмичењима 
(чланови већа)   

- Угледни час:  6.разред  
(С. Шуњеварић) 

- Угледни час:  6.разред  
(О. Нинчић ) 

 - Организација припремне наставе за ученике 8.разреда   
(чланови већа)    

- Мај – месец математике (чланови већа)    

VI -Дежурство наставника на квалификационом испиту (чланови већа) 

 -Анализа рада већа текуће школске године   
(чланови већа) 

 - Доношење плана за наредну школску 2018./19. годину 

и избор руководиоца већа      
(чланови већа)     

-вредновање ИОП-а 
Тим за ИОП и чланови 

већа 

 

  

 

3.3.4  ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ТЕХНИЧКОГ И 

ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА и ИНФОРМАТИКЕ за   2017/ 2018 год. 

 

Председник стручног већа: Станика Брашњевић 

Чланови стручног већа ТИ и О: Дејан Радоњић, Радослава Лакићевић –Копања,  

Информатика-Сандра Милојевић 
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месец            садржај активности извршиоци 

 

 

VIII 

Вођење свеске актива за текућу годину Станика 

Брашњевић 

План рада актива за 2017/2018 год. С.Брашњевић 

сви чланови 

актива 

Анализа услова рада и опремљености кабинета.Договор о 

реализацији наставних садржаја у петом разреду. 

С. Брашњевић 

Дејан Радоњић 

Сандра 

Милојевић 

Подела одељења на групе 

Израда иницијалног теста 

сви чланови 

актива 

Договор са стручним и руководећим органима школе о свим 

питањима битним за реализацију наставног плана 

сви чланови 

актива 

Израда годишњих  планова рада  

Израда месечних планова рада 

сви чланови 

актива 

 

IX 

 

             

Утврђивање распореда часова 

Договор о коришћењу кабинета-Распоред 

Израда планова за ИОП-1 и 2 

сви чланови 

актива 

 

Израда плана рада и слободних активности 

сви чланови 

актива 

Требовање учила, прибора и свих неопходних средстава за 

реализацију наставних садржаја 

Д. Радоњић 

 

X 

Договор о начину реализације наставних садржаја у датим 

условима 

 

сви чланови 

актива 

Усмеравање талентованих ученика ка уже стручним областима 

из програма (рад у секцијама) 

сви чланови 

актива 

Угледни час- Наставна област ,,Саобраћај,, 

Наставна јединица - 

Радослава 

Лакићевић-

Копања 
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Х Угледни час-Хиперлинк- 8-ми разред Сандра 

Милојевић 

 

XI 

Анализа рада појединих наставних јединица помоћу радних 

свески- 

Анализа рада ученика који раде по ИОПу 

 

сви чланови 

актива 

Ужи избор ученика за рад у секцијама сви чланови 

актива 

Набавка неопходних материјала за рад секција сви чланови 

актива 

Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја 

 

сви чланови 

актива 

Угледни час у 7-ом разреду –Испитивање чврстоће материјала Д.Радоњић 

 

 XII 

Анализа рада секција сви чланови 

актива 

Анализа рада и постигнутих резултата на редовним часовима и 

часовима слободних активности (секција) 

сви чланови 

актива 

Анализ рада са ученицима ИОП-а и потешкоће у раду 

Учешће на семинарима  

сви чланови 

актива 

 

 

 

I 

Анализа усклађености критеријума оцењивања ученика 

Анализа ИОПА 

 

сви чланови 

актива 

Договор о начину реализације наставних области , модули, и 

информатичка технологија 

 

сви чланови 

актива 

Анализа коришћења наставних средстава у редовној настави сви чланови 

актива 

Анализа услова рада и сарадња са стручним органима школе на 

њиховом побољшању 

Анализа реализације планова и резултата постигнутих у првом 

полугодишту 

сви чланови 

актива 
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II 

 

Договор о броју ученика који ће представљати школу на 

такмичењу 

сви чланови 

актива 

Рад на припреми ученика за такмичење сви чланови 

актива 

Анализа могућности ученика за набавку материјала за рад 

секција 

сви чланови 

актива 

 

Разматрање набавке материјала за рад секција преко школе 

сви чланови 

актива 

Анализа реализације наставних садржаја и постигнутих 

резултата 

сви чланови 

актива 

 

 

 

III 

Реализација општинског и припрема за градско такмичење сви чланови 

актива 

Анализа набавке материјала за ученике који су се 

квалификовали за градско такмичење, и набавка истих 

сви чланови 

актива 

Договор о коришћењу кабинета сви чланови 

актива 

Анализа рада часова редовне наставе  

 

сви чланови 

актива 

Угледни час-Самосталан рад на сопственом пројекту-6-ти 

разред 

С Брашњевић 

 

IV 

Анализа реализације градског такмичења 

Анализа постигнутих резултата на трећем тромесечију 

 

сви чланови 

актива 

Припрема ученика за републичко такмичење сви чланови 

актива 

Стручно усавршавање наставника 

 

сви чланови 

актива 

Анализа успеха на крају трећег тромесечја, анализа рада и 

реализација наставних садржаја,Анализа ИОПА 

 

 

сви чланови 

актива 
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V 

Анализа рада и реализација наставних садржаја  

сви чланови 

актива 

Анализа рада и постигнутих резултата на такмичењу 

 

Анализа рада и резултата редовне наставе 

Анализа рада и резултата у 5-том и 8-ом  разреду 

 

 

 

VI 

Анализа плана рада и припрема за наредну школску годину сви чланови  

Осврт на календар за наредну школску годину сви чланови 

актива 

Анализа рада актива за предходну школску годину сви чланови 

актива 

План рада стручног актива наставника за 2018/ 2019 Станика 

Брашњевић 

 

 3.3.5. План рада стручног већа наставника географије и историје 

 

Чланови: Владан Миљковић, Радмила Јагличић, Александра Јелић, Јован 

Драгићевић,Стеван Роксандић 

Руководилац: Јован Драгићевић 

 

 

 

                                                 Садржај активности извршиоци време 

Анализа реализације плана већа за школску 

2017/2018.годину 
 

 

Чланови 

стручног већа 

септембар 

Доношење плана рада већа за школску 2017/2018. 

годину 
септембар 

Израда месечних и годишњих планова рада 

географије и историје усклађених са  наставним 

програмом 

септембар 

Имплементација образовних стандарда у 

глобалним плановима географије и историје 
септембар 

 

Организациј допунске, додатне наставе и 

организовање рада секција  у настави географије и 

историје 

 

 

Чланови 

стручног већа 

 

септембар 

Преглед  постојећих наставних средстава и 

исказивање потреба за набавком нових 
септембар 
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Присуство састанцима општинских актива 

друштава географа и историчара  

Ј. Драгићевић 

В. Миљковић 
октобар 

Сређивање кабинета  историје и израда наставних 

средстава 

В. Миљковић октобар 

Сређивање кабинета географије; постављање 

нових зидних карата 

Ј. Драгићевић октобар 

Обележавање дана ослобођења Београда В. Миљковић октобар 

Сарадња са дечјим културним центром Р. Јагличић новембар 

Посета споменицима Београда и учешће у 

одређивању маршрута школских екскурзија 

 

 

Ј. Драгићевић новембар 

Анализа успеха и владања на крају првог 

тромесечја 

Чланови 

стручног већа 
новембар 

Анализа реализованих задатака у настави 

географије и историје 

Александра 

Јелић 
новембар 

Сеобе Срба – угледни час у седмом разреду В.Миљковић децембар 

Koрелација наставних предмета и усклађивање 

критеријума оцењивања 

Радмила 

Јагличић 
децембар 

Посета стручним семинарима за време зимског 

распуста 

Чланови 

стручног већа 
децембар 

Учешће у обележавању дана св. Саве децембар 

Разговор о семинарима и обрађеним темама  

 

 

Чланови 

стручног већа 

децембар 

Анализа успеха у настави географије и историје у 

првом полугодишту 
јануар 

Анализа реализације програма и плана наставе 

географије и историје у првом полугодишту 
јануар 

Припреме за такмичења из наставних предмета 

географија и историја 
јануар 

Угледни час: Грчки полиси Спарта и Атина Р. Јагличић фебруар 

  

Разговор о минимуму знања за задовољавајућу 

оцену и усклађивање критеријума оцењивања 

В. Миљковић фебруар 

Припрема за општинско такмичење „Наука 

младима“ 

Чланови 

стручног      

већа  

фебруар 

Узајамне посете часовима и размена искустава  

Угледни час:  Шумарство. Значај шума. Шумски 

екосистеми 

 

 

Стеван 

Роксандић 

фебруар 
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Учешће на општинском такмичењу и анализа 

остварених резултата 

 

Чланови 

стручног већа 

март 

 

 

 

април 

Анализа успеха и владања  у настави географије и 

историје на крају трећег тромесечја  

 

Анализа допунског рада и остварени резултати  

Угледни час: Уставобранитељски режим В. Миљковић април 

Занимљиве приче из прошлости – за ученике у 

боравку 

Р. Јагличић април 

Посета ученика  V разреда планетаријуму на 

Калемегдану 

Ј. Драгићевић мај 

Угледни час: Руска федерација, 

физичкогеографске одлике 

Ј. Драгићевић мај 

Анализа успеха  у настави географије и историје Чланови 

стручног већа 

јун 

Анализа реализације планираног наставног 

градива географије и историје у школској 

2015/2016 години 

 

Анализа рада стручног већа географије и историје Ј. Драгићевић јун 

Предлог плана рада стручног већа за следећу 

школску годину 

В. Миљковић август 

Присуствовање састанцима општинских актива и 

друштава географа и историчара Београда 

Чланови 

стручног већа 

август 
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3.3.6   План рада Стручног већа наставника хемије и биологије 

Школска 2017/2018. година 

Руководилац: Весна Сретић                                             

месец садржај рада извршиоци 

VIII-

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    X 

 
 
 
Припрема кабинета и учила за реализацију наставних  
планова у следећој школској години 

Стручно веће 

Договор о иновацијама у настави Стручно веће 

Сарадња са педагогом и психологом о изради и реализацији 
ИОП-а 

Јелка Вујић  

Вера 

Љубисављевић 

Весна Сретић 

Тереза Моличник 

Данијела 

Пејчиновић 

Распоред писаних провера знања 

Јелка Вујић  

  Вера 

Љубисављевић 

Весна Сретић 

Израда и анализа иницијалног теста из биологије за ученике  
5, 6., 7.и 8.разреда  

Јелка Вујић 

Весна Сретић 

Израда и анализа иницијалног теста из хемије за ученике 
8.разреда 

Вера 

Љубисављевић 

Договор о реализацији делова развојног плана за школску 
2017-2018. 

Стручно веће 

Израда плана међусобне посете чланова Већа 

Јелка Вујић  

Вера 

Љубисављевић 

Весна Сретић 

Обележавање 04. Октобра- Дана заштите животиња 
Изложба мачака 

Јелка Вујић 

Весна Сретић 

Избор ученика за допунску и додатну наставу 

Јелка Вујић  

Вера 

Љубисављевић 

Весна Сретић 

Посета ученика осмих разреда «Радмиловцу» Јелка Вујић 

Обележавање 16. Октобра- Дан хране Стручно веће 

Угледни час: Основни биоми на земљи-Биосфера (8.разред) Јелка Вујић 
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Стручна тема: Електронски уџбеник 
Вера 

Љубисављевић 

Сарадња са педагошко-психолошком службом у вези 
индивидуализације наставног процеса 

Јелка Вујић  

Вера 

Љубисављевић 

Весна Сретић 

Тереза Моличник 

Данијела 

Пејчиновић 

XI Израда оперативних планова   Стручно веће 

Анализа рада и  постигнутих резултата на крају првог 
тромесечја 

Јелка Вујић  

Вера 

Љубисављевић 

Весна Сретић 

Угледни час: Калцијум својства и примена (8.разред) 
Вера 

Љубисављевић 

Сајам науке Стручно веће 

Анализа уједначености  критеријума оцењивања у оквиру 
Већа 

Стручно веће 

Консултације на тему развојног планирања 

Јелка Вујић  

Вера 

Љубисављевић 

Весна Сретић 

XII 
Израда оперативних планова  

 Стручно веће 

 

Обележавање 01. Децембра- Дана борбе против СИДЕ 
Јелка Вујић  

 

Предавања ученика 8.разреда о заштити од СИДЕ 
Јелка Вујић  

 

Посета музеја на Хемијском факултету 
Вера 

Љубисабљевић 

Угледни час:  Шкољке и главоношци (6.разред) Весна Сретић 

Анализа критеријума и начина оцењивања знања ученика 
Стручно веће 

Данијела 

Пејчиновић 

I Израда оперативних планова 
  

 Стручно веће 

Извештај о раду Стручног већа у првом полугодишту Весна Сретић 

Припрема за школско такмичење 

Јелка Вујић  

Вера 

Љубисављевић 

Весна Сретић 
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Анализа успеха на крају првог полугодишта  Стручно веће 

Анализа личног плана професионалног развоја у првом 
полугодишту 

Стручно веће 

II Израда оперативних планова   Стручно веће 

Стручна тема: Излагање о похађаном семинару Весна Сретић 

Анализа постигнутих резултата на школском такмичењу 

Јелка Вујић  

Вера 

Љубисављевић 

Весна Сретић 

III 
Израда оперативних планова  

Стручно веће 

 

Обележавање 22. Марта- Дана вода  
 

Стручно веће 

Анализа постигнутих резултата на општинском такмичењу Стручно веће 

Тематски дан: Правилна и неправилна исхрана 

Јелка Вујић 

Вера 

Љубисављевић 

Весна Сретић 

Обележавање светске акције « САТ ЗА ПЛАНЕТУ» Јелка Вујић 

IV Израда оперативних планова  Стручно веће 

Анализа постигнутих резултата на градском такмичењу Стручно веће 

Обележавање 22. Априла- Дана Планете Земље 

Јелка Вујић  

Наташа Ракић-

Матић 

Стручно усавршавање наставника 
 

Јелка Вујић  

Вера 

Љубисављевић 

Весна Сретић 

Посета ЈКП Београдски водовод и канализација- 7.разред 
Вера 

Љубисављевић 

Дискусија о проверама знања ученика осмих разреда  
Јелка Вујић 

Вера 

Љубисављевић 

Мере за унапређење наставног рада Стручно веће 

V Израда оперативних планова  Стручно веће 

Припреме за обележавање Дана школе Стручно веће 

Уређење школског дворишта и атријума Стручно веће 

Организовање трибине за ученике 7.и 8.разреда «Методе 
контрацепције» 

Јелка Вујић  

Весна Сретић 

Стручна тема: Дислексија Тереза Моличник 

Посета ученика шестих разреда «Радмиловцу» 
Јелка Вујић 

Весна Сретић 
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Акција сакупљања старе хартије, чепова и лименки  Стручно веће 

VI Израда оперативних планова  Стручно веће 

Припреме за полагање завршног испита 
Јелка Вујић  

Вера 

Љубисављевић 

Посета Ботаничкој башти 
Јелка Вујић  

Весна Сретић 

Обележавање 05. Јуна- Дана заштите животне средине 
Јелка Вујић  

Весна Сретић 

Сумирање резултата развојног планирања Стручно веће 

Анализа постигнутих резултата на завршном испиту 
Јелка Вујић  

Вера 

Љубисављевић 

Извештај о раду Стручног већа за текућу школску годину Руководилац већа 

Избор руководиоца Стручног већа за наредну школску 
годину 

Стручно веће 
  

 

 

Вера 

Љубисављевић 

Стручна тема: Електронски учбеник Октобар 2017. 

 Угледни час: Калцијум, својства и примена (8. 

разред) 

Новембар 2017. 

 

 

Јелка Вујић Угледни час: Основни биоми на земљи-Биосфера 

(8.разред) 

Октобар 2017. 

 Стручна тема: Заштита од СИДЕ Децембар 2017. 

 

 

Весна Сретић Угледни час: Шкољке и главоношци (7. разред) Децембар 2017. 

 Стручна тема:Излагање о похађаном семинару Фебруар 2018. 
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3.3.7  ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. 

ГОДИНУ 

 

Руководилац већа:KРИСТИНА ПАВЛОВИЋ-РАЈКОВИЋ 

 

месец садржај рада извршиоци 

VIII-IX Израда планова за редовну наставу и за изборни 
предмет 
Израда иоп-а 

Чланови стручног већа 

Израда планова за слободне активности Чланови стручног већа 

Анализа опремљеностинаставним средствима предлог 
допуне 

Чланови стручног већа 

Разматрање календара такмичења Чланови стручног већа 

Договор о унапређењу наставе,отворени 
часови,конструкција часа 

Чланови стручног већа 

Договор са наставницима разредне наставе о коришћењу 
сале 

Чланови стручног већа 

Организовање рада секција Чланови стручног већа 

Сарадња са тимом за додатну подршку  из школе 
„Бошко Буха“ 

Чланови стручног већа 

X Реализација недеље спорта Чланови стручног већа 

Припрема ученика за учешће у јесењем кросу Чланови стручног већа 

Спортска такмичења Чланови стручног већа 

XI Усклађивање критеријума оцењивања Чланови стручног већа 

Извештај о стању здравља ученика-ослобођени ученици Чланови стручног већа 

Припреме за такмичења Чланови стручног већа 

Спортска такмичења у организацији –Школски спорт Чланови стручног већа 

XII Анализа образовних стандарда,вредњовање иоп-а Чланови стручног већа 

Спортска такмичења Чланови стручног већа 

Разматрање резултата рада у првом полугодишту Чланови стручног већа 

I Реализација програма зимовања и школе  скијања Чланови стручног већа 

Припреме за даља такмичења  

II Извештај о зимовању и школи скијања Чланови стручног већа 

Анализа рада секција,реализације планова,такмичења Чланови стручног већа 

III Припреме за такмичења и реализација Чланови стручног већа 

Припреме за пролећни крос Чланови стручног већа 

Припреме за градски маратон,заинтересовани ученици Чланови стручног већа 

IV Организација пролећног кроса Чланови стручног већа 

Спортска такмичења Чланови стручног већа 

Београдски маратон-учешће Чланови стручног већа 
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V Резимирање успеха у 1. И 2. Полугодишту,паралела и 
напредак 

Чланови стручног већа 

Недеља спорта-организација Чланови стручног већа 

Куп «Стеван Синђелић»,учешће Чланови стручног већа 

VI Годишњи извештаји-рад већа,секција,успеси са 
такмичења 

Чланови стручног већа 

Анализа рада у школској години Чланови стручног већа 

 

Напомена: 

-у октобру је планирано да се одржи Угледни час-Баратање кошаркашком лоптом –стицање 

вештина кроз игре,6.разред- девојчице,Кристина Павловић-Рајковић, 

а за март -Угледни час –Учење игре на 2 гола на занимљивији начин-рукомет,5. 

Разред,Александар Илић. 

 

 

 

3.3.8. План и програм рада Стручног већа наставника музичке и ликовне културе 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МУЗИЧКУ И ЛИКОВНУ КУЛТУРУ  Руководилац Наталија Вакањац 

 

месец садржај рада извршиоци 

VIII-IX 
Састанак стручног већа 

Наставници 

уметничких предмета 

Формирање групе за ликовну секцију Н.Вакањац 

Формирање групе за музичку секцију Е.Милојевић 

Набавка прибора и материјала за ликовну секцију Н.Вакањац 

Тематска изложба „Позитив – негатив“ Н.Вакањац 

Израда Иоп-а  

X Тематска изложба «Арабеска» Н. Вакањац 

Тематска изложба «Мотиви из природе» Н. Вакањац 

Наставак развојног плана : Пројекат «Округла слика» Н. Вакањац 

Ликовни конкурси –Дечија недеља Н. Вакањац 

Сарадња са ДКЦ Београд-музичка среда Е.Милојевић 

Пробе хора,рад на вокалној техници Е.Милојевић 

XI Обрада нових песама – рад по гласовима Е.Милојевић 

Тематска изложба «Линија» Н.Вакањац 

Анализа успеха и праћење ученика који уче по ИОПу 
Н.Вакањац 

Е.Милојевић 

 

Састанак Стручног већа 
Н.Вакањац 

Е.Милојевић 

Организација концерата у школи Е.Милојевић 
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XII Пригодна изложба «Новогодишња слика» Н.Вакањац 

Тематска изложба: « Текстура» Н.Вакањац 

Припрема програма за Школску славу Е.Милојевић 

Одабир ученика за такмичење «Златна сирена» Е.Милојевић 

Тематска изложба:»Илустрација слушаних композиција» Е.Милојевић 

I Припрема такмичара за општинско такмичење, соло 
певачи 

Е.Милојевић 

Састанак стручног актива 
Е.Милојевић 

Н.Вакањац 

Реализација приредбе поводом школске славе Е.Милојевић 

Поставка изложбе поводом школске славе Н.Вакањац 

Изложба ликовних радова чланова секције Н.Вакањац 

 

II Припрема певача за градско такмичење Е.Милојевић 

Учешће на ликовном конкурсу «Мали Пјер» Н.Вакањац 

Поставка изложбе » Волим и цртам животиње» Н. Вакањац 

Градско такмичење « Златна сирена» Е. Милојевић 

III 
Састанак стручног већа 

Е.Милојевић 

Н.Вакањац 

Поставка изложбе поводом 8. марта Н. Вакањац 

Анализа развојног плана Е.Милојевић 

Поставка тематске изложбе « Валер» Н.Вакањац 

Одабир песама за Дан школе Е.Милојевић 

IV 
Састанак стручног већа 

Е.Милојевић 

Н.Вакањац 

Тематска изложба « Мјузикл» Е.Милојевић 

Тематска изложба „ Тонска слика“ Н.Вакањац 

Угледни час «6/8 такт у народној музици» Е. Милојевић 

Угледни час ликовне секције: Орнамент «Розета» Н.Вакањац 

Припрема приредбе поводом Дана школе - хор Е.Милојевић 

V 
Анализа постигнућа ученика који раде по ИОП-у 

Е.Милојевић 

Н.Вакањац 

Реализација приредбе поводом Дана Школе Е. Милојевић 

Свечана изложба ликовних радова ученика поводом 
Дана школе 

Н.Вакањац 

Састанак стручног већа 
Е.Милојевић 

Н.Вакањац 
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VI 
Састанак стручног већа 

Е.Милојевић 

Н.Вакањац 

Анализа успеха ученика у уметничким предметима 
Е.Милојевић 

Н. Вакањац 

Анализа развојног плана  
Е.Милојевић 

Н.Вакањац 

Израда извештаја за протеклу шк. годину Н.Вакањац 

VIII 
Састанак стручног већа 

Е.Милојевић 

Н.Вакањац 

 

 

 

 

 

3.3.9. План и програм рада Стручног већа наставника српског и страних језика 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:   СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА  СРПСКИ  ЈЕЗИК                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД:  2017/18. 

РУКОВОДИЛАЦ  : ВЕСНА ПЕТРОВИЋ ЗЕЧЕВИЋ 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: 

 Биљана Пуповић, професор српског језика 

 Татјана Бањеглав, професор српског језика 

 Јована Кастратовић, професор српског језика 

 Весна Петровић Зечевић, професор српског језика 

 Љубица Стојановић, професор српског језика 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ МЕСЕЦ 

-Планирање образовно васпитног рада у 

2017/18. 

-Подела задужења у оквиру Актива  

-Израда глобалних планова за редовну 

наставу и подела задужења у оквиру 

ваннаставних активности 

-Увид у број сати стручног усавршавања 

наставника од школске 2009/10. до сада и 

планирање стручног усавршавања за школску 

2017/18. годину 

-Планирање угледних часова и стручних тема 

у школској 2017/18. години 

 

 

Биљана Пуповић, 

Татјана Бањеглав,  

Јована Кастратовић 

Весна Петровић Зечевић 

 

 

 

 

август 
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-Договор о терминима писмених провера 

знања  

-Израда ИОП-а:одређивање садржаја који ће 

бити прилагођени потребама деце којима је 

потребна помоћ у савлађивању градива 

-Прављење иницијалног теста за ученике свих 

разреда  

 

 

 

 

 

-Одређивање минимума постигнућа за 

ученике који би требало да похађају допунску 

наставу 

-Одређивање ученика за допунску, додатну 

наставу и секције 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

-Реализација иницијалног теста 

 

Биљана Пуповић, 

Татјана Бањеглав,  

Јована Кастратовић 

Весна Петровић Зечевић 

 

 

 

септембар 

- Анализа резултата иницијалног теста 

ученика 5. разреда са наставницима разредне 

наставе 

-Анализа иницијалног теста у другим 

разредима 

 

Биљана Пуповић, 

Татјана Бањеглав,  

Јована Кастратовић 

Весна Петровић Зечевић 

 

октобар 

-Анализа успеха ученика и реализације 

наставних и ваннаставних активности на 

првом класификационом периоду 

-Одређивање мера за побољшање успеха 

ученика 

-Анализа релизације ИОП-а, евентуална 

ревизија планова 

 

Биљана Пуповић, 

Татјана Бањеглав,  

Јована Кастратовић 

Весна Петровић Зечевић 

 

 

 

 

 

новембар 
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-Анализа постигнућа деце којој је пружена 

посебна подршка и планирање за наредни 

период 

-Анализа рада Актива у 1.полугодишту, 

реализација редовне, допунске и                                   

додатне наставе и слободних активности 

Ј. Кастратовић 

Биљана Пуповић, 

Татјана Бањеглав,  

Јована Кастратовић 

Весна Петровић Зечевић 

 

 

 децембар 

 

 

-Анализа успеха ученика на крају 

1.полугодишта 

 

  

 

-Припрема и прослава Светог Саве 

Биљана Пуповић, 

Татјана Бањеглав,  

Јована Кастратовић 

Весна Петровић Зечевић 

Т. Бањеглав, Б.Пуповић 

 

јануар 

-Зимски семинар за наставнике српског   језика 

-Школска такмичења из српског језика 

(Књижевна олимпијада и такмичење из 

српског језика) 

- Разговор о текућим проблемима у настави 

-Одабирање уџбеника који ће се користити у 

2017/18.години  

-Припрема материјала за школски часопис                                                                                                    

Т.Бањеглав,Б.Пуповић, 

Ј.Кастратовић, В.Петровић 

Зечевић 

 

Стручно веће 

 

В.Петровић Зечевић 

 

 

фебруар 

-Општинска такмичења из српског и страних 

језика 

-Анализа постигнућа деце којима је потребна 

додатна подршка 

 

- Обележавање 27. марта – Дана позоришта; 

посета изабраном позоришту 

 

Биљана Пуповић, 

Татјана Бањеглав,  

Јована Кастратовић 

Весна Петровић Зечевић 

 

 

 

март 



115 
 

-Анализа резултата општинских такмичења и 

припреме за градска такмичења 

 

Месец књиге: Међународни дан књиге, 23. 

април и Дан дечије књижевности, 4. април 

(израда паноа: Моја омиљена књига) 

Биљана Пуповић, 

Татјана Бањеглав,  

Јована Кастратовић 

Весна Петровић Зечевић 

 

заинтересовани ученици, 

чланови Већа 

 

април 

-Припремна настава за полагање 

квалификационог испита из српског језика за 

ученике 8. разреда-Анализа резултата 

градских такмичења и (евентуална) припрема 

за републичка такмичења 

Т. Бањеглав, 

 Ј. Кастратовић 

Стручно веће за српски  

језик 

 

мај 

-Дежурство наставника на квалификационом 

испиту 

-Анализа реализације наставних и 

ваннаставних активности на крају школске 

године 

-Анализа успеха ученика који су радили по 

ИОП-у и планирање за наредни период 

-Дискусија и предлози који би ушли у 

Развојни план школе за унапређење наставе 

српског и страних језика у наредном 

вишегодишњем периоду 

 

 

Биљана Пуповић, 

Татјана Бањеглав,  

Јована Кастратовић 

Весна Петровић Зечевић 

 

 

 

јун 

 

ПЛАНИРАНИ    УГЛЕДНИ      ЧАСОВИ 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА  И 

ТИП ЧАСА 

РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Језик, граматика: Падежи за 

означавање различитих месних 

значења 

7. разред Биљана Пуповић  октобар 

Књижевност-Урош и 

Мрњавчевићи-народна песма 

 

5. разред Татјана Бањеглав новембар 
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Језик, граматика: Развој српског 

језика 

8. разред Јована Кастратовић септембар 

Књижевност: Небеска река, 

Гроздана Олујић 

5. разред Весна Петровић Зечевић март 

 

 

ПРЕДАВАЊА, СТРУЧНЕ ТЕМЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

 

Весна Петровић Зечевић октобар 

Актуелности са Републичког 

зимског семинара 

Б. Пуповић март 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Посета школској библиотеци (5.разред) Т. Бањеглав 

Весна Петровић Зечевић 

септембар 

Посета Музеју Вука и Доситеја (8.разред) Т. Бањеглав,  

Ј. Кастратовић 

 

октобар 

Приређивање школског часописа 

“Синђа” 

 

В. Петровић Зечевић 

новембар – 

мај 

Припрема и реализација програма поводом 

прославе Светог Саве 

Б.Пуповић 

Т. Бањеглав 

 

јануар 
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Припрема и реализација програма поводом 

прославе Дана школе 

Стручно веће април-мај 

Ђачка песничка сусретања 

 

Т. Бањеглав 

 

мај 

 

 

 

ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Наставник Назив и број семинара у Каталогу, компетенције и 

приоритети 

Број сати и 

дана 

Биљана Пуповић 665 Републички зимски семинар 

                                                          К1 П1 

дана:3 

бодова: 18 

656 Ка савременој настави српског језика 

                                                          К1 П1 

дана:1 

бодова: 8 

Татјана Бањеглав 665 Републички зимски семинар 

 К1 П1 

дана:3  

бодова: 18 

656 Ка савременој настави српског језика 

                                                          К1 П1 

дана:1 

бодова:8 

Биљана Пуповић 665 Републички зимски семинар 

                                                            К1 П1 

дана:3 

бодова: 18 

656 Ка савременој настави српског језика 

                                                          К1 П1 

дана:1 

бодова: 8 

Весна Петровић 

Зечевић 

665 Републички зимски семинар 

                                                            К1 П1 

дана:3 

бодова: 18 

656 Ка савременој настави српског језика 

                                                          К1 П1 

дана:1 

бодова: 8 
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3.3.10  План и програм рада Стручног већа наставника  страних језика 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА  ЕНГЛЕСКИ И НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                    

НАСТАВНИ ПЕРИОД:  2017 – 2018. 

РУКОВОДИЛАЦ  : ДРАГАНА ТИЈАНИЋ БОРИЋ 

 

 

 Драгана Миленковић, професор енглеског језика 

 Ирена Грбић, професор енглеског језика 

 Драгана Тијанић Борић, професор енглеског језика 

 Радмила Свитлица, професор немачког језика 

 Сандра Кнежевић, професор немачког језика  

 Тања Ребић, наставник енглеског језика 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

-Планирање образовно васпитног рада у 

2017/2018. 

-Подела задужења у оквиру Актива  

-Израда глобалних планова за редовну 

наставу и подела задужења у оквиру 

ваннаставних активности 

-планирање стручног усавршавања за 

школску 2017/2018. годину 

-Планирање угледних часова и стручних тема 

у школској 2017/2018. години 

-Договор о терминима писмених провера 

знања  

-Упознавање већа са потребама нових ученика 

који раде по ИОП-у и прилагођавање 

стратегија и садржаја 

-Прављење иницијалног теста за ученике свих 

разреда  

 

 

 

 

Стручно веће за стране 

језике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 
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-Одређивање минимума постигнућа за 

ученике са допунске наставе 

-Одређивање ученика за допунску, додатну 

наставу и секције 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

-Реализација иницијалног теста 

 

 

Стручно веће за стране 

језике 

 

 

 

 

 

септембар 

- Анализа резултата иницијалног теста 

ученика 5. разреда са наставницима разредне 

наставе 

-Анализа иницијалног теста у другим 

разредима 

Стручно веће за  стране 

језике 

 

 

 

 

октобар 

-Анализа успеха ученика и реализације 

наставних и ваннаставних активности на 

првом класификационом периоду 

-Одређивање мера за побољшање успеха 

ученика 

-Анализа релизације ИОП-а, евентуална 

ревизија планова 

Стручно веће за стране 

језике 

 

 

 

 

новембар 

-Анализа постигнућа деце којој је пружена 

посебна подршка и планирање за наредни 

период 

-Организација школских такмичења из 

страних језика 

-Анализа рада Актива у 1.полугодишту, 

реализација редовне,допунске и                                   

додатне наставе и слободних активности 

 

Ирена Грбић 

Дгагана Миленковић 

Драгана Тијанић Борић 

Радмила Свитлица 

Сандра Кнежевић 

Стручно веће за стране 

језике 

 

 

 децембар 

 

 

-Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

Стручно веће за стране 

језике 

 

 

јануар 
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-Школска такмичења из енглеског и немачког 

језика 

- Разговор о текућим проблемима у настави 

 

-Припрема материјала за школски часопис                                                                                                  

Драгана Миленковић 

Драгана Тијанић Борић 

Радмила Свитлица 

Сандра Кнежевић 

Стручно веће 

 

фебруар 

-Општинска такмичења из страних језика 

-Припрема и организација Hippo language 

competition ( 1.круг међународног такмичења 

из енглеског језика за ученике од 4.до 

8.разреда) 

-Анализа постигнућа деце којима је потребна 

додатна подршка 

 

Стручно веће за стране 

језике 

 

Драгана Миленковић 

Драгана Тијанић-Борић 

Ирена Грбић 

март 

-Анализа резултата општинских такмичења и 

припреме за градска такмичења 

Стручно веће за стране 

језике 

 

 

април 

 

-Анализа резултата градских такмичења и 

(евентуална)припрема за републичка 

такмичења 

 

 

Стручно веће за  стране 

језике 

 

 

мај 

-Дежурство наставника на квалификационом 

испиту 

-Анализа реализације наставних и 

ваннаставних активности на крају школске 

године 

-Анализа успеха ученика који су радили по 

ИОП-у и планирање за наредни период 

-Дискусија и предлози који би ушли у 

Развојни план школе за унапређење наставе 

српског и страних језика у наредном 

вишегодишњем периоду 

Стручно веће за  стране 

језике 

 

 

јун 
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ПЛАНИРАНИ    УГЛЕДНИ      ЧАСОВИ 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА  И ТИП 

ЧАСА 

РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

An unusual place to stay  8.разред Драгана Миленковић март 

Record breakers: Comparison of 

adjectives увежбавање 

 

5.разред 

 

Ирена Грбић 

 

април 

The Movies: Stunt doubles 

обрада 

  

7.разред 

Драгана Тијанић- 

Борић 

октобар 

Das Perfekt  обрада  6.разред Радмила Свитлица  април 

Sprechubung: Personen 

beschreiben/raten 

увежбавање 

7.разред Сандра Кнежевић април 

 

 

ПРЕДАВАЊА, СТРУЧНЕ ТЕМЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

Стратегије за учење речника ДраганаТијанић Борић новембар 

Елементи културе у настави страног језика Драгана Тијанић Борић април 

Како родитељи могу помоћи деци у учењу 

страног језика  

(стручно излагање за родитеље ученика првог 

разреда)  

Ирена Грбић октобар 

Deutchliender im Unterricht 

Internet im Unterricht 

Радмила Свитлица .  

Сандра Кнежевић 

март 

Представљање дигиталног интерактивног 

материјала за учење енглеског језика 

 

Ирена Грбић 

 

новембар 

Напомена: Сваки наставник који буде присуствовао неком семинару или предавању ван 

школе одржаће кратку презентацију садржаја. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 

културних, уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Припрема ученика и учешће у међународном 

такмичењу из енглеског језика HIPPO 2018 

 Драгана Миленковић 

 Драгана Тијанић 

децембар-

март 

Jавни час секције Happy Classroom  

 

 Ирена Грбић јун 

 

ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

НАСТАВНИК НАЗИВ СЕМИНАРА, 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ И 

ПРИОРИТЕТИ 

БРОЈ ДАНА И САТИ 

Ирена Грбић За ову школску годину није 

планирала семинаре, с 

обзиром да већ има 97 од 

предвиђених 100 бодова. 

Планирала је 3 стручна 

скупа/трибине која буду 

организована у току 

школске године. 

 

Драгана Миленковић Вредновање и евалуација 

постигнућа у настави 

страних језика   К2П1 

Мозак и (страни) језик-

примена 

неуролингвистичких 

сазнања у настави   К2П1 

Невербална комуникација у 

настави страних језик  

 

дана 1 

бодова 8 

 

дана 1 

бодова 8 

 

дана 1 

бодова 8 
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Драгана Тијанић Борић Драмске игре у настави  

К2П3 

 

Ефикасно дисциплиновање-

приступи и технике  К3П1 

дана 2 

бодова 16 

дана 1 

бодова 8 

 

Радмила Свитлица Принципи диференцијације 

у настави хемачког језика 

К2П1 

 

Идентификација и рад са 

даровитом децом  К3П2 

дана 1 

бодова 8 

 

дана 2 

бодова 16 

Сандра Кнежевић Принципи диференцијације 

у настави хемачког језика 

К2П1 

 

Идентификација и рад са 

даровитом децом  К3П2 

дана 1 

бодова 8 

 

дана 2 

бодова 16 

 

 

 

ЗАДУЖЕЊА-ШКОЛСКА 2017/2018 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

 

Драгана Тијанић Борић   редовна настава      6/1,2,3,4       7/1,2,3,           8/2,4   

(100%, 18 часова) 

                                              допунска настава     6.разред  1 час    ( 36 часова) 

                                              додатна настава       6. и 8.разред по 1час   (36+34 часа) 
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Ирена Грбић                      редовна настава        1/2,4      2/1,2,3,4         5/1,2,3,4 

(100%, 20 часова) 

                                             допунска                    5. разред      1 час (36 часова ) 

                                             додатна                      5. разред      1 час (36 часова ) 

                                             секција                       2. и 3. разред 1час (36 часова ) 

  

Драгана Миленковић     редовна настава         3/2,3,4      4/1,2,3,4   7/4     8/1,3 

(100%, 20 часова)                                        

                                             допунска                     4.,7.,8.разред по 1 час (36+36+36 ) 

                                             додатна                       7.разред   1 час (36 часова) 

 

Тања Ребић                       редовна настава          1/1,3        3/1 

( 30%, 6 часова ) 

                                            допунска                      3. разред      1 час (36 часова) 

 

                         

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК: 

Радмила Свитлица  :    редовна настава:          6/1,2,3,4     7/2,3,4      8/1,4 

(100%, 18 часова ) 

                                          допунска настава        6. и 7. разред   по 0,5 (18+18 часова)   

            

          додатна                        7. и 8.разред  по 1 час (36+36 часова) 

Сандра Кнежевић   :     редовна настава:          5/1,2,3,4    7/1    8 /2,3 

( 77%, 14 часова )  

                                         допунска настава        5. и 8. разред     по 0,5 часова (18+18)  

                                        додатна настава              8.разред             1    час ( 36 часова ) 
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3.3.12 Стручни актив за развој школског програма 

Руководилац актива - педагог школе 

 Стручни актив за развој школског програма чине председници стручних већа за 

области предмета, руководиоци разредних већа, наставници који воде изборну наставу, 

педагог и психолог. Председник овог актива је педагог. За школски програм једног разреда 

чланове чине сви наставници који предају у том разреду и стручни сарадник. 

Актив за развој школског програма ове школске године радиће на праћењу реализације 

школских програма. Посебним анексима биће усаглашени сви саджаји школских програма са 

законским актима. Ритам састанака дат је у табели. 

Садржај време извршиоци 

Рад на Анексима свих школских програма ради 

усклађивања са законским актима  

Избор уџбеника и помоћне литературе. 

Разматрање новина у програм  

 

Праћење реализације школских програма за 

период 2014-2018 година I-VIII 

 

Имплементација одређених садржаја свих 

школских програма у Годишњи план рада 

школе,планове рада стручних и одељењско- 

разредних већа,планове рада слободних и 

културних активности,посебних програма 

 

Праћење измена, допуна и новина у програмима 

од првог до осмог разреда 

VIII 

 

II/III 

 

 

 IX-VI 

 

 

        VIII/IX 

 

 

 

континуирано 

Сви чланови 

 

Сви чланови  

 

 

Сви чланови  

 

 

 

Сви чланови 

 

 

3.3.11                          Програм и  план рада  Педагошког колегијума 

      Школска 2017/2018. 

 Педагошки колегијум чине председник стручног актива за развој школског програма, 

председници стручних већа за области предмета, стручни сарадници школе и председник 

актива за развојно планирање. Педагошким колегијумом председава и руководи директор 

школе. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора 

који се односе на: 
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- Планирање и организовање остваривања програма образовања и свих активности 

школе. 

- Осигурање квалитета рада школе. 

- Самовредновање школе. 

- Остваривање стандарда постигнућа ученика. 

- Унапређивање васпитно-образовног рада. 

- Остваривање развојног плана. 

- Сарадња са локалном заједницом. 

- Предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника. 

- Планирање и праћење стручног усавршавања наставника. 

- Праћење рада ученика који се образују по ИОПу. 

- Друге Законом предвиђене активности. 

 

Садржај време извршиоци 

Усвајање плана и програма рада Педагошког 

колегијума. 

август Директор,чланови 

колегијума 

Предлагање и усвајање приоритетних задатака 

рада школе у овој школској години. 

Одабир стручних тема за седнице наставничког 

већа. 

Предлози и договори у вези са областима 

самовредновања у току ове школске године. 

август, 

септембар, 

март 

Директор,чланови 

колегијума 

Доношење плана стручног усавршавања 

наставника за текућу школску годину. 

Стручно усавршавање унутар школе- планови 

посете угледним часовима, стручним темама. 

Утврђивање и допуна  плана стручног   

усавршавања за текућу школску годину – по 

потреби. 

Реализација плана стручног усавршавања  - 

праћење и планирање начина имплементације 

стечених знања и искустава са семинара. 

 

 

август,  

септембар 

током 

године 

Директор,  

педагог, 

Тим за стручно 

усавршавање, 

чланови колегијума 

Анализа посећених часова свих облика наставе и 

доношење предлога мера за унапређење. 

 

Унапређење сарадње међу стручним већима. 

август, 

септембар 

током 

године 

Директор, 

педагог, психолог, 

чланови колегијума 
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Информисање о броју ученика који раде по ИОПу 

 

Усвајање ИОПа 

 

Континуирано праћење рада Тима за инклузију и 

доношење одлука о изменама ИОПа 

август,  

током 

године 

Директор, 

психолог, педагог, 

дефектолог, 

Тим за инклузију 

 

Упознавање са планом реализације и праћења 

активности предвиђених  Школским  развојним  

планом. 

 Извештаји о реализацији активности 

предвиђених  развојним  планом школе . 

 

август,  

током 

године 

Директор,чланови 

колегијума 

Тим за развојно  

планирање 

Планирање активности у школи на основу 

Годишњег програма рада школе. 

 

Праћење реализације Годишњег плана рада школе 

у току сваког тромесечја. 

август, 

новембар, 

март, 

јун 

Директор,чланови 

колегијума 

Разматрање резултата иницијалног тестирања. 

  

септембар, 

октобар 

Директор,чланови 

колегијума,  

Анализа резултата завршног испита. јун Директор,чланови 

колегијума,  

Праћење реализације приоритетних задатака 

школе. 

током 

године 

Директор,чланови 

колегијума,  

Праћење реализације плана самовредновања 

школе. током 

године 

Директор,чланови 

колегијума,  

Разматрање извештаја о рализацији Годишњег 

плана рада школе, вредновање реализације 

(извештаји стручних сарадника) и предлагање 

приоритетних задатака за нову школску годину. 

Анализа остваривања Развојног плана школе. 

Извештај о самовредновању и анализа резултата. 

Анализа рада Педагошког колегијума 

 

јуни 

Директор,чланови 

колегијума,  

педагог, психолог, 

Тим за развојно 

планирање, 

Тим за самовредновање 

 директор школе 

 Б. Нешковић 
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3.3.12а       Активности предвиђене развојним планом школе 

Кроз активности предвиђене планом рада стручних и разредних већа, као и кроз план 

рада секција и стучних тимова, обухваћени су циљеви и задаци предвиђени Развојним планом 

школе. Током рада на новом развојном плану који је донет за период 2015-2020.године, 

развојни циљеви и задаци осмишљени су на основу: 

- Резултата добијених у процесу самовредновања последње три године, на основу 

којих је Тим јасно могао да процени које су то приоритетне области које треба 

унапредити, које су области на задовољавајућем нивоу, а шта нам може послужити 

као пример добре праксе. Резултати самовреновања, односно анализа стања, 

полазна је основа у планирању . 

- Реалних потреба школе, узимајући у обзир све снаге и слабости 

- Наше мисије и визије о томе како желимо и кроз које активности да унапредимо  и 

побољшамо процес наставе али и атмосфере и комуникације у нашој школи. 

 

 

Р.

бр 

Активности Одговорна 

особа 

Носиоци 

активности 

Време Очекивани 

резултати 

 

 

1. 

 

Пројекат „Школа без 

насиља“ – 

Израда Правилника о 

безбедности 

 

Директор 

Директор, 

Секретар, Тим за 

заштиту ученика 

од 

насиља,одељенске 

старешине, Савет 

родитеља, 

Школски одбор 

 

 

2017-

2018. 

Актери 

школског 

живота имају 

јасне и 

прецизне 

смернице 

реаговања у 

случајевима 

насиља било 

ког нивоа 

2. Едукација наставника 

о начинима заштите 

ученика, стручне теме, 

чек  листе, 

индивидуални 

разговори и панои  у 

односу на нивое и 

облике насиља 

 

 

 Директор 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

и одељењске 

старешине 

 

 

 

 

2017/20

18. 

Боље 

међусобно 

разумевање 

нивоа насиља 
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 Промоција школе – 

предавања за 

предшколце, посете 

вртићима и долазак 

предшколаца на 

тематске дане у нашу 

школу 

 

 

Директор 

Директор,педагог,

психолог, учитељи 

продуженог 

боравка, 

наставници 

физичког 

васпитања, 

учитељи 4.разреда 

2017-

2018. 

Подизање 

угледа школе 

у окружењу и 

мотивисање 

родитеља за 

упис првака 

 

 

 

 3. 

 

 

Усавршавање 

наставника, обука 

наставника за примену  

савремених наставних 

метода  

 

 

 

 Дирeктор 

Наставници 

разредне наставе  

и наставници 

предметне наставе 

 

 

 

2017/20

18. 

 

Побољшање 

квалитета 

наставе, 

диференцијац

ија и 

индивидуализ

ација у 

настави и 

квалитетнији  

рад са 

ученицима  

 

 

 4.  

 

 

Сајт школе –стално 

ажурирање 

 

Директор 

 

 

Наставник 

информатике 

Наставници 

разредне и 

предметне наставе 

  

 

2017-

2018. 

 

 

Промоција 

школе, 

Доступност 

информација 

од значаја и 

углед шк 

5.  

Рад са наставницима 

приправницима 

Стручне теме, посете 

часовима, заједничко 

планирање, упућивање 

на литературу и 

законе,педагошки рад 

 

Директор 

 

 

Педагог, 

Директор, 

Психолог, 

Руководиоци 

Стр.већа 

2017-

2018. 

Унапређене 

вештине и 

знања нових 

наставника, 

уклапање у 

нову средину, 

квалитетан 

однос са 

ученицм и 

родитељима, 

професионалн

и однос према 

документациј

и 
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6. 

 

 

 

 

Успостављање 

сарадње са основном 

школом из Хрватске- 

размена искустава, 

начин рада у 

инклузији, уџбеници 

 

Диретор 

 

Педагог , 

психолог, 

дефектолог, 

руководилац Тима 

за 

инклузију,директо

р 

 

 

2017/20

18. 

Унапређивањ

е квалитета 

рада у 

области 

инклузије, 

практичан рад 

и вођење 

документациј

е, употреба 

асистивних 

технологија у 

настави, 

рамена 

примера 

добре праксе 

 

7. 

 

Пројекат МИНД УП 

 

психолог 

 

 Психолог ,ОС 1-

4.разред 

 

2017-

2018. 

Обучени сви 

учитељи за 

рад са децом 

 

 8. 

 

Формирање нових 

секција кроз мини 

пројекте 

 

Директор 

Наставник 

ликовне културе, 

музичке културе и 

ученици 

 

 

2017/20

18. 

 

Побољшање 

организације 

ваннаставних 

активности 

што ће имати 

за последицу 

и већу 

ангажованост 

и 

мотивисаност 

ученика 
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 9.  

 

Часови 

интердисциплинарне 

наставе 

„Упознајмо народе 

света“ ( српски 

језик,енглески 

језик,немачки 

језик,биологија,геогра

фија,Историја) 

„Правилна и 

неправилна 

исхрана“ 

(хемија,биологија,Дом

аћинство,Физичко 

васп) 

 

 

Педагог и 

руководиоци 

стручних 

већа 

 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе, 

ученици, 

родитељи 

 

 

2017/20

18. 

 

Унапређен 

квалитет 

наставе, 

тематски 

приступ, 

квалитетније 

усвајање 

знања 

 

 

10

. 

Сарадња са 

породицама 

организација „Отворен 

дан школе“ 

Родитељи могу да 

присуствују образовно 

васпитно раду 

 

 

 

Директор 

 

 Тим за сарадњу са 

породицом, 

наставници 

 

 

 

2017/20

18. 

 

 Побољшање 

сарадње 

између 

родитеља,нас

тавника и 

ученика, јер 

су на истом 

задатку, боље 

и лакше 

усвајање 

знања и 

примена 

знања. 

 

11

. 

  

Међународна сарадња 

са Основном школом „ 

Сладки врх“из 

Словеније,међусобна 

посета – септембар, 

мај 

Директор Педагог,психолог,

задужени 

наставници, 

наставници из ОШ 

„ Драгојло Дудић“ 

и представници 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

Општине Звездара 

2017/20

18. 

Размена 

искустава и 

примера 

добре праксе 

у подршци 

ученицима 
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12

. 

Ваннаставне 

активности и 

хуманитарне акције 

 

Мини рециклажа 

 

 

 

 Татјана 

Лончаревић, Јелка 

Вујић, задужени 

наставници 

 

 

2017-

2018. 

 

Подизање 

свести о 

рециклирању 

и животној 

средини 

Освешћивање 

друштвене 

бриге и 

одговорности 

за друге 

 Материјално технички 

ресурси: 

Диктафони, 

Слушалице, 

Увеличавајуће фолије 

Справе и реквизити 

Подршка за видео 

надзор 

Директор Директор, 

секретар,Руководи

оци стручних већа 

и Тимова 

2017-

2018. 

Обезбеђена 

наставна 

средства за 

подизање 

квалитета 

наставе 

 Унапређење рада 

продуженог боравка 

директор педагог, психолог, 

руководилац 

стручног већа 

боравка, тим за 

самовредновање 

2017-

2018. 

побољшан 

квалитет рада 

у продуженом 

боравку 

 Пројекат 

„Оснаживање 

породице“ 

 

 

педагог педагог, психолог, 

наставница 

биологије, 

наставница 

српског језика 

октобар

-

децемб

ар 2017. 

године 

подршка 

ученицима и 

родитељима и 

оснаживање 

породице 

 Формирање базе знања 

 

 

 

библиотекар руководиоци 

стручних већа, 

задужени 

наставници 

2017-

2018. 

доступност 

интердисципл

инарних 

часова и 

размена 

примера 

добре праксе 
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 Мере превенције 

осипања ученика 

 

 

директор 

 

 

 

педагошки 

асистент и тим за 

социјално 

деловање 

2017-

2018. 

смањен број 

ученика који 

не похађају 

наставу 

 План припреме за 

завршни испит 

 

директор задужени 

наставници 

2017-

2018. 

примпремна 

настава за 

завршни 

испит 

 Хуманитарне акције 

 

директор Ученички 

парламент, Савет 

родитеља 

2017-

2018. 

фонд за 

наставна 

средства за 

ученике наше 

школе 

 

 

ПРОГРАМ   УНАПРЕЂИВАЊА   ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

  

Програм унапређивања настао је на основу праћења и анализа реализације постављених 

задатака васпитно-образовног процеса. Полазећи од постојећег стања, јавља се потреба да се 

оно мења па је направљен овај програм са тенденцијом да овде дати садржаји постану део 

свакодневног живота и рада. Основни циљ овог програма је: осавремењивање, 

рационализација и оптимализација васпитно-образовног процеса путем: 

 Примене актуелних психолошко-педагошких, дидактичко-методичких и стручних 

достигнућа у раду; 

 Стварања услова за максималну активизацију ученика и развијање свих његових 

потенцијала; 

 Подизање нивоа педагошко, психолошког и здравственог образовања родитеља. 

 

Унапређивање васпитно-образовног рада ће се одвијати: 

 Путем наставе: примена савремених метода и облика рада у настави, примена иновација 

у образовној технологији у настави; објективност при вредновању постигнућа ученика; 

 Подизањем квалитета рада одељенских заједница; 

 Кроз рад са наставницима на упознавању нових метода васпитно-образовног рада са 

ученицима; 

 Путем програма сарадње са породицом 

 

 

Конкретизација важнијих садржаја унапређивања васпитно-образовног рада 
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Заједнички садржаји рада 

 

САДРЖАЈ РАДА Ниво 

реализације 

Време 

реализације 

Извршиоци 

1. Формирање документације 

ефикасних облика и метода рада 

(теоријски и практични прикази) 

Сви 

наставници 
Током 

године 

ПП служба 

 

2. Информисање наставника о 

актуелним променама у образовању 

Сви 

наставници 

Током 

године 

ПП служба 

3. Примена тимског рада у припреми и 

реализацији иновативних типова 

часова и савремених облика рада 

Сви 

наставници 

Током 

године 

Наставници 

задужени за 

реализацију 

иновативних 

часова 

4. Анализа успеха ученика VIII 

разреда на квалификационим 

испитима за упис у средње школе -

стручна дискусија 

Наставничко 

веће 

IX Психолог 

 

  

 

3.3.14 Основни задаци одељењског старешине 

Одељењски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац 

одељења. Он координира рад свих наставника Одељењског већа, прати целокупну 

проблематику одељења и предлаже Наставничком већу, стручним сарадницима и 

директору школе предузимање одређених мера . 

Одељењског старешину одређује директор школе. 

У одељењима са разредном наставом дужност одељењског старешине врши наставник, 

односно разредни учитељ. 

Одељењски старешина је дужан да се стара о успеху и понашању ученика, сарадњи са 

родитељима ученика и вођењу педагошке документације. 

Поред ових послова одељењски старешина врши и послове дате у Статуту школе. 
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Преглед одељењских старешина I-VIII разреда 

 

Разред/ 

одељење 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

Разред/ 

одељење 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

I/1 

I/2 

I/3 

I/4 

 

II/1 

II/2 

II/3 

II/4 

 

   III/1 

III/2 

III/3 

III/4 

 

IV/1 

IV/2 

IV/3 

IV/4 

Ивана Солдо 

Јасмина Радиновић Лукић 

Славица Сретић 

Горица Мијаиловић 

 

Весна Мирић 

Марина Максимовић 

Оливера Стаматовић 

Јасмина Туловић 

 

Биљана Капелети 

Јадранка Данојлић 

Татјана Трипковић 

Јован Јовановић 

 

Сања Лончар 

Софија Милановић 

Татјана Лончаревић Нитић 

Александра Горановић 

V/1 

V/2 

V/3 

V/4 

 

VI/1 

VI/2 

VI/3 

VI/4 

 

VII/1 

VII/2 

VII/3 

VII/4 

 

   VIII/1 

VIII/2 

VIII/3 

VIII/3 

Сандра Милојевић 

Ирена Грбић 

Татјана Бањеглав 

Александра Медић 

 

Биљана Пуповић 

Кристина Павловић 

Огњен Нинчић 

Станика Брашњевић 

 

Јован Драгићевић 

Вера Љубисављевић 

Радмила Свитлица 

Сања Николић 

 

Наталија Вакањац 

Јована Кастратовић 

Саша Шуњеварић 

Владан Миљковић 

 

 

 

 



136 
 

3.4.ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА- ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА И 

ПСИХОЛОГА 

ЦИЉ: Основни циљ рада стручних сарадника- школског психолога и педагога у ОШ је 

примена теоријских сазнања психолошке и педагошке науке за успешно остваривање 

задатака основног образовања и васпитања, утврђених законом о основној школи, а 

посебно за осавремењивање и унапређивање васпитно-образовног рада, као и стварања 

предуслова за складан развој личности ученика. 

ЗАДАЦИ: 

 Учествовање у остваривању програмских, педагошко-организационих и дидактичко-

методичких услова за остваривање циљева основне школе; 

 Унапређивање, осавремењивање и рационализација постојеће образовно-васпитне праксе; 

 Учествовање у праћењу и вредновању остварених резултата образовно-васпитног рада; 

 Подстицање и праћење свих аспеката развоја ученика (интелектуалног, социјалног, 

емоцијалног, моралног, естетског, физичког и професионалног); 

 Организација педагошко-психолошког образовања  наставника; 

 Остваривање сарадње са субјектима  заинтересованим за успешан општи и професионални 

развој ученика (родитеља, представницима  друштвене средине, средњим школама, 

факултетима и другим институцијама); 

ОСНОВНА ПОДРУЧЈА РАДА: Програмску основу за остваривање наведеног циља и 

задатака радног ангажовања школског психолога и педагога чине садржаји, послови и 

активности из следећих подручја рада школе: 

 Планирање, програмирање рада  

 Праћење и вредновање образовно-васпитног рада; 

 Унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивни педагошко-психолошки рад са 

наставницима; 

 Рад са ученицима; 

 Рад и сарадња са родитељима; 

 Рад са директором школе, педагошким асистентом,личним пратиоцем детета 

 Истраживање образовно-васпитне праксе (Аналитичко-истраживачки рад); 

 Рад у  стручним органима; 

 Сарадња са стручним институцијама, локалном самоуправом,стручним друштвима; 

 Вођење педагошко-психолошке документације; 

 Припрема за рад и стручно усавршавање 
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Годишњи  план и програм рада психолога Терезе Моличник 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

  Учествовање у изради 

Годишњег плана рада школе; 

Израда делова Годишњег 

план школе који се односе на 

планове и програме подршке 

ученицима ( рад са ученицима 

којима је потрбна додатна 

образовн подршка, рад са 

ученицима са изузетним 

способностима,професионалн

а оријентација); 

Праћење реализације 

кључних тачака 

самовредновања;

 

Израда Годишњег плана рада 

психолога; 

Припрема и израда Плана за 

лични и социјални развој 

ученика; 

 

Припремање плана стручног 

усавршавања и 

професионалног развоја 

 

Анализом 

претходог 

Годишњег плана 

школе и Извештаја 

о раду  у сарадњи 

са члановима Тима 

за израду 

 

 

 

 

Израда у складу са 

правилноком о 

раду стручног 

сарадника 

Израда програма 

 

Прегледом 

каталога стручног 

усавршавања 

 

 

 

психолог, 

чланови Тима 

 

 

 

септембар, јул 

Праћење ефеката образовно-

васпитног рада, успеха и 

понашања ученика 

 

Праћење и подстицање 

напредовања деце у развоју и 

учењу 

Спровођење 

квалитативних 

анализа 

постигнућа 

ученика 

 

 

психолог, 

педагог, 

предметни 

наставници 

током године 
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Континирано праћење и 

вредновање остварености 

општих и посебних стандарда 

постигнућа 

 

Праћење примене мера 

индивидуализације и 

индивидуалног образовног 

плана 

 

Сарадња са наставницима на 

изради инструмената за 

проверавање знања и 

постигнућа ученика 

 

 Праћење и вредновање 

поступка оцењивања ученика 

 

 Праћење развоја и 

напредовања личности 

ученика; 

 

Учешће у изради годишњег 

извештаја о раду и 

остварености програма 

васпитно-образовног рада 

 

Спровођење социометријског 

истраживања ,,Динамика 

одељења виших разреда“ 

 

Учествовање у спровођењу 

програма професионалне 

оријентације  

 

Разговори, 

састанци, договори 

 

 

Посета часовима, 

састанци Тима за 

ИО 

 

 

Разговори, 

састанци, договори 

 

 

Посета часовима, 

увид у 

документацију 

 

Разговори, анкете, 

тестови 

 

 

 

Израда  појединих 

делова годишњег 

извештаја 

 

Спровођење 

анкете,обрада 

података и 

квалитативна 

анализа добијених 

резултата 
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Спровођење уводног 

тестирања у оквиру пројеката и 

евалуација пројеката. 

Информисанје, 

тестирање и 

одржавање 

радионица 

ученицима 7 и 8 

разреда 

 

Спровођење 

анкете,обрада 

података и 

квалитативна 

анализа добијених 

резултата 

 

 

Рад са наставницима 

  Утврдђивање психолошких 

узрока заостајања појединих 

ученика у образовним 

постигнућима и неадаптивних 

облика понашања  

 

 Сарадња у идентификацији 

даровитих ученика и учешће у 

избору садржаја у раду са 

њима 

 

Сарадња са одељенским 

старешинама  

Упознавање са психолошким 

принципима успешног учења, 

групној динамици, мотивацији 

 

 Педагошко-инструктивна 

помоћ на основу анализе 

посећених часова 

Сарадња са 

одељенским 

старешинама, 

наставницима, 

родитељима 

 

Индивидуални 

разговори, посета 

часовима 

 

 

 

Предавања, 

радионице 

 

 

 

Индивудуални 

разговори, сарадња 

психолог, 

педагог, 

одељенске 

старешине, 

родитељи 

током године 
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Помоћ и праћење у 

прилагођавању ученика 

приликом поласка у први 

разред као и  прилагођавању 

ученика петих разреда на 

предметну наставу 

 

 Указивање на узроке 

поремећаја интерперсоналних 

односа у одељењу и помоћ у 

њиховом превазилажењу 

 

 Пружање подршке 

наставницима у 

индивидуализацији образовно- 

васпитног рада, рада са децом 

са сметњама, талентованом 

децом 

 

Пружање подршке у раду са 

децом којима је потребна 

подршка 

 

  

Подршка јачању комуникације 

и сарадње, конструктивног 

решавања сукоба, толерације 

 

 

са педагошким 

асистентом 

 

Посета часовима, 

сарадња са 

наставницима 

 

 

Социометријско 

истраживање, 

сарадња са 

одељенским 

старешинама 

 

 

Посета часовима, 

срадња са 

наставницима 

 

Тим за ИО, 

индивидуални 

разговори са 

родитељима и 

децом 

 

Радионице, 

одељенске 

заједнице 
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Рад са ученицима 

Испитивање интелектуалне, 

социјалне и емоционалне 

зрелости за полазак у први 

разред 

 

Структуирање одељења првих 

разреда 

 

Праћење успеха и напредовања 

ученика 

 

  

Праћење адаптације ученика 

(посебно првог и петог 

разреда) 

 

Праћење и подстицање 

адаптације новопримљених 

ученика 

 

Идентификовање ученика 

којима је потребан корективни 

рад и организовање рада са 

њима 

 

Испитивање групне динамике 

одељења и статуса појединца 

 

Испитивање психолошких 

чинилаца успеха и 

напредовања,узрока неуспеха и 

заостајања појединих ученика 

 

 

Тестирање  деце за 

полазак у школу 

 

Формирање 

одељења 

Анкетирање 

ученика, 

прикупљање 

потребних 

података 

 

Индивидуални и 

групни 

саветодавни рад са 

ученицима 

 

Сарадња са 

наставницима 

предметне наставе 

, учитељима и 

родитељима 

 

Сарадња са ИО 

тимом и 

одељенским 

старешинама 

 

 

Истраживања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолог, 

педагог, 

одељенске 

старешине, 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 



142 
 

Пружање подршке деци која 

раде по индивидулном 

образовном плану 

 

Идентификација и рад са 

даровитим уценицима 

 

Саветодавни-инструктивни рад 

са групом и појединцима који 

имају развојне, емоционалне, 

социјалне тешкоће, проблеме у 

учењу, прилагођавању, 

понашању 

 

Подршка професионалном 

развоју ученика 

 

Пружање подршке у 

акцидентним кризама 

 

Учествовање у појачаном 

васпитном раду 

 

Пројекат „Вештине 

комуникације“ 

 

Пројекат Mind UP 

Индивидуални 

разговори , анкете 

 

 

Сарадња са 

педагошким 

асистентом и 

родитељима 

 

Сарадња са 

наставницима, 

посета часовима, 

тестирање 

 

Индивидуални рад 

са ученицима, 

радионице 

 

 

Радионице, 

тестирање, 

индивидуални 

разговори 

 

 

Сарадња са Тимом 

за заштиту деце од 

насиља 

 

Индивидуални 

разговори, сарадња 

са родитељима 

Радионице 

Радионице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

Рад  са родитељима 

Прикупљање информација и 

података значајних за 

упознавање и праћење развоја 

и напредовања ученика 

 

Саветодавни рад са 

родитељима 

(групни\индивидуални) у циљу 

решавања развојних 

проблема,пружања помоћи у 

решавању ситуационих и 

породичних криза,проблемима 

учења, понашања 

 Сарадња са родитељима чија 

деца раде по прилагођеном или 

измењеном програму (деца са 

сметњама, талентована деца) 

 

 Учествовање у реализацији 

одељенских родитељских 

састанака 

Предавања за родитеље 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

 

 

 

Разговори са 

групом родитеља 

чија деца имају 

сличне или исте 

проблеме 

 

 

 

 

 

 

састанци, 

предавања 

 

 

 

психолог, 

педагог, 

одељенски 

старешина, 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад са директором, стручним сарадницима 

 Сарадња са директором и 

педагогом у вези са поделом 

старешинства 

Сарадња на припреми 

докумената , извештаја и 

анализа 

 Сарадња по питању приговора 

и жалби ученика и родитеља на 

оцене из предмета и владања 

Усаглашавање заједничких 

послова 

 

састанци, 

разговори 

психолог, 

педагог, 

директор, 

помоћник 

директора 

током године 
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Рад у стручним органима и тимовима 

Учествовање у раду 

Наставничког већа и Савета 

родитеља 

 Учествовање у раду тима за 

инклузију, Тима за заштиту 

деце од злостављања и 

занемаривања, Тима за 

развојно планирање, Тима за 

самовредновање, Тим за 

професионалну оријентацију, 

стручних актива, педаошког 

колегијума,.  

Учешће у раду 

стручних већа и 

тимова 

психолог, 

чланови већа, 

актива, тимова  

током године 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима 

Сарадња са психолозима  

других школа на територији 

општине и релевантних 

институција, учешће у раду 

Актива педагога и психолога 

Општине Звездара

 

Сарадња са школским 

диспанзером и другим 

здравственим институцијама ( 

Домом здравља, Институтом за 

ментално здравље, Центром за 

социјални рад)

 

 Сарадња са Општином 

Звездара. 

Сарадња са школама из Ниша 

и Сладког Врха у Совенији. 

 

Рад на СОС телефону 

Министарства просвете, науке 

и технолоког развоја 

 

Учешће у раду ИРК 

 

 

 

 

Састанци, 

разговори, 

саветовања, рад на 

СОС телефону и у 

ИРК, супервизије 

психолог, 

педагог, 

директор, 

одељење за 

друштвене 

делатности 

Општине 

Звездара, 

Јединица за 

превенцију 

насиља 

Министарства 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја, ИРК 

током године 



145 
 

 

 

 

 

 

 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Припрема плана и програма рада 

психолога- 

 

 

 

 Вођење документације 

Унапређивање педагошке 

документације  школе 

 

 

 

 

 

 

 Сручно усавршавање 

Израда 

глобалног и 

оперативног 

плана рада 

 

Писање 

дневника рада 

Израда и 

вођење 

психолошких 

досијеа ученика 

Евидеција о 

извршеним 

анализама, 

истраживањима

, психолошким 

тестирањима, 

посећеним 

часовима 

Праћење 

стручне 

литературе, 

учествовање у 

активностима 

Друштва 

психолога 

Србије,  

похађање 

акредитованих 

семинара 

психолог током године 
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Годишњи план и програм рада педагога Данијеле Пејчиновић 

 

Планиране  

активности 

Време 

реализац

ије 

Динамика рада Сарадници 

 

Учешће у праћењу 

реализације нових 

школских програма 

2014 -2018.год 

 

 

IX -VI - увид у постојеће 

Програме  и 

анализа,усаглашавање 

са новим законским 

актима  

 

Директор,психолог,секретар

, 

Актив за развој ШП,сви 

наставници 

Учешће у изради 

појединих делова 

Годишњег плана рада 

школе 

План рада за пројекат 

Оснаживање 

породице 

 

План и програм рада 

Тима за развојно 

планирање 

План рада актива за 

развој школског 

програма  

План самовредновања  

План и програм 

сарадње са породицом 

План и програм 

унапређења васпитно 

образовног рада 

План и програм 

професионалне 

оријентације 

План стручног 

усавршавања 

VI - IX - анализа појединих 

делова ГПШ и 

предлози измена за 

њихово унапређивање. 

Рад на осмишљавању и 

развоју нових 

програма у складу са 

новим Законом о 

основној школи 

Директор 

Председници Стручних и 

Одељењских већа,чланови 

тимова 

Израда Годишњег и 

месечних планова и 

програма рада 

педагога 

IX - VI - увид у званичне 

документа /Службени 

гласник/ и стручну 

литературу 

- израда образаца за 

месечно планирање 

 

Директор 

Психолог 
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Учешће у припреми , 

реализацији и 

праћењу и 

вредновању ИОП-а за 

поједине ученике 

IX - VI - прикупљање 

информација и учешће 

у изради педагошких 

профила 

идентификованих 

ученика 

- размена мишљења на 

основу педагошког 

профила ученика 

- осмишљавање 

активноси везаних за 

напредовање ученика, 

рад са наставницима 

на изради иоп-а, 

евалуација квартално 

Тим за ИО,чланови Тима за 

подршку ,одељењске 

старешине,предметни 

наставници 

Родитељи 

 

Учешће у припреми 

културних и јавних 

манифестација: 

 Пријем првака 

 Дечија недеља 

 Фестивал 

науке 

 

IX 

X 

 

- сарадња са 

наставницима у 

организацији 

хуманитарних акција, 

културних активности 

 

Директор 

Стручно веће наставника 

разредне наставе 

Наставници  

Подршка 

наставницима у 

изради планова рада 

одељењског 

старешине 

VI - IX -упознавање 

наставника са значајем 

појединих васпитних 

тема и начина њихове 

реализације 

- евалуација планова 

ОС 

ОС 

Учешће у избору и 

предлозима 

одељењских 

старешинстава 

VI , VIII - увид у 40-часовну 

радну недељу 

наставника 

Директор ,психолог 

Секретар 

Формирање одељења 

1. Разреда  и 

распоређивање 

новоуписаних 

ученика и ученика 

који су  упућени да 

понове разред 

 

VIII, IX - упознавање 

наставника са 

структуром 

формираног одељења  

- прикупљање 

анамнестичких 

података о ученицима 

Секретар 

Психолог 

Учитељи 

Директор 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Планиране  активности Време 

реализације 

Динамика рада Сарадници 

Вредновање посећених 

часова /редовна настава и 

угледни часови/ и израде 

дневних припрема свих 

облика образовно 

васпитног рада 

План посете часовима 

IX - VI - најава часова путем 

огласне табле 

- упознавање 

наставника са 

протоколом праћења 

часова 

- усмена и писана 

анализа посећеног 

часа и дневних 

припрема и предлог 

мера 

Директор,психолог 

Наставници 

Директор, 

психолог 

Преглед дневника 

образовно- васпитног 

рада 

X, III, VI, VIII - најава прегледа 

дневника 

- запажања о 

прегледаним 

дневницима 

- подршка 

наставницима у 

вођењу педагошке 

документације 

Директор,психолог 

ОС 

 

Вредновање Годишњих 

планова рада наставника  

IX, X - израда инструмената 

за вредновање 

- повратна 

информација о 

прегледу 

- предлог мера за 

евентуалне корекције 

Наставници 

учитељи 

 

Директор 
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Израда протокола за 

вредновање и 

самовредновање рада 

школе: 

 редовност предаје 

месечних планова рада 

наставника 

 инструмент за праћење 

часова 

 инструменти за 

вредновање дневних 

припрема наставника 

 

IX 

- прочавање стручне 

литературе 

- упознавање 

наставника са 

израђеним 

протоколима 

Тим за 

самовредновање 

Наставници 

Учитељи 

Директор 

психолог 

Анализа успеха ученика 

на класификационим 

периодима и предлагање 

мера за њихово 

унапређивање 

Класификациони 

периоди 

- израда табела за 

праћење успеха 

ученика 

- упознавање ученика 

и родитеља са 

постигнутим 

резултатима путем 

паноа 

Директор 

Наставници 

Учитељи 

Учешће у истраживању 

образовно – васпитне 

праксе на иницијативу 

релевантних установа 

Током године - спровођење 

истраживања на 

нивоу школе 

Директор 

психолог 

Испитивање узрока 

школског неуспеха уз 

примену инструмента за 

педагошку дијагностику у 

индивидуалном и/или 

групном и саветодавном 

раду са учеником 

Током године - примена 

одговарајућег 

инструмента 

- подршка ОС у 

отклањању узрока 

неуспеха 

 

ОС 

Психолог 

Тим за ИО 

Праћење динамике 

оцењивања ученика  

Током године - преглед дневника  

- подстицање 

наставника за вођење 

појединачне 

евиденције о 

постигнућима 

ученика 

Психолог, 

ОС 
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Учешће у изради 

оптималног распореда 

писмених задатака и 

контролних вежби на 

нивоу школе 

VIII, IX - израда гантограма 

на нивоу одељењских 

већа 

- јавно истицање 

распореда писмених и 

контролних задатака 

Директор, 

 

наставници 

Процес самовредновања 

 

X-V -спровођење анкете, 

обрада података, 

квалитативна анализа 

добијених разултата- 

Презентација на 

Наставничком већу 

Психолог и тим за 

самовредновање 

 

 

РАД СА  НАСТАВНИЦИМА 

 

Планиране  активности Време 

реализаци

је 

Динамика рада Сарадници 

Помоћ наставницима у 

савременом дидактичко – 

методичком конципирању 

наставе (избор наставних метода 

и облика рада, стратегије 

подучавања, угледни часови ,  

наставни  

материјал…) 

током 

године 

- упућивање наставника 

на одговарајућу 

литературу 

 

стручњаци 

релевантних 

установа 

консултовање 

стручне 

литературе 

Упознавање одељењских 

старешина са карактеристикама 

генерације 1. и 5. разреда и 

новоформираних одељења- 

Сусрет одељењских старешина и 

учитеља 

IX - израда протокола за 

унос података 

- информисање о 

специфичностима 

појединих ученика 

психолог 

ОС 

Директор 

Помоћ наставницима у 

дидактичко – методичком 

осмишљавању рада са даровитим 

ученицима и ученицима са 

потребном додатном подршком 

током 

године 

- праћење напредовања 

појединих ученика кроз 

посете часова и 

индивидуалних 

разговора 

- сарадња са 

наставницима у изради 

Тим за ИО 

дефектолози 

ОШ „Бошко 

Буха“ 
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индивидуализованог 

дидактичког материјала 

Пружање помоћи наставницима 

у организацији и реализацији 

примене тестова и стандарда 

постигнућа 

током 

године 

- увид у тестове и 

предлози за њихово 

усаглашавање са 

образовним 

стандардима 

конултовање 

ЗУОВ-а, 

стручних 

сарадника на 

нивоу општине 

и града 

МПНТР 

Педагошка и дидактичко – 

методичка подршка 

наставницима – приправницима 

Стручна тема – Планирање и 

програмирање у настави 

 

 

 

Посете часовима 

 

 

Октобар   

Новембар 

 

 

 

 

током 

године 

- упознавање са 

организацијом рада 

школе: 

 Вођење педагошке 

документације 

 Законски документи 

 Специфичностима 

ОЗ 

 

наставници 

ментори 

психолог 

 

 

 

 

 

директор 

Пружање помоћи одељењским 

старешинама у креирању и 

избору садржаја  ЧОС 

током 

године 

(према 

потребама 

одељења) 

- упућивање наставника 

на коришћење 

литературе 

- Избор тема у 

зависности од проблема 

у оквиру ОЗ 

ОС 

Информисање наставника о 

променама у образовању и 

пружање подршке њиховом 

активном укључивању у те 

процесе 

током 

године 

- праћење званичних 

образовних сајтова  

- писани материјали за 

наставнике 

стручњаци 

релевантних 

институција у 

области 

образовања 

Стручна тема – Диференцијација 

наставе и индивудалне 

карактеристике ученика 

(за наставничко веће) 

април 

- стручно предавање 

За наставнике и 

родитеље 

Мобилни 

тим,психолог 
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- писани материјал 

- помоћ наставницима у 

идентификацији и 

раду,одабир метода и 

облика рада,приступ 

планирању рада 

Подршка у писању припреме за 

час и учешће у реализацији 

интердисциплинарних часова –

развојни план 

Током 

године 

Рад на тематском 

планирању и 

хоризонталној 

корелацији садржаја 

међу предметима 

Наставници 

стручних већа 

више предмета 

 

РАД  СА  УЧЕНИЦИМА 

Планиране  активности Време 

реализације 

Динамика рада Сарадници 

Испитивање зрелости детета за упис  

у основну школу 

IV, V - ТИП -1 психолог 

Праћење дечијег развоја и 

напредовања, као и оптерећености 

ученика 

током 

године 

- израда 

инструмената за 

праћење 

напредовања и 

оптерећености 

ученика 

- коришћење 

ученичких досијеа 

ОС 

наставници 

психолог 

Саветодавни разговори са ученицима: 

новоуписаним, ученици који су 

поновили разред, ученици који имају 

проблема у учењу и 

понашању,подршка ученицима 

током 

године 

- индивидуални 

разговори 

-групни разговори 

-рад са одељенским 

заједницама 

ОС 

наставници 

Тим за ИО 

Тим за 

заштиту 

деце од 

насиља 

Рад на професионалној оријентацији 

ученика и спровођење пројекта ПО 

кроз програм професионалне 

оријентације 

Октобар-јун - упознавање ученика 

осмог разреда са 

специфичностима 

средњих школа и 

уписном процедуром 

ОС 

психолог 

Тим за ПО 
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у средње 

школе,информисање, 

саветовање 

Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученика који врше повреду 

правила понашања у школи 

Учешће у радионицама за васпитни 

рад са децом, предвиђен у Годишњем 

плану кроз часове ОЗ 

Програм унапређивања васпитно 

образовног рада и корективно 

васпитног рада 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

- индивидуални и 

групни корективно 

васпитни рад са 

ученицима 

- васпитни рад са ОЗ 

 

 

 

 

 

психолог 

директор 

Тим за 

заштиту 

деце од 

насиља 

РС 

 

 

 

 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Планиране  активности Време 

реализације 

Динамика рада Сарадници 

Спровођење активности и 

реализација пројекта 

предвиђених Развојним 

планом школе 

 

Током године  

 

 

Дефинисана 

динамика 

годишњим планом 

школе и развојним 

планом 

Психолог, Савет 

родитеља, наставници 

Ученици,родитељи, 

Психолог,наставница 

Биологије Ј.Вујић 

Организовање и учествовање 

на општим и групним 

родитељским састанцима у 

вези сa организацијом и 

остваривањем васпитно-

образовног рада 

Родитељски састанак „ 

Стварање радних навика код 

деце“ за родитеље првог 

разреда 

по потреби 

 

 

 

 

октобар 

новембар 

- у договору са ОС 

и према потребама 

родитеља 

 

 

 

-Припремљена 

стручна тема 

ОС 

Директор 

 

 

 

психолог 
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Пружање подршке 

родитељима, старатељима у 

раду са децом, односно 

ученицима  са: тешкоћама у 

учењу,  

проблемима у понашању,  

проблемима у развоју,  

професионалној 

оријентацији, 

Током године - праћењем 

напредовања 

ученика, увидом у 

педагошку 

документацију 

наставника, 

разговором са ОС, 

индивидуалним 

разговорима са 

ученицима 

ОС 

Наставници 

Психолог 

Упознавање родитеља, 

старатеља са важећим 

законима, протоколима о 

заштити деце, односно 

ученика од занемаривања и 

злостављања и другим 

документима од значаја за 

правилан развој деце 

Током године - праћењем измена 

и допуна важећег 

закона и других 

аката, 

- благовремено 

информисање 

родитеља путем 

паноа, 

обавештења, 

разговора 

Секретар 

Директор,психолог 

Тим за заштиту 

ученика 

Чланови Савета 

родитеља и ШО 

Пружање подршке и помоћи 

родитељима  у осмишљавању 

слободног времена   

ученика,учешћу у 

секцијама,спортским 

активностима 

Током године - праћењем 

напредовања 

ученика, увидом у 

педагошку 

документацију 

наставника, 

разговором са ОС, 

индивидуалним 

разговорима са 

ученицима 

Психолог 

Сарадња са Саветом 

родитеља – по плану рада 

Савета родитеља  

И кроз: 

Програм сарадње са 

породицом 

Програм професионалне 

оријентације 

По потреби 

 

 

 

 

 

 

- информисање 

родитеља  и 

давање предлога 

по питањима која 

се разматрају на 

Савету 

 

 

 

Директор 

Секретар 

Психолог 

Задужени наставници 
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РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА  

Планиране  активности Време 

реализације 

Динамика рада Сарадници 

Сарадња са директором, психологом 

на истраживању постојеће васпитно- 

образовне, односно образовно-

васпитне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење 

 

Током 

године 

- праћењем и увидом 

у целокупну 

педагошку 

документацију 

- сарадњом са свим 

стручним телима и 

увидом у извештаје 

- анализом резултата 

самовредновања и 

вредновања рада 

школе 

- редовна размена 

информација 

(предлози, договори) 

 

 

 

Директор 

 

Психолог 

Стручна 

већа и 

активи 

 

Мобилни 

тим 

 

 

 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на заједничком 

планирању активности школе 

 

 

Током 

године 

-изради стратешких 

докумената установе 

-анализа  извештаја о 

раду школе 

Директор 

Психолог 

Секретар 

Развојно планирање 

 

Реализација радионица у 

пројекту Оснаживање 

породице 

 

 

Септембар-

новембар 

 

 

План радионица 

посебан документ 

Год. плана 

 

Психолог, наставница 

биологије 
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Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације у 

установи кроз рад Педагошког 

колегијума 

Током 

године 

- увид у постојећу 

документацију 

- размена искуства 

на нивоу рада 

стручних тела у 

школи 

- праћење измена и 

допуна правилника о 

начину вођења и 

евиденцији јавних 

исправа 

Директор 

Психолог 

Секретар 

Стручна 

тела, 

руководиоци 

стручних 

већа 

Сарадња са дефектолозима у пружању 

подршке деци/ученицима  за које се 

доноси индивидуални образовни план 

 

Током 

године 

- анализом ИОП-а 

- предлози за измене 

и допуне ИОП-а 

- праћење 

напредовања 

ученика који раде по 

ИОП-у 

- сарадња са 

родитељима ученика 

Дефектолози 

ОШ „Бошко 

Буха“ 

Тим за ИО 

Психолог 

Директор 

 

 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

Планиране  

активности 

Време 

реализације 

Динамика рада Сарадници 

Учешће у раду: 

Наставничког већа 

Током 

године 

- стручно предавање „ 

Диференцијација у настави“ – 

април 

-Анализа успеха и владања 

ученика-

новембар,јануар,март,јун 

-изештаји о реализацији 

развојног плана- јануар,мај 

- праћење стручног усавршавања 

наставника 

Извештавање о добијеним 

резултатима 

истраживања,анкетирања 

Сви текући послови и актуелне 

теме  

Директор, 

психолог  



157 
 

Педагошког 

колегијума 

Током 

године 

- процена часова , педагошко 

саветодавни  

рад са наставницима, реализација 

развојног плана, стручно 

усавршавање запослених 

Директор, тим за 

развојно 

планирање.тим за 

стручно 

усавршавање 

Стручног актива за 

развој Школског 

програма 

 Праћење новина у Законима, 

Правилницима, плановима и 

програмима 

Праћење школских 

програма,анекси 

Актив за развој 

школског 

програма, 

директор,секретар 

Стручних већа 

Одељењских већа 

Током 

године 

- тематско планирање.посета 

часовима,анализа успеха и 

владања, ваннаставне активности 

Рад у складу са плановима 

стручних и одељењских већа у 

годишњем плану 

 

Сва стручна и 

одељењска већа 

Стручног актива за 

развојно планирање 

Током 

године 

-Пројекат Оснаживање породице 

- Предавања за родитеље 

предшколаца „Припрема деце за 

полазак у школу“ и обилазак 

вртића у окружењу 

- Рад на сајту – упис 

првака,ПО,завршни испит 

-међународна сарадња са школом 

из 

Словеније,планирање,реализација 

Чланови Тима 

Тима за ИО Током 

године 

Рад на реализацији ИОП-а и 

евалуацији, сарадња са Тимом за 

подршку 

Планирање стручног 

усавршавања за наставнике за 

индивидуализацију и 

диференцијацију у настави 

Чланови Тима 

Тима за заштиту 

деце од насиља 

Током 

године 

Израда Правилника о 

безбедности 

Праћење евиденције о насиљу 

Едукација наставника и 

родитеља, и ученика о 

превенцији насиља и реаговању у 

случајевима насиља 

 

Чланови Тима 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

Током 

године 

Рад по програму Тима са 

ученицима- 

информисање,уређење 

Чланови Тима 
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паноа,упућивање на корисне 

линкове на интернету 

Ажурирање на сајту свих 

информација о ПО 

Родитељски састанак за родитеље 

ученика осмог разреда 

 

Савет родитеља Током 

године 

У складу са планом рада савета 

родитеља 

-професионална оријентација 

-пројекти 

Директор 

Психолог,ОС 

родитељи 

Школски одбор Током 

године 

Подношење извештаја  и планова директор 

Тим За завршни 

испит 

мај, јун Члан комисије 

Родитељски за родитеље осмог 

разреда 

Пробни завршни 

Завршни испит, листе жеља, 

чланови савета-координација 

Тим 

 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Планиране  активности Време 

реализације 

Динамика рада Сарадници 

Сарадња са: 

Општином Звездара, 

одељењем за друштвене 

делатности 

 

 

 

Домом здравља Звездара 

 

 

Центром за социјални рад 

Развојним саветовалиштем 

Институтом за ментално 

здравље 

Министарством просвете 

 

Током 

године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tоком 

године, 

минимум 

једном 

месечно 

 

Међународна 

размена искустава-

стручна посета   

школе из Сладког 

Врха из Словеније у 

октобру 2016. и 

посета њихових 

наставника нашој 

школи  

Систематски 

прегледи,гости 

предавачи 

Изостајање 

ученика,размена 

протокола 

Конференције 

случаја 

Психолог,сарадници 

одељења 

друштвених 

делатности 

Општине 

Звездара,педагог 

ОШ Драгојло Дудић 
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Заводом за унапређивање 

квалитета образовања и 

васпитања 

ОШ „Бошко Буха“ 

Свим школама на територији 

општине Звездара 

Канцеларијом за младе 

Националном службом за 

запошљавање 

Рад на СОС телефону након 

обуке коју је организовало 

МП на иницијативу Јединице 

за превенцију насиља при 

МП 

Актив педагога и психолога 

Звездаре 

 

 

 

 

 

 

Једном 

месечно 

 

Законска акта и 

стручно усавршавање 

Новине,истраживања 

Мобилни тим 

 

Менторство у 

професионалној 

оријентацији 

Професионална 

оријентација 

 

Јављање на телефон 

и пружање 

информација и 

упућивање на 

надлежне  

 

Размена искустава 

 

 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ПЕДАГОГА 

  

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

2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и 

васпитних активности  на нивоу школе,  

3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада 

педагога, 

4. Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување  материјала  који садржи 

личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога. 

 

 

 

 

5. Педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне  литературе и периодике, праћењем 

информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у 

активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој 

секцији педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на 

конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом акредитованих 

семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим 

педагозима и стручним сарадницима  у образовању.  

6.Планирани семинари према Каталогу ЗУОВ-а и према Плану стручног усавршавања који 

је донела школа за школску 2017-2018.годину. 
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3.4.2  Програм и план рада школске библиотеке   

 

месец садржај рада извршиоци 

VIII-IX 
Сређивање картотеке ученика 

 Оливера Танкосић 

(библиотекарка) 

Сређивање картотеке особља школе библиотекарка 

Учешће у активу библиотекара на нивоу општине 

Звездара 

библиотекарка, 

чланови актива 

Унос података у електронску базу библиотеке библиотекарка 

Постављање изложбе Времеплов за септембар библиотекарка 

Унос поклоњених књига у књигу инвентара библиотекарка 

Помоћ при подели бесплатних уџбеника библиотекарка 

X Набавка нове лектире за ученике, као и ванлектирних 
издања 

библиотекарка 

Набавка нових издања за одрасле библиотекарка 

Организација књижевних сусрета и литерарних програма 

у школи 
библиотекарка 

Унос података у електронску базу библиотеке библиотекарка 

Организација Сајма књига у школи библиотекарка 

Постављање изложбе Времеплов за октобар библиотекарка 

Обрада лектире „Бела грива“ за одељење IV/2  
Библиотекарка, 

ученици и учитељ 

Одабир књига за „Читалачку значку“ 

Библиотекарка и Тања 

Бребановић, 

библиотекарка огранка 

градске библиотеке 

XI Сарадња с библиотеком  Јефимија на Коњарнику библиотекарка 

Инвентарисање нових књига – унос података у 
електронску библиотеку 

библиотекарка 

Сарадња школских библиотека на општини Звездара  библиотекарка 

Упис ученика првог разреда у библиотеку библиотекарка 

Постављање изложбе Времеплов за новембар библиотекарка 

Одржавање часа у библиотеци за сва одељења првог 

разреда 

библиотекарка, 

учитељи првог разреда 

Обавештавање ученика и учитеља о пропозицијама 
„Читалачке значке“ 

Библотекарка 

XII Постављање изложбе Времеплов за децембар библиотекарка 

Сарадња са предшколским установама  
библиотекарка 

васпитачице 
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Драматизација басне „Лисица и рода“ за ученике I/4 
Библиотекарка, 

ученици, учитељ 

Унос података у електронску базу библиотеке библиотекарка 

Издавање књига за распуст библиотекарка 

I Постављање изложбе Времеплов за јануар библиотекарка 

Унос података у електронску базу библиотеке библиотекарка 

Издавање сликовница првацима и подстицање на редовно 

и квалитетно читање 
библиотекарка 

Израда полугодишњег извештаја рада библиотеке библиотекарка 

II Постављање изложбе Времеплов за фебруар као и 

тематске изложбе за Дан матерњег језика 
библиотекарка 

Унос података у електронску базу библиотеке 
 

библиотекарка 

Организовање књижевног сусрета 

Библиотекарка, 

ученици нижих 

разреда 

Организовање трибине поводом Дана матерњег језика 
Библиотекарка, Јована 

Кастратовић, проф. 

српског језика 

III Постављање изложбе Времеплов за март  библиотекарка 

Унос података у електронску базу библиотеке библиотекарка 

Инвентарисање нових књига у електронској форми библиотекарка 

Организовање књижевног сусрета библиотекарка 

Организована посета ученика библиотеци  Јефимија 
библиотекарка, 

пријављени ученици 

Обавештавање ученика о датуму предаје Читалачког 
дневника 

Библиотекарка 

IV Постављање изложбе Времеплов за април као и тематске 

изложбе поводом Дана дечије књиге и Светског дана 

књиге 

библиотекарка 

Унос података у електронску базу библиотеке библиотекарка 

Помоћ ученицима у изради реферата библиотекарка 

Изложба поводом Дана планете Земље – ученици IV/2 
Библиотекарка, 

ученици, учитељ 

Изложба поводом Дана планете Земље – ученици IV/1 
Библиотекарка, 

ученици, учитељ 

Организовање школског такмичења „Читалачка значка“ 
Библиотекарка, 

ученици, учитељи 

V Организовање литерарног часа у библиотеци за млађе и 

старије разреде 

Библиотекарка, 

учитељи и наставници 

Унос података у електронску базу библиотеке библиотекарка 
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Постављање изложбе Времеплов за мај као и тематске 

изложбе посвећене Дану школе 
библиотекарка 

Писање опомена ученицима осмог разреда библиотекарка 

Писање опомена осталим ученицима и колегама библиотекарка 

Књижевни сусрет са члановима литерарне секције у 

недељи у којој се обележава Дан школе 

библиотекарка, 

ученици  

Набављање књига за одличне и награђиване ученике  библиотекарка 

  

VI Постављање изложбе Времеплов за јун  библиотекарка 

Унос података у електронску базу библиотеке библиотекарка 

Писање извештаја о раду билиотеке , као и и писање 

плана рада за следећу школску годину 
 

библиотекарка 

VIII Сређивање картотеке ученика библиотекарка 

Сређивање картотеке особља школе библиотекарка 

 

 

 

 

3.5  ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА 

 

Школска 2017/2018.година 

 

Ред.број Област 
Време 

/месец 
Сарадници 

 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 

      

 

 

Развој 
културе 
учења 

 Обезбеђивање наставних 

средствава и литературе 

неопходних за рад наставника 

VI,VII,VIII 
Секретар 

 

 Стварање услова за примену 

ИКТ технологије у настави као 

и савремених метода рада са 

циљем унапређивања квалитета 

наставног процеса  

Током 

године 
  

 Праћење реализације плана 

стручног усавршавања свих 

запослених 

X,I,III,VI 

Тим за 

стручно 

усавршавање 
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 Стручно усавршавање 

директора, менторсво 
IX 

  

 Систематско праћење резултата 

рада, похвале и награде 

Током 

године 
  

 Сарадња са Ученичким 

парламентом и Вршњачким 

тимом  

Током 

године 

Парламент 

Вршњачки 

Тим 

 

 

    

Стварање 
здравих и 
безбедних 
услова за 
учење и 
развој 
ученика 

 Упознавање родитеља са 

планом рада Тима за заштиту 

деце од насиља (организација 

посебних родитељских 

састанака по потреби) 

Током 

године 

Тим за 

заштиту. 

Педагог 

Психолог 

 Спољна заштитна мрежа, 

упознавање са планом рада 

кроз заједничке састанке  

Током 

године 

Општина  

Звездара 

Педагог 

Психолог 

 Подршка и организација 

предавања о безбедности у 

сарадњи са локалном 

заједницом 

Током 

године 

Општина 

Звездара 

СУП 

 Ангажовање личних пратилаца 

 Сарадња са организацијом 

«Дечје срце» и праћење рада 

личних пратилаца 

 

IX,X 

Током 

године 

 

Педагог 

Психолог 

Градски 

Секретар. 

 Организовање акције уређења 

школског дворишта у сарадњи 

са родитељима и локалном 

самоуправом 

Током 

године   

 Проверавање исправности и 

сигурности спортских 

реквизита 

Током 

године 

Секретар 

Домар 

 Евиденција о исправности и 

хигијени тоалета, свлачионица 

и целокупног простора школе и 

школског дворишта у сарадњи 

са помоћно техничким особљем 

Током 

године 

Секретар 

Домар 
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 Извештаји санитарне и 

комуналне  инспекције и 

поступање у складу са 

записницима 

Током 

године 
Секретар 

   

 

 

    

Развој и 
осигурање 
квалитета 
наставног и 
васпитног 
процеса у 
школи 

 Аплицирање и укључивање 

школе у пројекте 

Током 

године 

Тим за 

пројекте 

 Праћење и упознавање 

Наставничког већа са свим 

новинама и изменама Закона и 

правилника 

Током 

године 

Секретар 

Психолог 

Педагог 

 Обезбеђивање средстава за 

побољшање квалитета 

наставног и ванаставног 

процеса кроз пројекте 

Током 

године 

Локална 

самоуправа 

 Посета вртићима у циљу 

промоције школе и 

организовање предавања на 

тему припреме деце за полазак 

у школу 

X,XI 
Педагог 

Психолог 

 Израда збирке примера добре 

праксе у нашој школи 

Током 

године 

Тим за  

пројекте 

 Организовање студијских 

посета школи у Словенији у 

циљу размене искустава и 

развоја школе 

X,V 
Педагог 

Психолог 

 Сарадња са Учитељским 

факултетом и другим 

факултетима који школују 

наставни кадар и подизање 

квалитета рада кроз сарадњу са 

универзитетима 

Током 

године 

Учитељски 

факултет 

 Менторсто наставника и 

директора.  

Током 

године   

 Мастер програм за директоре 
X-XII 

  

 Подстицање наставника за 

напредовање у струци и 

стицање звања 

Током 

године 

Педагог 

Психолог 

 Увођење нових  ваннаставних 

активности на основу 

интересовања ученика кроз 

анкетирање и разговоре са 

Ученичким парламентом 

Током 

године 

Тим за 

развојно 

планирање 

Руковод. 

Стр.већа 
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 Подстицање и праћење  

учествовања на конкурсима и 

смотрама 

Током 

године 

Тим за 

развојно 

планирање 

 

   

 

 

    

Обезбеђење 
инклузивног 
приступа у 
образовно-
васпитном 
процесу 

 Обезбеђивање просторних и 

техничких услова за рад са 

децом са проблемима,у сардњи 

са родитељима и другим 

институцијама 

Током 

године 

Локална 

Заједница 

Тим за ИОП 

Родитељи 

 Израда педагошких профила 

ученика, израда ИОП-а, 

усвајање на Педагошком 

колегијуму и праћење 

реализације 

Током 

године 

Тим за ИОП 

Педагог 

Психолог 

 Увођење нових  секција на 

основу интересовања ученика 

(анкетирање и Ученички 

парламент) 

IX,X 
Задужени 

наставници 

 Праћење примене 

индивидуализације и 

диференцијације у настави 

Током 

године 

Педагог 

Психолог 

 Праћење реализације допунске, 

додатне и секција 

Током 

године 

Педагог 

Психолог 

 

 

   

Праћење и 
подстицање 
постигнућа 
ученика 

 Разматрање резултата 

Иницијалног тестирања на 

Педагошком колегијуму и 

усвајање предлога мера за 

побољшање резултата ученика. 

X 

Руководиоци 

стручних 

већа 

 Разматрање резултата Завршног 

испита на Педагошком 

колегијуму и усвајање предлога 

мера за побољшање резултата 

ученика 

IX Психолог 

 Направити план писмених 

задатака и контролних вежби и 

упознати родитеље (доступност 

на сајту и огласној табли) 

VIII,IX 

Руководиоци 

стручних 

већа 
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 Анализа успеха на 

тромесечјима, полугодишту и 

крају школске године, праћење 

напредовања и давање предлога 

за даље напредовање 

XI,I 

III,V,VI 

Педагог 

Психолог 

 Промовисање успеха ученика 

на такмичењима, конкурсима и 

смотрама 

Током 

године 
  

 Представљање успеха ученика 

на Наставничком већу, Савету 

родитеља, Школском одбору, 

сајту, школском часопису 

«Синђа» 

Током 

године 
  

 Промовисање најуспешнијих 

ученика на паноима школе, 

сајту, школском 

часопису»Синђа» 

Током 

године 
  

 

 Промовисање добрих резултата 

рада школе локалној заједници, 

медијима... 

 

 

 

Током 

Године 

 

  

 

 

2. 

 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 Планирање 
рада установе 

 Доношење и усвајање плана 

рада школе за нову школску 

годину 

IX 
Органи 

школе 

 Учествовање у изради 

Годишњег плана рада школе, 

Извештаја о раду школе и 

представљање органима 

школе 

VI-IX 
Педагог 

Психолог 

 Израда плана рада директора 
VIII 

  

 Организација 
установе 

 Организација рада на основу 

правилника о 

систематизацији радних 

места 

VIII,IX 

Педагог 

Психолог 

Секретар 
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 Упознавање свих запослених 

са структуром и 

организацијом рада установе 

( распоред часова, распоред 

ваннаставних активности, 

распоред отворених врата, 

дежурство наставника, ритам 

рада школе, обележавање 

учионица, списак 

одељењских старешина и 

предметних наставника...). 

Постављање на сајт школе и 

огласну таблу 

VIII,IX 

Педагог 

Психолог 

Секретар 

 Распоређивање запослених у 

Тимове и организације у 

складу са својим 

компетенцијама, 

интересовањима, доприносу, 

ангагажовањем у школи и 

Законским обавезама  

VIII,IX 
Педагог 

Психолог 

 Редовни састанци са 

координаторима тимова и 

организација ради праћења 

реализације планираних 

активности, подршке и 

помоћи у реализацији 

предвиђених активности 

Током 

године 

Руководиоци 

тимова 

 Редовно обавештавање 

запослених о свим 

предстојећим активностима  

Током 

године 
  

 Планирање реализације 

Тематских дана (два до три 

на нивоу школе) 

Током 

године 

Тим за развојно 

Руководиоци 

стр.већа 

 Давање јасних правила о 

томе како се поступа на 

дежурству, приликом 

одсуствовања са посла, 

присуствовању 

Наставничком већу и 

састанцима тимова 

Током 

године 
  

 Контрола рада 
установе 

 Посета часова и план посете 

Током 

године 

Педагог 

Психолог 

 Редован увид у дневнике 

рада 

Током 

године 

Педагог 

Психолог 
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 Праћење израде месечних 

планова 

Током 

године 

Педагог 

Психолог 

 Праћење динамике 

оцењивања 

Током 

године 

Педагог 

Психолог 

 Полугодишњи извештаји 

тимова, Стручних већа, 

наставника и организација 

I,VI 
Педагог 

Психолог 

 Заједничка анализа резултата 

и преузимање мера за 

побољшање успеха 

XI,I 

III,V,VI 

Педагог 

Психолог 

 Квартално упознавање 

органа управљања школе са 

резултатима рада школе 

XI,I 

III,V,VI 

Педагог 

Психолог 

 
Управљање 
информационим 
системом 
установе 

 Попуњавања информационог 

система установе у складу са 

Законом и упуствима 

Министарства просвете и 

Школске управе 

Током 

године 
Психолог 

 Редовно праћење 

попуњавања информационог 

система установе у складу са 

упуствима Министарства 

просвете и Школске управе 

Током 

године 
Психолог 

 

Управљање 
системом 
обезбеђења 
квалитета у 
установи 

 Анализа резултата Завршног 

испита на основу статистике 

Завода за вредновање (на 

седницанма Стручних већа, 

Педагошком колегијуму и 

Наставничком већу) ради 

унапређења рада школе 

IX 

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

стр.већа. 

 Организација,  реализација и 

анализа иницијалног и 

пробног Завршног тестирања 

ученика од стране Завода за 

вредновање 

Током 

године 

ПедагоПсихолог 

Секретар 

 

 Организација и реализација  

Завршног испита и упис у 

средње школе  

VI 

Тим за 

спровођење 

завршног  

 Презентовање резултата, 

завршног испита, 

иницијалног тестирања и 

пробног тестирања Савету 

родитеља, Школском одбору 

и Наставничком већу 

Toком 

године 

Педагог 

Психолог 
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3. 

 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Планира
ње, 
селекциј
а и 
пријем 
запослен
их 

 Структура запослених 

Током 

године 
Секретар 

 Стицање услова и пријављивање 

запослених за полагање и стицање 

лиценце 

Током 

године 
Секретар 

 Упражњена радна места и попуњавање 

у складу са Законом 

Током 

године 
Секретар 

 Спровођење поступка пријема у радни 

однос у складу са Законом 

Током 

године 
Секретар 

 Програм увођења у приправника у 

посао као саставни део Годишњег 

плана рада  

Током 

године 
  

 План посете часовима усклађен са 

стручним сарадницима 

Током 

године 

Педагог 

Психолог 

 

Професи
онални 
развој 
запослен
их 

 Упознавање запослених са 

Правилником о сталном стручном 

усавршавању и напредовању и 

Каталогом о стручном усавршавању и 

евентуалним изменама 

Током 

године 

Секретар 

Педагог 

 Организовање семинара у школи, који 

похађају запослени у установи, а за 

који се већина определила у свом 

плану стручног усавршавања 

X,XI 

Тим за 

стручно 

усавршавањ

е 

 Стручно усавршавање ускладити са 

Годишњим планом стручног 

усавршавања као и са финансијским 

могућностима установе 

Током 

године 

Тим за 

стручно 

усавршавањ

е 

 На седницама Наставничког већа или 

Стручних већа презентовати сазнања са 

стручног усавршавања и омогућити 

достуност материјала и литературе са 

семинара свим запосленим 

Током 

године   
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Унапређ
ивање 
међуљуд
ских 
односа 

 Личним залагањем и стручним 

усавршавањем давати пример свим 

запосленим 

    

 Давање подршке тимском раду, 

пружање  помоћи новозапосленима да 

се укључе у рад школе 

    

 Подела задужења и обавеза са 

указивањем поверења у запослене и 

њихове могућности и способности 

    

 Заједничка дружења на студијским 

путовањима прославама 

 
    

 

Вреднова
ње 
резултат
а рада, 
мотивиса
ње и 
награђив
ање 
запослен
их 

 Упознавање са правилником о 

награђивању 
 Секретар 

 Похвале и награде за Дан школе 
V 

  

 Јавна похвала на Наставничком већу и 

подршка у унапређењу наставног 

процеса 

Током 

године   

 Мотивација и подршка у примени 

иновација 

Током 

године 
  

 

 

4. 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

Сарадња 
са 
родитељ
има/стар
атељима 

 Укључивање родитеља у живот и рад 

школе кроз упознавање са њиховим 

правима и обавезама 

Током 

године 

Савет 

родитеља 

 Родитељи имају могућност да се 

упознају са свим активностима у 

школи путем сајта школе, родитељских 

састанака, на отвореним вратима.  

Током 

године 
Родитељи 

 Редовно информисање родитеља о 

резултатима и напредовањима деце на 

родитељским састанцима и отвореним 

вратима 

Током 

године 
Родитељи 

 Oрганизовање родитељских састанака 

за родитеље будућих првака и за 

родитеље ученика 8. разреда 

III,V 

Педагог 

Психолог 

Родитељи 
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 Учествовање у раду Савета родитеља и 

информисањ родитеља о свим 

активностима у школи 

Током 

године 
Родитељи 

 Укључивање родитеља у спортске 

активности, турнире, изложбе, 

заједничка дружења у организацији 

школе 

Током 

године 
Родитељи 

 Ангажовање родитеља у оквиру 

пројекта Професионална оријентација-

родитељ презентује своје занимање 

Током 

године 
Родитељи 

 Укључивање родитеља у хуманитарне 

акције 

Током 

године 
Родитељи 

 Укључивање родитеља у рад тимова и 

рад органа школе 

Током 

године 
Родитељи 

 

Сарадња 
са 
органом 
управља
ња и 
репрезен
тативны
м 
синдикат
ом у 
установи 

 Редовно присуствовање седницама 

органа управљања, подношење 

извештаја о свом раду и раду школе 

Током 

године 

Школски 

одбор 

 Упознавање органа управљања са 

постигнућима наших ученика, 

оствареним резултатима на 

такмичењима и завршном испиту и 

упису у средње школе 

Током 

године 

Школски 

одбор 

 Упознавање Школског одбора са 

пројектима у које школа учествује и 

обезбеђивање подршке за пројекте 

Током 

године 

Школски 

одбор 

 Председници синдиката редовно 

позивани на седнице Школског одбора 

 

Током 

године 

Школски 

одбор 

 

Сарадња 
са 
државно
м 
управом 
и 
локално
м 
самоупра
вом 

 Редовно присуствовање састанцима 

које организује Министрство просвете, 

Школска управа Београд , Градски 

секретаријат за образовање и дечју 

заштиту  

Током 

године 

Државна 

управа 

Локална 

самоуправа 

 Редовно присуствовање састанцима у 

организацији одељења за друштвене 

делатности општине Звездара  

Током 

године 

Општина  

Звездара 

 Организовање предавања и трибина за 

ученике и родитеље у организацији 

општине 

Током 

године 

Општина  

Звездара 
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 Учествовање у пројектима које 

иницира одељење за друштвене 

делатности општине Звездара 

Током 

године 

Општина  

Звездара 

 

Сарадња 
са 
широм 
заједниц
ом 

 Учешће у пројектима, националним и 

међународним 

Током 

године 
  

 Сарадња са ОШ»Сладки врх» из 

Словеније 
X,V 

OШ“Сладки 

врх“ 

 Партнерство са различитим 

институцијама 

Током 

године 
  

 

 

 

5. 
ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 

УСТАНОВЕ 

 

Управља
ње 
финансиј
ским 
ресурсим
а 

 Израда финансијског плана и плана 

јавних набавки 
XII-I 

Секретар 

Шеф 

рачуноводст

ва 

 Свакодневно праћење финансијских 

токова прихода, расхода и 

финансијских средстава и реализација 

у складу са буџетом установе 

Током  

године 

Секретар 

Шеф 

рачуноводст

ва 

 Усклађивање буџета установе са 

надлежним органом локалне 

самоуправе и усвајање кроз надлежне 

институције, Школски одбор 

Током  

године 

Шеф 

рачуноводст

ва 

 

Управља
ње 
материја
лним 
ресурсим
а 

 Сарадња са локалном самоуправом и 

обезбеђивање средстава за несметано 

реализовање наставе 

Током  

године 
  

 Аплицирање и учешће у пројектима 

Током  

године 

Тим за 

пројекте 

 Надзирање процес реализације  свих 

јавних набавки које школа спроводи 

Током 

године 
Секретар 
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Управља
ње 
админис
тративни
м 
процеси
ма 

 Поштовање и примена процедура рада 

установе и вођење прописане 

документације 

Током 

године 

Секретар 

Психолог 

Педагог 

 Обезбеђивање  ажурног и тачног 

вођења административне 

документације и њено систематско 

архивирање, у складу са законом 

Током 

године 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

 Писање извештаја који обухватају све 

аспекте живота установе и 

презентовање надлежним органима 

установе и шире заједнице 

I;VIII 
  

 

 

 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

Познава
ње, 
разумева
ње и 
праћење 
релевант
них 
прописа 

 Праћење свих измена релевантних 

закона и подзаконских аката у области 

образовања, радних односа и управног 

поступка  

Током 

године 
Секретар 

 Примена законских захтева у процесу 

управљања и руковођења 

Током 

године 
Секретар 

 Праћење стратегије образовања у 

Републици Србији 

Током 

године   

 

Израда 
општих 
аката и 
документ
ације 
установе 

 Планирање припреме општих аката 

школе 

Током 

године 
Секретар 

 Обезбеђивање  услова да општи акти и 

документација установе буду законити, 

потпуни и јасни онима којима су 

намењени 

Током 

године 
Секретар 

 Обезбеђивање доступности свих 

општих аката и документације 

установе онима којима су намењени и 

другим заинтересованим лицима, у 

складу са законом  

Током 

године 
Секретар 

 

Примена 
општих 
аката и 
документ
ације 
установе 

 Обезбеђење услова за поштовање 

прописа, општих аката установе и 

вођење установљене документације 

Током 

године 

Секретар 

Педагог 

Психолог 
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 Инспекцијски надзори и извештаји о 

спроведеним мерама 

Током 

године 
Секретар 

 Израда планова за унапређење рада и 

израда извештаја о спровођењу 

тражених мера 

Током 

године 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

 

 

 

1.6. План рада помоћника директора 

                                                          школска 2017/18. 

месец садржај рада сарадници 

VIII-IX 
Разматрање и решавање организационих питања на 

почетку школске године 

руководиоци стручних 

већа и актива, ПП 

служба 

Учешће у изради Годишњег плана рада школе наставници, директор 

Учешће у изради Анекса 2 школског програма наставници, директор 

Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе за 

2016/17. школску годину 
наставници, директор 

Учешће у изради ЦЕНУС-а (web CENUS) Директор, секретар 

Израда годишњег плана рада помоћника директора   

Координација рада школских служби 
ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

X 
Педагошко-инструктивни рад с приправницима и 

припреме за полагање пред школском комисијом 

наставници 

(приправници и 

ментори) 

Координација рада школских служби 
ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

Сарадња с институцијама-редовни инспекцијски надзор Директор 

Праћење рада продуженог боравка наставници, ШРТ 

Учешће у доношењу докумената школе (правилника) Директор, секретар 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 
наставници 



175 
 

месец садржај рада сарадници 

XI 
Координација рада школских служби 

ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

Праћење реализације Годишњег плана рада школе-

планова рада стручних органа и посебних програма 

СА за развој школског 

програма 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 
наставници 

XII 
Координација рада школских служби 

ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

Праћење рада продуженог боравка наставници, ШРТ 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 
наставници 

I 
Координација рада школских служби 

ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

Учешће у организацији прославе Школске славе директор 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 
наставници 

Праћење реализације Годишњег плана рада школе-

планова рада стручних органа и посебних програма 

СА за развој школског 

програма 

II 
Учешће у изради полугодишњег извештаја о раду школе 

руководиоци стручних 

органа и тимова 

Праћење рада библиотеке библиотекари 

Праћење рада боравка наставници 

III 
Координација рада школских служби 

ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 
наставници 

Праћење рада продуженог боравка наставници 

Учешће у организацији такмичења у школи чланови стручног већа 

IV 
Координација рада школских служби 

ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

Праћење реализације Годишњег плана рада школе-

планова рада стручних органа и посебних програма 

СА за развој школског 

програма 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 
наставници 
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месец садржај рада сарадници 

V 
Припреме за израду анекса школског програма 

руководиоци стручних 

органа и тимова 

Праћење рада продуженог боравка наставници 

Праћење рада библиотеке библиотекари 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 
наставници 

VI-VII 
Координација рада школских служби 

ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

Организација завршног испита и уписа у средње школе 

одељењске старешине 8. 

разреда, ПП служба, 

директор школе 

Праћење реализација планова рад стручних органа и 

посебних програма 

СА за развој школског 

програма 

Рад на подели послова и задужења наставника за наредну 

школску годину 

руководиоци већа и 

актива 

VIII 
Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе 

СА за развој школског 

програма 

Учешће у изради Годишњег плана рада школе 
СА за развој школског 

програма 

Учешће у изради Анекса школског програма-програм 

слободних активности 

СА за развој школског 

програма 

 

                                                            

                      

3.6  ПРОГРАМ  РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

Септембар  1.Доношење одлуке о усвајању Годишњег 

извештаја рада школе за 2016-2017.год и Извештаја 

о раду директора 

2.Припрема за почетак нове школске године 

3. Одлука   о  избору директора  

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 4.Доношење Годишњег плана рада школе за 

школску 2017/2018. Годину 

5.Доношење одлуке о усвајању извештаја о 

самовредновању рада школе 

Директор 

 

директор 

 

секретар,директор 
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5. Доношење одлуке о учешћу родитеља у 

финансирању обезбеђења ученика 

6. Извештај комисије о  издавању простора 

директор 

Новембар 

 

1.Разматрање успеха ученика на крају првог 

тромесечја 

2.Доношење решења о избору директора  

педагог 

Децембар 1.Договор око прославе Светог Саве 

2.Доношење одлуке о попису  

директор 

 

директор 

Јануар 1.Доношење финансијског плана и плана јавних 

набавки за 2018. 

 2.Разматрање извешатаја о попису инветара  

секретар 

директор 

Фебруар 1.Усвајање завршног рачуна школе 

2.Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

директора за I полугодиште 

3.Разматрање извештаја о успеху и владању  

ученика у првом полугодишту                                                               

 

рачунополагач 

директор 

Април 1.Анализа успеха и понашања ученика на крају III 

класификационог периода 

 

педагог 

 

директор 

 

Мај 1.Анализа резултата ученика на такмичењима 

2. Извештај са реализованих екскурзија 

3.Прослава Дана школе 

 

директор 

директор,председник 

Јун 12.Анализа реализације наставе у природи и 

екскурзија 

 2..Доношење одлуке о потребама и технолошким 

вишковима радника 

 

         директор 

 

директор 

Јул 1.Анализ успеха и владања на крају школске 

2017/2018.  

2.Одлука о идавању простора и оглашавање 

3.Анализа  резултата ученика осмог разреда на 

квалификационом испиту  

педагог 

 

 

      психолог 

 

 

3.7  Програм рада Савета родитеља 

Савет родитеља школе чине представници родитеља одељења. Он расправља и помаже 

у решавању свих битних питања из живота и рада школе. 

Досадашња искуства у раду школског Савета врло су позитивна, а у току ове школске 

године, Савет ће се бавити и расправљати о следећим питањима. 
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Време 

рализације 

Садржај рада Извршиоци 

СЕПТЕМБАР 1.Разматрање извештаја о раду школе у 

школској 2016/2017. години и Годишњег плана 

рада школе за 2017/2018. 

 

Педагог,психолог, 

директор 

2.Извештај о раду Савета у протеклој години Пред. Савета 

3.Осигурање ученика и обезбеђење чланови 

4.Конституисање новог школског Савета 

родитеља 
чланови 

5. Пројекти Директор, чланови 

6.Организовање екскурзија и наставе у природи 
Директор 

 

НОВЕМБАР 

1.Извештај о успеху и понашању ученика на 

крају првог класификационог периода шк . 

2017/2018.године 

Директор 

 

ФЕБРУАР 

1.Разматрање успеха успеха ученика на крају 

првог полугодишта и предлог мера за 

унапређење васпитно образовног рада 

Педагог 

2.Остваривање програма професионалне 

оријентације  
Психолог 

 3. Безбедност ученика у школи Директор 

 
4.Информација о програмима и начину 

реализације школских излета 
Директор 
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АПРИЛ 

1. Успех и владање ученика на трећем 

класификационом периоду 
Директор 

2.Припреме за одржавање Дана школе Директор 

ЈУН 

1.Разматрање извештаја о реализацији наставе у 

природи и излета ученика 
Директор 

2.Разматрање резултати ученика на такмичењу у 

току године 
Директор 

3.Разматрање успеха ученика на крају школске 

године 
Директор 

4.Запажања чланова Савета о раду школе, 

предлози и сугестије за наредну школску годину 

5. Доношење плана рада за нову школску годину 

Директор 

 

Школски Савет родитеља расправљаће и о другим питањима која се у раду наметну, а 

за које, пре свега постоји интерес родитеља и ученика. 
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IV ОСТВАРИВАЊЕ  ВАСПИТНОГ  РАДА  ШКОЛЕ 

4.1 ВАСПИТНИ РАД У ШКОЛИ 
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НАСТАВА 

У ПРИРОДИ 
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Друштвене промене кроз које је наша земља прошла током предходних година нужно 

су се одразиле на рад школе започет је дугорочан процес реформи у образовању и те промене 

обухватају и васпитни рад у школи. Реформски оквир обухвата: 

 Децентрализацију образовног система, 

 Подизање квалитета образовања за све, 

 Демократизацију образовног система и стварање услова за укључивање 

интересних група у процес обучавања, 

 Увођење програма образовања за грађанско друштво и образовање за 

демократију, 

 Координацију образовног и привредног сектора тако да образовање излази у 

сусрет савременим друштвеним потребама. 

Овакав оквир редефинише и васпитну улогу школе као најорганизованијег облика 

друштвеног утицаја на младе у току њихове социјализације. У том смислу приоритетни задаци 

су: Смањивање оптерећености  ученика наставним градивом , јачање васпитне функције школе 

и деидеологизација и демократизација васпитно-образовног процеса и повезивење и ослањање 

на локалну заједницу.  

Под васпитном функцијом школе подразумевамо настојање да се код младе личности 

изграде одређени ставови, убеђења, својства и способности као и начини понашања, који се 

сматрају друштвено и људски вредни и позитивни. На тој основи врши се изградња система 

вредности кога би човек требао у свом животу да се придржава. 

Васпитна функција треба да  се заснива на универзалним цивилизацијским 

вредностима, на културно-историјским достигнућима и традицији наших народа и савременим 

достигнућима педагогије и психологије. 

Васпитни рад се остварује у јединству образовних и васпитних задатака основне школе. 

Због тога их је немогуће строго подвајати ни теоријски, а посебно у процесу њиховог 

остваривања. Васпитни и образовни задаци су међусобно условљени и зависни. Реализују се 

целином организације и у оквиру свих облика и садржаја рада у основној школи. 

Поред редовне наставе као најдоминантнијег облика педагошког рада, значајну улогу 

у остваривању васпитне функције школе имају разноврсни програми ваннаставних и осталих 

активности у школи, да се подсетимо то су додатна и допунска настава, слободне активности 

тј. секције, одељенска заједница, ученичке организације, посебни програми. Општи 

(заједнички) циљ свих ових активности је да сваком ученику омогући откривање, 

задовољавање и развој посебних интересовања, склоности и способности за поједине области 

живота, рада и стваралаштва. 

Поред тога, ове активности посебно доприносе остваривању следећих васпитних 

циљева и задатака: 

стварају услове за здраву разоноду и испуњавају део слободног времена корисним 

садржајима 

буде и задовољавају интелектуалну радозналост 

подстичу стваралаштво и креативност 
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развијају еколошку свест 

доприносе сарадњи и дружењу вршњка 

остварују могућност бољег упознавања ученика и наставника 

негују критику и самокритику 

негују толеранцију, искреност, другарство, самосталност 

формирају навике културног понашања 

развијају правилан однос према друштвеној имовини 

доприносе борби против негативних појава (наркоманија, секте, пушење, алкохол) 

Због свих ових васпитних задатака ове године ће се посебна пажња посветити раду 

ученика у ваннаставним и осталим активностима у школи које треба битно да се 

разликују од редовне наставе иако су у међусобној вези. Остваривање васпитних задатака 

кроз наставу оствариваће се кроз изборне предмете:веронауку и грађанско васпитање, као 

и друге понуђене изборне предмете у млађим разредима.  

 

Ове школске године, у старијим разредима обавезни и изборни предмети биће: 

 

Обавезни изборни  предмети 

-Грађанско васпитање 

-Верска настава 

-Немачки језик 

-Изабрани спорт (од 6-8. разреда) 

Изборни предмети 

-Информатика (од 6-8. разреда) 

 

У млађим разредима : 

Обавезни изборни  предмети 

-Грађанско васпитање 

-Верска настава 

Изборни предмети: 

- Чувари природе 

- Народна традиција 

- Од играчке до рачунара 

- Лепо писање 
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                                  4.2 РЕДОВНА НАСТАВА 

У складу са полазним основама програмирања Годишњег плана рада школе, настава је 

у потпуности стручно заступљена, а током њене реализације посебно ће се нагласити следећи 

принципи: 

 Критички приступ практичној примени најновијих достигнућа педагошке науке 

и праксе у сопственој средини; 

 Размена искустава и њихово уопштавање кроз угледне часове и стручне 

расправе; 

 Шира примена савремених метода и техника групног,самосталног, 

диференцираног и полупрограмираног рада са ученицима, који ће допринети повећању 

мотивације ученика за рад;Увођење метода критичког мишљења у наставу, укључивање 

ученика у припрему и реализацију наставе, увођење рачунара у рад на припремању и 

извођењу наставе. 

 Уједначавање захтева и критеријума у вредновању постигнућа ученика, односно 

израда одговарајућих педагошких стандарда и слично; 

 Даље ће се разрађивати методологија планирања и програмирања још 

прецизнијом конкретизацијом садржаја рада, времена и места реализације, извршиоцима, 

посебним средствима и сл.; 

Овим активностима допринеће се подизању квалитета реализације садржаја редовне 

наставе. 

 

                                              4.3 ДОПУНСКА НАСТАВА  

Допунска настава организује се за оне ученике који нису успели у редовној настави да 

потпуно савладају наставне садржаје из појединих предмета, па се за њих организује 

допунски рад како би могли даље нормално напредовати у редовној настави. 

Овај облик рада организоваће се за ученике који заостају у раду из једног, два или у 

изузетним случајевима највише три предмета. 

Допунски рад биће организован из српског језика, математике, енглеског, 

немачког,физике, хемије, биологије, географије,историје а по потреби и из других предмета. 

Учешће ученика и време реализације зависиће од потреба ученика а о овоме ће се старати 

одељенска и разредна већа. 

Основни приступ коме ће се тежити у овом раду, јесте да он што више буде 

индивидуалан, уз примену посебних метода за ове облике рада. 

    

                                               4.4.ДОДАТНА НАСТАВА 

Додатна настава се организује за ученике који су потпуно савладали садржаје у 

редовној настави и имају потребу да прошире своја знања. 

У школи је присутно повећано интересовање ученика за овај облик рада. Полазећи од 

израженог интереса ученика, додатни рад биће организован за све заинтересоване ученике 
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четвртог и старијих разреда. ПП служба ће помоћи наставницима у идентификацији ученика 

који су надарени за поједине области, пратити резултате и координирати овај рад. Такође ћемо 

покушати да новим организационим облицима унапредимо додатни рад. 

Додатни рад биће у свему организован према упутству и програму Министарства 

просвете РС.  

Током ове школске године успоставиће се већа координација и корелација наставника 

и учитеља у додатном раду, а сам рад ће се организовати тимски.  

 

 

4.5 РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

            Почевши од школске 2014-2015.године реализује се нови школски програм до 

2018.године. Годишњи план рада школе усаглашен је са школским програмом који  је урађен 

у складу са новим Законом о основном образовању. Реализација школског програма одвија 

се кроз реализацију: 

- планова рада разредних већа 

- одељенских заједница 

- планове рада редовне наставе 

- планове рада додатне наставе 

- планове рада допунске наставе 

- планове рада секција 

- програме излета и екскурзија 

- реализацијом посебних програма 

- реализацијом ИОП-а 

 

4.6  Годишњи план рада наставника у продуженом боравку за школску           

2017/2018. годину 

Циљеви програма рада и организације слободног времена у продуженом боравку 

 омогућити детету боравак испуњен различитим садржајима које ће повољно утицати 

на развој целокупне личности,индивидуалних и јединствених потенцијала, 

 омогућити развој детета као социјалног бића,  

 припремити дете за даље образовање и перманентно учење. 

 



185 
 

Специфични циљеви 

 потпун и хармоничан развој детета, 

 важност истицања индивидуалних различитости, 

 корелација учења и слободног времена, 

 иновативнији и флексибилнији приступ учењу, 

 оспособљавање ученика за самостално учење, 

 подстицање мотивације за учењем, 

 партнерство у образовању, 

 улога технологија у образовању, 

 брига о деци са посебним потребама, 

 темељна улога образовања у раном детињству, 

 олакшавање преласка из млађих у старије разреде основног образовања, 

 перманентно образовање.  

 

 

Кључна подручја развоја 

 складан емотиван,когнитиван,социјалан и психолошки развој, 

 лакоћа процеса социјализације и комуникације, 

 развој комуникацијских компетенција, 

 утемељење математичко-логичке и информационо-комуникационе писмености, 

 културно-уметничко подручје развоја, 

 игра,спорт и рекреација, 

 активности према одабиру школе. 

 

 

У оквиру продуженог боравка планира се реализовање следећих активности 

1. Самосталан рад ученика који подразумева: 

    -Објашњавање, упућивање, пружање помоћи ученицима у савладавању наставних 

садржаја; 

    -Праћење израде домаћих задатака; 

    -Рад на продубљивању и систематизовању наставних садржаја. 

 

2. Планирање и реализовање што разноврснијих садржаја и облика слободних активности 

неопходних за развој свих компоненти личности ученика (интелектуалне, моралне, физичке, 

радно-техничке, естетске...) 

Слободне активности подразумевају: креативне радионице, психолошке радионице, 

спортско-рекреативне активности, културно-уметничке активности, музичке, ликовне, 

драмско-рецитаторске, едукативне игре и друго. 
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3. Организовање слободног времена ученика који подразумева слушање музике, гледање 

дечјих филмова, дружење и игру, игре које подстичу упознавање кроз уважавање, игре за 

развој концентрације, игре које подстичу сарадњу, игре за размрдавање тела и духа, 

друштвене игре, спортске игре, језичке игре, игре по слободном избору ученика. 

 

 

Дневни распоред активности 

 

Пре подне Активности 

07:00-08:00 Пријем ученика 

08:00-08:45 Самостални рад 

                         08:45-09:30 Слободно време 

09:30-10:15 Самостални рад 

10:15-11:00 Слободне активности 

11:00-11:30 Ручак 

11:30-12:15 Слободно време 

12:15-12:35 Сређивање учионице и одлазак на наставу 

После подне Активности 

11:35-12:00 Пријем ученика 

12:00-12:30 Ручак 

12:30-13:00 Слободно време 

13:00- 13:45 Самостални рад 

13:45-14:00 Одмор 

14:00-14:45 Самостални рад 

14:45-15:30 Слободне активности 

15:30-16:00 Слободно време 

 

 

МЕСЕЦ 

 

САДРЖАЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ И СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА (I 

разред) 

IX Пријем првака у продужени боравак; Упознавање ученика са колективом и 

простором; Правилно и неправилно понашање ученика у школи; Прва 

слова и бројеви; Понашање у саобраћају; Игре које подстичу упознавање и 

сарадњу; Развијање фине моторике; 

X Пријем првака у Дечији савез; Обележавање Дана сениора; Развијање 

правилних другарских односа; Бонтон; Здрав живот; Јесењи карневал; 

Колективне игре у школском дворишту; Корективна гимнастика; 

XI Са децом око света; У свету слова и бројева; Маштамо и стварамо; 

Штафетне игре и полигони; Игре за развој памћења; 
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XII Предмети од различитих материјала; У сусрет зими; На прагу Нове године; 

Новогодишњи вашар; Музичке игре; 

I Време празника; Љубав; Школска слава; Игре асоцијација и меморије; 

II На распусту; Биљни и животињски свет; Друштвене игре; 

III У сусрет 8. марту; Дан жена; Еколошка недеља; Стиже нам пролеће; Игре 

на отвореном простору;  

IV Смеха деци; Април у Београду; Свет око мене; Васкршње чаролије; У 

сусрет празницима;  Игре са реквизитима; 

V Мај у мом крају; Игре некад и сад; Недеља талената, Дан школе;  

VI Споменар нашег дружења; У сусрет летњем распусту; Игре лоптом. 

IX Ја и други; Шта то мојој души годи; Правилно и неправилно понашање 

ученика у школи; Покажи шта знаш; Понашање у саобраћају; Игре које 

подстичу сарадњу; Игре без граница; 

X Права и одговорности; Обележавање Дана сениора; Развијање правилних 

другарских односа; Бонтон; Здрав живот; Јесењи карневал; Колективне 

игре у школском дворишту; 

XI Са децом око света; У свету слова и бројева; Маштамо и стварамо; 

Штафетне игре и полигони; Игре за развој памћења; 

XII Предмети од различитих материјала; У сусрет зими; На прагу Нове године; 

Новогодишњи вашар; Музичке игре; 

I Време празника; Љубав; Школска слава; Игре асоцијација и меморије; 

II Са зимског распуста; Биљни и животињски свет; Друштвене игре; 

III У сусрет 8. марту; Дан жена; Рециклажа; Стиже нам пролеће; Спортске 

игре; 

IV Осмех на дар; Београд-мој град; Биљни и животињски свет; Ускршње 

чаролије; Пролећни карневал;  Игре са реквизитима; 

V Мајске боје; Игре некад и сад; Шта могу и шта умем; Елементарне игре и 

полигони; Међуодељењска такмичења; Шта ја могу да учиним да моја 

школа буде лепша; Дан школе; 

VI Шта сам научио у другом разреду; У сусрет летњем распусту; Играмо се и 

дружимо. 
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IX Поново у школи; Сећања са распуста; Лепо понашање је део мене; Клупко 

пријатељства; Планирање рада и слободног времена; Језичке игре; Весела 

штафета, Елементарне игре лоптом; 

X Дарови ране јесени; Дечја недеља-права и обавезе ученика; Како учимо; 

Како помоћи другу у учењу; Хуманост на делу; Пријатељство и како га 

сачувати; Правилна исхрана; Пирамида исхране; Дан здраве хране- 

манифестација у школи; Скулптуре од јесењих плодова;Елементарне игре 

за развој спретности и брзине; 

XI У посети библиотеци; Препоручио бих другу да прочита; Мој доживљај 

јесени; ,,Бунар жеља”-радионица; непознати људи и ја; Древно доба, 

читање текстова из часописа и енциклопедија; ,,Новине древног доба”, 

ликовно-литерарна радионица; Позна јесен; Квиз знања; Елементарне игре 

са реквизитима;  

XII Тегла пуна врлина; Језичке и стилске вежбе; Игра ,,Причам ти причу”; У 

сусрет новогодињим празницима- првљење новогодишњих украса и 

честитки; Занимљиви задаци; Новогодишње жеље; Певање новогодишњих 

песама; Друштвене игре; Новогодишњи вашар; 

I Доживљај са распуста; Празници у мојој породици; Свети Сава- живот и 

рад; 

Квиз знања; Музичке игре;  

II Зимске радости; Љубав је велика сила; Гусеница пријатељства; Тематски 

речник; Једна промрзла и гладна птица- говорна, писмена вежба; Вијугице-

логичке игре;  

III Љубав је моја мама; Како ми се мак сеје-музичка игра; Хомоними, 

синоними; Алиса у земљи математичких чуда; Рециклажа није гњаважа- 

рециклирамо старе дискове, картон, пластику; Креативна радионица-

рециклажа; Еколошке поруке; Спортске игре- фудбал, кошарка;  

IV Смеха деци;  Игре прецизности; Радне навике; Боје и звуци раног пролећа; 

Лутке-ликовна радионица; Пролећни, кишни дан;Књига о џунгли-Радјард 

Киплинг; Оригами дизaјнери-радионица; Игра ,,Шта би било, кад би било”; 

Игра ,,Између две ватре”; Ускршње чаролије; 

V Стигао је мај у мој крај; Пролећно дрво- ликовна радионица; Шта да радим 

кад ме нешто дели од онога што желим?; Весели прозори; Математички 

диктат; Мозгалице; Дечије спортске игре; Међуодељењска такмичења; 

Моја школа; Стеван Синђелић; Дан школе; 

VI Радостан догађај који ћу памтити; Значење речи; Језичке игре;Листамо 

дечије часописе; Споменар нашег дружења; Друг другу; Певамо и играмо 

уз музику. 
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Наведени распоред активности у продуженом боравку, током дана подложан је променама, 

зависно од плана и програма учитеља који за тај дан треба остварити, временским условима, 

и активностима у школи. Распоред активности није сталан и треба га прихватити оквирно и у 

складу са специфичностима рада у продуженом боравку које захтевају флексибилност и 

прилагођавање. 

 

4.7 ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА,ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У 

ПРИРОДИ 

Планирање  и  програмирање  излета, 

екскурзија  и  наставе  у  природи  извршено је на  основу Правилника  о  програму  за  оства

ривање  екскурзије у  првом  и  другом  циклусу  основног образовања и васпитања( Службен

и гласник 7/2010)  Програм за остваривање   екскурзија у првом и другом циклусу основног о

бразовања и васпитања  

 

Програм екскурзије  

 

Програм екскурзије садржи:                                                                                                                                                                    

 -образовно‐

васпитне циљеве и задатке, садржаје којима се постављени циљеви остварују;                                                                                        

планирани обухват ученика; носиоце предвиђених садржаја и активности; трајање, путне пра

вце ;                                                                                                                                                               

-  техничку организацију и начин финансирања; план дежурства ученика и наставника.  

Извођење екскурзије                                                                                                                              

                                                     

Носиоци припреме, организације и извођење програма екскурзије су директор школе, 

стручни вођа пута, одељењски старешина или други наставник кога одреди директор, 

који је добио сагласност 

одељењског већа и који је најмање једну годину реализовао  наставу у одређеном одељењу. 

Вођу пута бира директор школе из реда наставника 

који остварују наставни план и програм. Стручни вођа пута прати и спроводи програм  који с

е односи на остваривањепостављених образовно‐васпитних циљева задатака и  

одговарајућих  садржаја.                                                                                             Одељењски ст

арешина координира остваривање садржаја и активности предвиђених  програмом  екскурзиј

е, стара се о безбедности и понашању ученика.  

Услови за извођење екскурзије   Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену саг

ласност родитеља, за 

најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и з

адатака. Изузетно, екскурзија може да се организује уз писмену сагласност најмање  60%род

итеља ученика одељења.  Извођење екскурзије за ученике истог разреда организујесе 
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са истим 

садржајем, по правилу, истовремено. Ако нису испуњени наведени услови,  директор школе 

обуставља извођење екскурзије. Одлуку о избору понуђача доноси  комисија већином гласов

а од укупног броја  чланова. 

Чланови комисије су: директор школе,чланови Савета родитеља  одељења ученика за које се  

организује екскурзија . 

Сагласност на План и програм и висину надокнаде наставницима за бригу о деци даје  Савет  

родитеља на основу усаглашеног предлога родитеља ученика. 

Екскурзија и настава у природи су ваннаставни облици образовно‐васпитног рада.   

                                                  

Екскурзије  

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању 

циљева изадатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и 

непосредноупознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с 

културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима 

Задаци екскурзије су:                                                                                                                              

                               - 

проучавање објеката и феномена у природи                                                                                                              

  уочавање узрочно‐последичних односа уконкретним природним и друштвеним условима;                                                                                                                           

- стицање нових сазнања ;                                                                                                                                                     

- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика ;                                                            

- 

упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве;                                                                                        

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

- изграђивање естетских, културних и спортских навика ;                                                                                                           

- развијање позитивних социјалних односа између ученика и ученика и наставника ;                                                       

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва.   

Стручна  комисија  је усвојила предлог, по коме ће ученици, од првог до осмог разреда, 

реализовати једнодневне и дводневне екскурзије на следећим дестинацијама:  

Први разред :    Београд - Мали Иђош – салаш Катаи  ( 1 дан ) 

Мали Иђош је насеље у Севернобачком округу са 4890 становника, у чијој се непосредној 

близини налази Салаш Катаи. Удаљен је 145 километара од Београда.                                  Програм 

посете обухвата: 

 -посета музеју пекарства; 

-обилазак језера и завичајне куће; 

-обилазак околине салаша, разгледање дворишта са домаћим животињама; 

-јахање коња или магарца; 

-вожња запрежним колима; 

-разне активности, игре на великом игралишту (жичара, тобоган, клацкалице, љуљашке). 
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Све активности за време боравка на салашу одвијају се уз присуство аниматора са салаша и по 

програму домаћина.  

Други разред :      Београд – Бранковина – Ваљево – Струганик  ( 1 дан )  

 Ваљево је град у Србији, седиште општине Ваљево и Колубарског управног округа. Налази 

се у Западној Србији, у Колубарском округу, на непуних 100 километара југозападно од 

Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево 

спада међу већа и развијенија насеља у Србији.                                      

Програм посете  обухвата:                                                                                                                                             

  -обилазак старог градског језгра „Тешњар“ и  посета Муселимовом конаку.            

 Бранковина је насеље у општини Ваљево у Колубарском округу северно од Ваљева око     12 

км. Надморска висина је 267 метара. Према попису из 2002. било је 573 становника.                                                                            

Програм посете обухвата:                                                                                                                            

 -обилазак цркве у чијој се порти на најузвишенијем месту налази гроб Десанке Максимовић. 

Кад се из црквене порте пређе поток улази се у школско двориште, где су:    Стара или Протина 

школа, задужбина Проте Матеје, Нова или Десанкина школа, у којој је три разреда учила и 

Десанка Максимовић као и Вајат Ненадовића и Судница.   Струганик је село у општини 

Мионица, разбијеног је типа са непуних стотинак кућа, смештено је у северној 

подгорини Маљена. Развило се по теменима коса које представљају широка развођа између 

изворишта кракова Рибнице и Топлице. Атар села је брдско-планинске природе. У близини 

засеока Мишићи састају се изворишни краци Рибнице и својим наносима стварају поширу 

луку. На овом месту, које је затворено и скровито, надморска висина износи само 256 м. Ту се 

налази црква, а од 19. века па све до 1963. године била је и основна школа. У тој школи је учио 

и Живојин Мишић, који ће касније постати чувени војсковођа. У овом засеоку налази се родна 

кућа војводе Живојина Мишића, која је претворена у спомен дом и налази се под заштитом 

државе.  

 

Трећи разред :     Београд – Тршић – манастир Троноша – Текериш  ( 1 дан )   

Тршић је насеље у општини Лозница у Мачванском округу. Према попису из 2002. било је 

1263 становника (према попису из 1991. било је 1210 становника), налази се 9 км југоисточно 

од Лознице и родно место је Вука Стефановића Караџића. Етнографски парк са спомен-кућом 

и објекти народне архитектуре, су објекти намењени посетиоцима.                                                                                                                                  

Програм посете обухвата:                                                                                                                            

  -обилазак родне (данас спомен) куће Вука Караџића.                                                           

Манастир Троноша је православни мушки манастир који се налази код Тршића у селу 

Коренита, област Јадар, општина Лозница, епархија шабачка Српске православне цркве. 

Програм посете обухвата:                                                                                                                    -

разгледање манастира и Музеја старе српске књиге (отворен 1964.године као успомена на 

Вуково школовање у Троноши)  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1963.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B
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 Текериш је село на обронцима планине Цер, на путу Шабац-Завлака. У њему се налази 

споменички комплекс, посвећен Церској бици, чије су се најжешће битке водиле на простору 

овог села. Отад остаде изрека: „Дођи швабо да видиш шта је српски Текериш!“.   

Програм посете обухвата:                                                                                                              

 --разгледање споменика Церској бици. 

 

Четврти разред :   Београд  - Покајница – Ресавска пећина – Манасија  ( 1 дан )   

Покајница је црква коју је 1818.године године, уз новчану помоћ Милоша Обреновића и 

прекљињање Књегиње Љубице подигао кнез смедеревске нахије Вујица Вуличевић у знак 

покајања због убиства свог кума Вожда Карађорђа.Прича се да је јула 1917 године приликом 

ношења вождове главе са места убиства из Радовањског луга,његовог одела,сабље,ордена 

руског цара и вождових бисага са 4000 дуката, Вујица сео да се одмори на пропланку где поче 

да га мучи савест те сагледа тежину злочина. Прибра се и покаја.Тако је и црква добила име 

Покајница. Овај народни српски драгуљ направљен је од дрвета. До 1952.године Покајница је 

била парохијска црква а следеће године је проглашена за мушки манастир да би 1992.године 

заменила статус у женски манастир и о њој данас брину монахиње.   

Манастир Манасија је задужбина српског деспота Стефана Лазаревића , подигнута и 

живописана 1407.- 1418.године , позната и као Ресава и као Манасија. Опасана је зидом , са 11 

утврђених кула , данас најлепше сачувано средњевековно утврђење. Од оснивања све до 

Велике сеобе Срба (1690.године) била је стециште учених монаха , где се неговала 

књижевност и преписивачка делатност. Нарочито плодан период је за време Константина 

Филозофа , биографа деспота Стефана. Утицај ове школе је видан и ван граница , у Бугарској 

или Македонији. Манастир је рушен и од Турака и Аустријанаца. Године 1806. обнавља га и 

покрива оборкнез ресавски, Милија Здравковић.                                                    

Програм посете обухвата:                                                                                                                                          

 -обилазак и разгледање манастира Манасија.     

Ресавска пећина се налази у источној Србији, на подручју Горње Ресаве, 20 км од Деспотовца. 

Смештена је у кречњачком брду "Бабина глава" на ободу крашког поља "Дивљаковац" и на 

надморској висини од 485 метара. Убраја се у ред најстаријих пећина  у нашој земљи, јер је 

стара 80 милиона година, а старији накит се процењује на око                    45 милиона година. 

Њено стварање је почело пре великог леденог доба хемијским и механичким радом реке 

понорнице у кречњачкој геолошкој подлози.                                        

Програм посете обухвата:                                                                                                                

 -обилазак и разгледање  пећине.     

 Манастир Раваница  је манастир у Србији и налази се у подножју Кучајских планина, поред 

села Сење код Ћуприје. Раваница је задужбина кнеза Лазара, који је погинуо у бици на Косову 

на Видовдан, 28. јуна 1389.године .Црква је посвећена Вазнесењу Господњем и ограђена је 

чврстим одбрамбеним зидом са седам кула. Раваница је саграђена између 1375. и 1377.године, 

а фреске су осликане неколико година пред Косовску битку. Ктиторска композиција је 
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измењена и досликана је Лазарева погибија. На њој се, поред кнеза Лазара налази и књегиња 

Милица и њихови синови Стефан и Вук.                                                           

Посета манастиру Раваница.  

                                                                            

 Пети разред:    Београд – Смедерево – Виминациум – Сребрно језеро  ( 1 дан ) 

Смедеревска тврђава грађена је у 15.веку, за време деспота Ђурђа Бранковића, као 

српска  престоница, на површини од 10,5 хектара, Облика је неправилног троугла,            са 25 

кула. Све муке и невоље око градње Смедеревске тврђаве, а посебно велики кулуци, 

приписивани су деспотовој жени Јерини. Народ је, мислећи да се тврђава гради по њеној жељи, 

њу назвао проклетом Јерином.                                                                                         

Програм посете обухвата:                                                                                                     

 -разгледање средњевековног града-тврђаве, Јерининог града. 

Археолошки парк Виминациум (Виминациум, главни град провинције Горње Мезије            

– Моесиа Супериор). Програм посете обухвата обилазак објеката на три локације:                              

Порта Праеториа (северна капија), градска купатила (Тхермае) и подземни свет. 

 Сребрно језеро,је дугачко 14 км.са просечном ширином око 300 метара, 

настало  преграђивањем дунавског рукавца,са беспрекорно чистом водом и прелепом шумом, 

погодном за шетње, трчање, спорт и игру. 

 

Шести разред:  Београд – Фрушка гора – Петроварадин – Нови Сад  ( 1 дан ) 

Манастир Хопово лежи на благој падини јужних обронака Фрушке горе, недалеко од Ирига. 

Удаљен је свега стотинак метара од магистралног пута Рума - Нови Сад, те је један од 

најприступачнијих фрушкогорских манастира.  

Програм посете обухвата:                     

 -разгледање манастира и наставак путовања до Петроварадина. 

Петроварадинска тврђава данас чини саставни део урбане целине Новог Сада.Тврђава је 

грађена по систему Вобана, међу неколико преосталих у западној и средњој Европи која је 

скоро сачувана у потпуности. „Гибралтар на Дунаву” простире се сто дванаест хектара, иде 

четири спрата у дубину, има више од шеснаест километара тунела, око дванаест хиљада 

пушкарница и тринаест капија.                                                                                                              

Програм посете обухвата:                                                                                                                                

  -разгледање тврђаве  

Нови Сад  има све што је граду преко потребно. Има љубав својих 300.000 Новосађана свих 

нација и вера које су овом страном ходиле и бродиле, па се ту задржале. Град има богату 

прошлост, а какав му је менталитет, наставиће се тако и у будућности.                                                               

Програм посете обухвата:                                                                                                                           

 -разгледање природњачког музеја. 
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Сремски Карловци  - Дунав, планина, виногради, скуп трошних и чудних кућа, весео, лак, 

безбрижан живот са много пића, песме, игре, пола-село, пола- варош, на чијој пијаци данас 

расте трава?" Овако је о Сремским Карловцима почетком овог века писао варошки лекар др 

Лаза Поповић, а његов савременик, књижевник и приповедач Вељко Петровић назва их 

Сионом српског православља.                                                                                                                 

Програм посете обухвата:                                                                                                                             

-разгледање Саборне цркве, гимназије и патријаршије 

 

Седми разред :  Београд - Ниш – Сокобања – Ђавоља варош  - Пролом бања (2 дана)  

Ниш је највећи град у југоисточној Србији и седиште Нишавског управног округа. На 

подручју Града Ниша је, према попису из 2011, живело 260.237 становника, док је у самом 

граду живело 183.164 становника, па је тако по броју становника Ниш трећи град по величини 

у Србији (после Београда и Новог Сада). Налази се 237 километара југоисточно од Београда на 

реци Нишави, недалеко од њеног ушћа у Јужну Мораву. Ниш је био административни, војни 

и трговински центар различитих држава и царстава којима је, током своје дуге историје, 

припадао.                                                                                                                                                                                                                      

Утицај различитих народа који су живели на територији данашњег града Ниша примећује се у 

културном наслеђу града, пре свега у његовој архитектонској разноврсности.                                                                                                                                   

Ћеле-кула је споменик из Првог српског устанка који је у знак одмазде тадашња Турска власт 

у Србији изградила од лобања погинулих српских ратника у бици на Чегру. Налази се на 4 km 

од центра Ниша, на путу ка Нишкој Бањи.Сврстана је у споменике културе од изузетног 

значаја за Републику Србију и данас представља музејски објекат.   

 

 Сокобања  је бањско туристичко место смештено у подножју планине Озрен у југоистичној 

Србији и окружена је са четири планине, Ртањ (1560м), Озрен (1117м), Девица и Буковик на 

надморској висини од 400 м. Кроз Сокобању протиче река Моравица која извире испод 

планине Девице и од ње је направљено вештачко језеро које се зове Бованско језеро. У свом 

оружењу, Соко Бања има доста нетакнуте природне лепоте и много лепих излетишта као што 

су: Лептерија, стари град Сокоград, Калиновица на Озрену, извор реке Моравице (Врело), 

Барукџије, Сесалачка пећина, Врмџанско језеро и град.Одликују је блага и умерена клима, 

чист ваздух, богатство зелених површина и  извори минералних вода, по чему је надалеко 

позната                                                                                   

Ђавоља варош је скуп земљаних главутака или кула на чијим врховима се налазе камене капе 

(блокови). Има их више од две стотине, високе су од два до петнаест метара, а широке од пола 

до три метра. Ђавоља варош је ретки природни феномен који се налази на Радан планини у 

близини Куршумлије, око 90 километара југозападноод Ниша. Чине је 202 камене фигуре које 

су настале дуготрајним и стрпљивим радом природе.   Пролом бања је насеље 

у Србији у општини Куршумлија у Топличком округу. Према попису из 2002. било је 111 

становника (према попису из 1991. било је 92 становника). Познато је по лековитим изворима. 

На локалну климу утиче то што су око насеља шумовите планине просечне висине око 1.000 

m. Клима је умерено континентална са особинама субалпске. Лета су умерено топла са мање 

падавина и свежим ноћима. Зиме су дуге и хладне са доста снега 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
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Осми разред:  Београд- Лазаревац – Српска Света гора- Златибор – Сирогојно-Тара – 

Шарганска осмица – Дрвенград-манастир Рача-Перућац-Београд(3 дана) 

1ДАН:.Лазаревац – Спомен- костурница 

Манастир Благовештења 

Сирогојно – Златибор 

Тара,смештај у хотел,вечера,дискотека,ноћење 

2ДАН:Шарганска осмица,Дрвенград,спортско-рекреативне активности 

3ДАН:манастир Рача,Перућац 

 

V  ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

5.1.ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

Одељенске заједнице су основне ћелије ученичких колектива у којима се остварује 

васпитно-образовни процес. Часу одељенског старешине поклониће се изузетна пажња, јер се 

путем њих највише остварује васпитни утицај на ученике.  

Кроз часове одељенског старешине као отворене дискусионе трибине деловаће се васпитно 

на ученике кроз следеће принципе: 

 Развијање и неговање основних моралних норми и принципа у циљу моралног развоја 

ученика; 

 Подстицање позитивног односа према раду, учењу, дисциплини и редовном похађању 

наставе; 

 Подстицање самопоуздања и одговорног доношења важних одлука; 

 Развијање хуманих односа међу половима, осећања припадности, подстицање дружења; 

 Подстицање индивидуалног и оптималног саморазвоја сваког ученика кроз систематско 

праћање интересовања и способности у циљу правовременог утицаја и помоћи у 

професионалном развоју; 

 Развијање осећања за здраву радну и друштвену средину, чување школске имовине и 

заштиту природе и природних добара; 

 Сређивање усвојених и пружање нових информација о актуелним питањима 

психофизичког развоја деце и адолесцената; 

 Усвајање стратегија за превазилажење негативних последица траума и криза; 

 Праћење и подстицање ученика на друштвене активности у секцијама, друштвима и 

организацијама у школи и ван ње, на друге активности у слободном времену и богаћење 

његових културних потреба.  

Одељенски старешина остварује задатке васпитног рада са одељенском заједницом у 

сарадњи са родитељима, наставницима, педагогом и психологом, школским лекаром и 

руководиоцем Дечјег савеза и других ученичких организација. Детаљни програми рада 

одељенских заједница који су прожети различитим Посебним програмима овог плана рада у 

одељку бр.6, биће унети у Дневнике рада одељења. 
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5.2.СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Основни облик слободних активности у школи су секције које су према садржајима 

груписане у : 

1. Културно-уметничке; 

2. Научно-истраживачке; 

3. Техничко-производне; 

4. Спортске 

Циљ окупљана деце у секције требало би , пре свега да буде стварање услова за развој дечје 

креативности, проширивање њихових знања и интересовања, које се надограђује на оно 

што се стиче током редовне наставе, као и дружење, разонода и игра са вршњацима. 

Ученици показују велико интересовање за рад у слободним активностима. Оне ће се 

реализовати после часова редовне наставе. У зависности од саме секције (нпр. истраживачке, 

културно-уметничке) поједини садржаји ће се реализовати ван школе, у другим 

институцијама. На почетку школске године, ученици ћа се анкетом опредељивати за рад у 

слободним активностима. 

Слободан избор и добровољност приступања ученика у поједине секције су основни принципи 

у организацији и раду секција. 

 

5.3.УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 Дечји савез; 

 Ученички парламент 

 Црвени крст; 

 

5.3.1. Руковођење ученичким организацијама 

 

ДЕЧЈИ САВЕЗ Оливера Лазаревић 

ЦРВЕНИ КРСТ Драгана Јовановић 

УЧЕНИЧКИ 

ПАРЛАМЕНТ 

Душица Веђић 

 

 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ученички парламент је састављен од ученика седмих и осмих разреда, по два представника из 

сваког одељења па ће га, ове школске године, чинити укупно 16 чланова. 

Задужен наставник за рад Ученичког парламента је наставница грађанског васпитања. 
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Следи план рада по месецима: 

 

СЕПТЕМБАР 

- Формирање скупштине Ученичког парламента 

- Формирање одбора и избор председника 

- Израда плана рада Ученичког парламента 

- План активности поводом Дечје недеље (Радост Европе)   

 

ОКТОБАР 

- Разматрање положаја ученика и њихова иницијатива у школском животу 

- Организовање хуманитарних акција 

- Организовање активности поводом конкурса „Најволонтерска акција“ 

- Учешће у активностима у оквиру Дечје недеље 

 

НОВЕМБАР 

- Организована посета – Фестивал науке 

- Предлагање и давање мишљења стручним органима о правилима понашања у школи 

(ученик, наставник, родитељ) 

- Организовање трибина за осмаке-професионална оријентација 

- Предавање за ученике– Међународни дан толеранције (ненасилно понашање) 

 

ДЕЦЕМБАР 

- Трибина - Дан ХИВА  

- Хуманитарна акција – пакетићи за Нову годину (Један пакетић пуно љубави)  

- Организовање забавног живота у школи – Нова година 

- Учешће на Новогодишњем вашару 

 

ЈАНУАР 

- Организовање приредбе поводом Светог Саве 

 

ФЕБРУАР 

- Трибина –против електронског насиља 

- Организовање забавног живота – Дан заљубљених 

- Учешће Ученичког парламента у уређивању школског простора 

- Предлагање и давање мишљења стручним органима школе о организацији наставе и 

унапређењу наставног процеса 

 

 

МАРТ 

- Учешће Ученичког парламента у уређивању школског простора 

- Трибина – Међународни дан елиминације расне дискриминације 

- Контакт са Ученичким парламентом друге школе 

- Израда паноа на тему родне равноправности (Дан жена) 

 

АПРИЛ 

- Трибина – Светски дан здравља (наркоманија, алкохолизам...) 

- Организовање слободних и ваннаставних активности  

- Учешће у организацији Спортског дана 

- Трибина – Међународни дан породице 

 

МАЈ 
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- Разматрање могућности унапређења сарадње ученика и наставника  

- Активности поводом Дана школе 

- Иницирање нових секција из области које побуђују веће интересовање ученика 

- Предлагање начина организовања матурске вечери 

 

ЈУН 

      -     Прослава краја школске године 

 

5.4   ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

 

Месец 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

Почетак хуманитарне акције прикупљање уџбеника и 

школског прибора за рад. 

Aкција сакупљања папира и картона (наставници и 

учитељи ће из својих учионица и кабинета избацити старе 

хартије, картоне, часописе). 

Састанак задуженог наставника са волонтерима Црвеног 

крста и договор око реализације радионица у оквиру 

пројеката: „Програм против трговине људима“ за ученике 

4. разреда (опрез при успостављању контакта са 

непознатим људима, опрезност при успостаљању 

контаката из непосредне околине), „Превенција Хив 

инфекције за 7. и 8. разред“, „Наркоманија и друге болести 

зависност за 6. и 7. разред“. 

Промоција хуманих вредности, заједно разредне 

старешине и волонтери Црвеног крста раде радионице: 

-ненасилна комуникација, 

-ненасилно решавање конфликата,  

-дискриминација.  

 

 

 

 

 

 

Тим за социјалну 

заштиту, 

наставници, 

учитељи и ученици 

 

X 

 Акција Црвеног крста „Безбедностдеце у саобраћју“- за 

ученике првог разреда. 

Завршетак акције прикупљање уџбеника за ученике 

слабијег материјалног стања. 

 

Тим за социјалну 

заштиту, 

наставници, 

учитељи и ученици 
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Обележавање традиционалне акције „Сунчана јесен“ на 

територији Београда.  

Обележити 1.октобар, Светски дан старих. Најмлађи ће 

правити цртеже. 

Едукативно предавање ученицима четвртог разреда на 

тему „Борба против трговине људима“.  

 

 

XI 

 

Хуманитарна акција сакупљања одеће, обуће и школског 

прибора за децу слабијег материјалног стања, децу без 

родитељског старања.  

Здраве и нездраве навике- како утичу дрога и алкохол на 

организам.  

Превенција заразних болести. 

 

Тим за социјалну 

заштиту, 

наставници, 

учитељи и ученици 

 

 

 

XII 

 

Обележавање 1. децембра  „Светски дан борбе против 

ХИВ-а“. Реализација радионице за ученике 7. разреда у 

оквиру пројекта: „Превенција ХИВ инфекције“ ( борба 

против наркоманије). 

Сакупљање играчака, школског прибра и слаткиша, 

формирање пакетића за сиромашну децу у оквиру акције 

„Један пакетић-много љубави“. 

 

Тим за социјалну 

заштиту, 

наставници, 

учитељи и ученици 

 

 

I 

Реализовање радионица за ученике у оквиру пројекта: 

„Промоција хуманих вредности“ 5. и 6. разред. 

   Пријављивање екипа ученика 6. разреда за обуку из 

области прве помоћи и реалистичког приказа повреда 

стања и обољења. 

Пријављивање чланова екипа за такмчење ученика шестог 

разреда „Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном 

давалаштву крви?.“ 

Тим за социјалну 

заштиту, 

наставници, 

учитељи и ученици 

 

II 

Учествовање на ликовном и литерарном конкурсу: „Крв 

живот значи“ . 

Реализовање радионица за ученике у оквиру пројекта: 

„Промоција хуманих вредности“, 5. разреди. 

Тим за социјалну 

заштиту, 

наставници, 

учитељи и ученици 

 

III 

Похађање семинара наставника за припрему ученика 4. 

разреда за такмичење: „Шта знаш о Црвеном крсту?“. 

Тим за социјалну 

заштиту, 

наставници, 

учитељи и ученици 
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IV 

Општинско такмичење ученика 4. разреда на тему: „Шта 

знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви?“ 

 

Тим за социјалну 

заштиту, 

аставници, 

учитељи и ученици 

 

V 

Обележавање 11.маја – дана добровољних давалаца крви. 

Организација изложбе радова у холу школе. 

Такмичење ученика 6.разреда из пружања прве помоћи и 

реалистичког приказа повреда и обољења. 

Тим за социјалну 

заштиту, 

наставници, 

учитељи и ученици 

 

 

VI 

Обележавање 5. јуна -Светског дана заштите животне 

средине путем: спортских, ликовних, литерарних или 

других такмичарских активности и изложба радова у холу 

школе на тему „Здрав живот“ (Заштита и очување животне 

средине; Здравље уста и зуба; Брига о хигијени тела; 

Болести зависности; Спртом до здравља; Здрава храна). 

 

Тим за социјалну 

заштиту, 

наставници, 

учитељи и ученици 

 

Координатор Тима за сарадњу са Црвеним крстом  

Драгана Јовановић 

 

 

       5.5   План  програма  и  активности    ДЕЧЈЕГ САВЕЗА                                                 

К А Л Е Н Д А Р 

програма и такмичења за школску 2017/2018. годину 

 

МЕСЕЦ ПРОГРАМИ  И  АКТИВНОСТИ 

ЈУЛИ 

/АВГУСТ 

1. Анализа остварених програма и активности у школској 2016/17. години 

- израда годишњег извештаја 

2. Програмирање рада у школској 2017/18. години  

3. Припреме за почетак нове школске године (штампање диплома, 

признања, захвалница) 

4. Бесплатни програми током летњег распуста (за основце и 

средњошколце) – Пријатељи деце Београда 

* Од 24. до 28. јула 2017. ОШ „Вук Караџић“, Таковска 41 

1.      БЕОГРАД ДЕЦИ – ЛЕТО У БЕОГРАДУ! 
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    Програм  креативних  радионица   за  талентовану  и  заинтересовану 

    децу Београда од 14 до 19 година (иконопис и сликарство). Први део 

* Од  01. до 05. августа 2017.  ОШ „Вук Караџић“, Таковска 41 

    Програм  креативних  радионица   за  талентовану  и  заинтересовану 

    децу Београда од 14 до 19 година (иконопис и сликарства). Други део 

2. * Од 24. јула до 05. августа 2017. ОШ «Вук Караџић», Таковска 41 

    Програм  креативне  радионице  за талентовану децу Београда од 14 

    до 19 година (сликарство–уље на платну)-редован годишњи програм 

СЕПТЕМБАР 1. Операционализација програма у вртићу, школи и општини - основе, 

циљеви, задаци,  

    реализатори програма 

2. ДЕЧЈА НЕДЕЉА – Припреме за реализацију програма обележавања 

Дечје недеље  

3. Ликовни конкурс поводом Дечје недеље: „ЈА И МОЈИ ПРИЈАТЕЉИ 

СВИХ ГЕНЕРАЦИЈА“  

4. Kонкурс за ђаке прваке: „МОЈ БУКВАР” – изложба радова са конкурса у 

школској 2016/17.г. 

5. Инструктивни састанци са васпитачима, учитељима, наставницима и 

другим сарадницима 

6. "ОДШКРИНИ ВРАТА ПРОШЛОСТИ ДА САЧУВАШ БУДУЋНОСТ"- 

расписивање конкурса  

      Литерарни и ликовни конкурс, у сарадњи са библиотеком "Вук 

Караџић"  

ОКТОБАР 

 

 

 

 

 

 

1. ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2016 (од 2. до 8. октобра 2017.г.) – мото: „Градимо 

мостове међу генерацијама - ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА“ 

 * Отварање Дечје недеље, сусрет деце и младих са председником општине 

 * Међугенерацијски мостови – програм за децу и старије  

* Програми у школама, дечјим установама, општини - Добродошлица за 

ђаке прваке 

 * "ДЕЦА ДЕЦИ" – хуманитарно-еколошка акција «Чеп у џеп» 

(прикупљање чепова са пластичне амбалаже) 

* Округли сто за младе  
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* Изложба радова са ликовног конкурса „ЈА И МОЈИ ПРИЈАТЕЉИ СВИХ 

ГЕНЕРАЦИЈА“ 

 * Манифестације дечјег стваралаштва - Дечји вашари, изложбе, концерти, 

приредбе, играонице... 

 2. Конкурс "МАЛИ ПЈЕР" за најбољу дечју карикатуру (за основце и 

средњошколце) расписивање и спровођење конкурса - у сарадњи са 

библиотеком "Вук Караџић" 

3. Ђачка песничка сусретања 2017/18 – школски сусрети 

НОВЕМБАР 1.  Организовање школских такмичења: 

       * НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 

       * ЗЛАТНА СИРЕНА  (соло певачи) 

 * МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет, квартет) 

2. Општинско такмичење Ђачка песничка сусретања 2017/18 (за ученике 

основних и средњих школа) – Библиотека «Бранко Миљковић» 

3. Светски дан детета на Звездари – обележавање Светског дана детета у 

сарадњи са образовно-васпитним установама, Канцеларијом за младе и ГО 

Звездара  

4. 14. Дечји позоришни фестивал ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ 

(последња недеља новембра) 

5. "ОДШКРИНИ ВРАТА ПРОШЛОСТИ ДА САЧУВАШ БУДУЋНОСТ"- 

завршница конкурса, отварање изложбе, проглашење победника, додела 

награда и диплома  

(литерарни и ликовни конкурс, у сарадњи са библиотеком "Вук Караџић")       

ДЕЦЕМБАР 1. Општинска такмичења: 

   Дечје музичке свечаности  ДЕМУС 2017/2018 у МШ „Владимир 

Ђорђевић“ 

  * НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ       

2. Градско такмичење: Ђачка песничка сусретања деце и младих 2017/18 – 

МЕМОРИЈАЛ „ВАСКА ЈУКИЋ МАРЈАНОВИЋ“ 

Субота, 02. децембар 2017. у 12 сати, Библиотека града Београда, Римска 

дворана, Кнез Михаилова 56.  

 3. Новогодишњи програми у вртићима, школама, општини  и  граду  -   

         "ДЕЧЈИ НОВОГОДИШЊИ БАЗАР"             
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ЈАНУАР 1. Општинска завршница конкурса "МАЛИ ПЈЕР" - изложба најбољих 

радова, додела награда и признања у Библиотеци „Бранко Миљковић“ 

ФЕБРУАР 1. Бесплатни програми током зимског распуста 

   ЗИМСКИ РАСПУСТ – МОЈ ИЗБОР (за основце и средњошколце) 

креативне радионице  у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину 

2.  Општинско такмичење: 

   Дечје музичке свечаности  ДЕМУС 2017/2018 у МШ „Владимир 

Ђорђевић“ 

  * ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)    

  * МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет, квартет) 

3. Градско такмичење НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 

Петак, 23. фебруар, 12:00 сати, Дечји културни центар Београда 

4. Конкурс за ђаке прваке: «МОЈ БУКВАР» - расписивање Конкурса у 

2017/18. 

МАРТ 1. Општинска такмичења 

* РЕЦИТАТОРИ  (за основце и средњошколце)- у сарадњи са библиотеком 

"Вук Караџић" 

* ДЕМУС  а)ГРУПЕ ПЕВАЧА 

                    б) МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ   

                    ц) ОРКЕСТРИ 

2. У СУСРЕТ УСКРСУ - Расписивање ускршњег ликовног конкурса за  

    предшколце и основце: изложба, додела награда и признања – до краја 

марта 

3. Градска такмичења:  (током марта) Дечји културни центар Београда 

* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи) 

* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дуети, терцети, квартети) 

4. ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ У ГРАДУ – расписивање конкурса  
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АПРИЛ 1. Општинска такмичења: 

* ДЕМУС – ХОРОВИ 

* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРЕ- такмичење у драмском 

стваралаштву:   

а) мале драмске форме  (предшколци, основци, средњошколци)  

2. Градска такмичења: 

*   Понедељак, 2. април 2018, Установа вождовачки центар „Шумице“ 

       МАЛИ ПЈЕР -  Изложба дечјих  радова са 24. Конкурса за дечју 

карикатуру 

*  Недеља, 8. април 2018,  на дан Ускрса, Богословски факултет 

       24.  ВАСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ РАДОСТИ ДЕЦЕ БЕОГРАДА 

      Ликовни конкурс – градска изложба осликаних јаја и цртежа 

*  Недеља, 22. април  2018.  Установа вождовачки центар „Шумице“ 

      58. Градско такмичење рецитатора –  ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ 

* ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ БЕОГРАДА – ДЕМУС.  

      Мали инструментални састави и оркестри  

      Групе певача и хорови основних школа Београда  

М А Ј 1.  Општинска такмичења: 

* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРЕ- такмичење у драмском 

стваралаштву:   

б) представе (основци и средњошколци) 

* МОЈ БУКВАР – завршница конкурса са отварањем изложбе 

2. Градска такмичења: 

*  3. и 4. мај 2018.г. - Центар за културу и образовање Раковица 

    18. ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ - Кратке драмско–

сценске представе (за вртиће, основне и средње школе) 

* 17. и 18. мај 2018.г. - Центар за културу и образовање Раковица 

   33. ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШНИХ ИГАРА ДЕЦЕ И МЛАДИХ БЕОГРАДА 

– представе (за основне и средње школе) 
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*    ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ БЕОГРАДА – ДЕМУС  

      Ревија победника – Концерт музичког стваралаштва деце Београда 

3. Републичко такмичење рецитатора Песниче народа мог 

Ј У Н  1.  Градска такмичења: 

ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ У ГРАДУ – квиз и изложба цртежа и кућица за 

птице 

2. Републичка такмичења/смотре: 

       ОРКЕСТРИ 

       ХОРОВИ 

3. НАЈБОЉЕ ЗА НАЈБОЉЕ - свечани програм за ученике генерације  

       основних и  средњих школа на Звездари 

4. Израда извештаја о раду за школску 2017/18.г. 

5. Програмирање рада за школску 2018/2019. годину 

 

 

Пријатељи деце општине Звездара су друштвена невладина организација од посебног 

значаја, која се бави бригом о деци и заштитом права детета. Своје активности организација 

остварује у складу са Законом о удружењима грађана, Законом о основама система образовања 

и васпитања, Конвенцијом о правима детета ОУН а намењене су деци и младима до 18 године. 

 

Организација је део мреже градске организације – Пријатељи деце Београда и републичке 

организације – Пријатељи деце Србије. 

 

Календар програма и такмичења је усклађен са Школским календаром за школску 2017/18. 

годину. Програмски садржаји су равномерно распоређени током школске године и део су 

програма рада школа у области ваннаставних активности чији се основ налази у програму 

васпитно – образовног  рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије и верификацији програма од јавног интереса за Град Београд.  

 

Реализацијом ових програма желимо да допринесемо: програмски осмишљеним и 

организованим активностима деце и младих, јачању улоге и значаја родитеља, наставника и 

васпитача у непосредном остваривању програма, свестраном и слободном развоју личности 

детета и потпунијем остваривању Конвенције о правима детета. 
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Планирани програми и активности ће бити реализовани у сарадњи са Градском општином 

Звездара, основним и средњим школама, Предшколском установом Звездара, Библиотеком 

"Вук Караџић", УК "Вук Караџић", градском и републичком организацијом Пријатељи деце, 

институцијама и организацијама културе и спорта, средствима информисања и свима онима 

који желе да помогну њихову реализацију. 

 

Испуњење програма у највећој мери зависиће од материјалних средстава која ће се 

обезбеђивати путем конкурса из  буџета Градске општине Звездара,  буџета града Београда, 

државних органа, фондова и институција, као и од донатора/дародаваца. 

 

Сви програми су за децу и младе бесплатни. 

Могуће су измене и допуне предложеног Календара током године. 

 

VI ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

6.1.ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНОГ РАДА УЧЕНИКА 

Основе здравственог васпитања деца и млади добијају, углавном у породици, групи вршњака, 

школи, здравственим установама и преко средстава масовних комуникација. Не умањујући 

значај породице и вршњака, сматрамо неопходним систематски рад на овом плану у оквиру: 

школе, здравствених установа и путем средстава масовних комуникација јер би тада сва деца 

и млади били изложени сличним програмима, чији би се ефекти могли донекле пратити добро 

осмишљеном евалуацијом. 

 У ОШ „Стеван Синђелић“ годинама се изузетан значај придаје здравственом 

васпитању. Тиме се углавном реализују на часовима ОС.  

Здравствено-васпитни рад реализује се и кроз редовну наставу, ваннаставне и ваншколске 

активности. Међутим, потреба за овим радом не опада, већ расте годинама. Извештаји са 

систематских прегледа ученика као и званични подаци здравствених установа показују 

забрињавајуће високе проценте обољења младих, као и низак степен спремности на одговорно 

понашање, упркос поседовању добрих знања из ове области. То значи да су ученици, 

углавном, добро информисани о проблемима здравља, али да недовољно примењују 

превентивне активности у циљу његовог очувања. Зато је неопходно да здравствено васпитање 

буде инкорпорирано у живот и рад у школи, а када се ради о његовом информатвном аспекту, 

да се реализује што чешће применом активних метода и путем групног рада, а не само 

фронталним монолозима предавача. 
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 На конференцији Светске здравствене организације у Женеви, још 1989. године дате су 

основне поставке за здравствени рад са младима: 

1.      Упознавање са здравственим потребама ове популације.  

Ради се на препознавању фактора ризика који су у директној вези са понашањем 

и формирањем личности. 

   2. Интервенције у правцу унапређивања здравља младих.  

Неопходно је континуирано радити са децом и младима кроз спрецифичне 

програме здравственог васпитања и путем других мера здравстене заштите. 

3.      Јачање улоге младих у спровођењу концепта „здравље за све“.  

Потребно је што више у реализацији овог концепта мобилисати младе,     

популацију са великом енергијом, креативношћу и утицајем на очување 

сопственог здравља и здравља својих вршњака. 

  

Иако су ове болести типичне за децу и младе у већини европских земаља, млади у Београду 

изложени су појачаном утицају бројних фактора ризика:  

        а)  неправилној исхрани 

        б)  недовољној физичкој активности 

                   в)  повређивању 

                   г)  навикама штетним по здравље (пушење, алкохол, дрога) 

                   д) ризику од болести које се преносе полним путем  

                   ђ) деловању секти 

 

 Подаци са систематских прегледа ученика наше школе показују повећање броја 

неухрањене деце, као и броја гојазне деце, деце са деформитетима кичме и стопала. 

 Злоупотреба дроге и алкохола, произилази из садејства чиниоца везаних за личност, 

понашање и социјално окружење. Прва искуства са дригама, алкохолом, најчешће се дешавају 

у адолесценцији (период интензивног психосоцијалног сазревања) , али предуслови 

злоупотребе стварају се током ранијих фаза развоја.  

На личном, унутрашњем плану, код младих се у овом периоду јавља: несигурност, 

незадовољство, импулсивност, преиспитивање система вредности одраслих.  

У судару са друштвеном заједницом која је нестабилна и често дезорганизована, уз кризу 

морала и слабљење породичног система, и у судару са школом из које ученици често беже, 
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настаје незадовољство, које постаје генератпр напотости и импулсивних реакција усмерених 

ка себи и другима.  

Подаци упозоравају и захтевају хитне и континуиране акције целог друштва.  

Школа је у том случају карика без које се не може. У оквиру школских акција најважније је 

јачање психичког здравља, самопоштовања и одговорног односа према себи и другима. То 

значи учење деце одупирању изазовима и казивању „НЕ“ ризичним ситуацијама. Такође је 

неопходно децу и наставнике обучити техникама конструктивног решавања сукоба и уопште 

умећу добре комуникације.  

Зато програм здравственог васпитања треба да буде саствани део целокупног васпитно-

образовног рада у школи. Његови делови се тешко могу издвојити, сем оних који се односе на 

проширивање информација о здрављу. 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА: 

1. Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са   здрављем и 

здравим стиловима живљења и развојем хуманих односа међу људима. 

2. Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који 

штетно делују на здравље. 

3. Интензивирање сарадње школе, породице и друштвене заједнице на развоју, 

заштити и унепређивању здравља ученика. 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 

 1. Путем целокипне организације живота и рада у школи. 

2. Кроз предавања и радионице на часовима ОС, кроз наставу и ваншколске   

активности. 

3. Путем стручних тема, мини истраживања и школе за родитеље. 

4. Кроз сарадњу са развојним саветовалиштем Дома здравља Звездара и 

саветовалиштем за младе. 

 

Програм здравственог васпитања ученика 

Месец Садржај активности Извршиоци 

 

 

X 

Сва жива бића настају од својих родитеља- I и II разред, час ОС Одељенски 

старешина 
Размножавање, одлика живих бића разред-III и IV, час ПиД 

Сазнање о себи и препознавање осећаја од I до IV разреда Психолог 
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Развојне промене од V до VIII разреда, час ОС 

 

 

X 

Појам здравља и здравог начина живота, од I до VIII разреда, 

час ОС  

 

Одељенски 

старешина Исхрана, формирање навика и ставова, од I до IV разреда, час 

ОС 

Формирање ставова у погледу исхране од V до VIII  разреда Лекар-„Батут“ 

Значај одржавања личне и опште хигијене од I до IV разреда Ученици VIII 

разреда 

 

 

 

XI 

Развијање личне одговорности за бригу о телу од V до VIII 

разреда, час ОС 

 

 

Одељенски 

старешина 

Односи између дечака и девојчица- I и II разред , час ОС 

„Светски дан науке“, од I до VIII разреда, час ОС 

 

 

 

 

XII 

Начин чувања од болести, бити здрав, од I до VIII разреда  

Школски лекар 
Заразне болести и мере заштите- III и IV разред 

Значај физичке активности и спорта од V до VIII разреда, час 

ОС 

Наставник 

физичког 

васпитања 

Анализа коришћења слободног времена, од V до VIII разреда Психолог и 

педагог 

 

 

I 

Суочавање са развојним страховима и анксиозношћу од V дo 

VIII разреда, час ОС 

Психолог 

Болести прљавих руку- I и II разред, час ОС Одељенски 

старешина 

 

 

II 

Безбедност у кући и школи, од I до IV разреда  

Спољни 

сарадници 
Безбедно понашање у саобраћају, хитне интервенције, од V до 

VIII разреда 

 

II 

Лепо понашање, од I до IV  разреда, час ОС  

Одељенски 

старешина 

Односи у породици, од I до IV разреда, час ОС 
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III 

Сарадња у породици и школи, од I до VIII разреда, час ОС  

Одељенски 

старешина 

Прихватање потреба других, одV до VIII разреда, час ОС 

„Светски дан вода“- значај воде од I до VIII разреда Актив биологије 

и хемије 

„Пушење“, путеви ширења и мере заштите- предавање Ј. Вујић- проф. 

биологије 

 

 

 

IV 

„Здравље је највеће богатство“- Светски дан здравља, од I до 

VIII разреда, час ОС 

Одељенски 

старешина 

Сексуално васпитање, правилан раст и развој, хумани однос 

међу половима, IV разред 

Ј. Вујић- проф. 

биологије 

Разлике међу половима и потребе за заједничким животом, од 

V до VIII разреда 

Лекар- „Батут“ 

„Дете у породици“, од I до IV разреда, час ОС Одељенски 

старешина 

 

 

 

V 

Болести зависности, од V до VIII разреда  

Школски лекар Упознавање са пружањем здравствене помоћи од V до VIII 

разреда, час ОС 

Значај физичке активности на свежем ваздуху, од I до IV 

разреда 

Наставник 

физичког 

васпитања 

Чување животне средине- Чувари природе, од I до IV разреда, 

час ОС 

 

Гост предавач 

VI Појам екологије и социјалне интеракције, од V до VIII разреда, 

час ОС 
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6.2.ПЛАН И ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

 

Предлог садржаја обавезног дела програма по разредима 

Остваривање циљева и задатака професионалне оријентације у основној школи одвија 

се кроз све облике васпитно-образовног рада. Годишњи програм рада на професионалној 

оријентацији овде је дат у целини, а у Годишњем програму рада школе поједини садржаји 

уклопљени су у рад стручних органа, ученичких организација итд. 

ЦИЉ професионалне оријентације у основној школи је:''Развијање спремности 

ученика да стичу знања и искуства о себи и свету рада, да објективно процењује своје 

потребе, способности, интересовања и особине личности у односу на захтеве жељених 

занимања и могућности запошљавања и да на основу тога доноси реалне одлуке о  избору 

одговарајућих занимања и ствара претпоставке за успешније планирање правца свог 

професионалног развоја.'' (Основе програма професионалне оријентације у основној школи, 

1995.МП) 

ОПШТИ ЗАДАЦИ садржани су кроз седам области које се остварују на три нивоа. 

Први ниво је планиран за ученике I, II и III разреда; други ниво за ученике IV, V иVI 

разреда ; а трећи ниво за ученике VII и VIII разреда. 

Општи задацису: 

1. Упознавање, праћење и подстицање индивидуалних карактеристика 

личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног 

развоја 

2. Упознавање са светом рада и занимања, системом средњег васпитања и 

образовања и оспособљавање за самостално прикупљање информација које 

се односе на свет рада и систем средњег образовања. 

3. Формирање правилних ставова према раду 

4. Подстицање на испитивачко, експлоративно понашање према себи и свету 

рада 

5. Оспособљавање за планирање свог професионалног развоја и доношење 

реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног 

оспособљавања 

6. Успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово 

оспособљавање за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању 

њиховог професионалног развоја 

7. Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу 

допринети успешнијем професионалном развоју ученика 

           У Основама програма професионалне оријентације у основној школи налаше се 

детаљно разрађени задаци по нивоима, па се овде неће посебно наводити. Садржаји путем 

којих се остварују задаци дати су у овом програму по разредима. 

            Школа има  план и програм професионалне оријентације који се реализује кроз 

различите облике образовно-васпитног рада. Наша школа је менторска школа,која примерима 

добре праксе у области професионалне оријентације пружа подршку другим школама на 

Општини Звездара у реализацији пројекта. У школи се организују различите акције у функцији 
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унапређивања професионалне оријентације. Ученицима се пружа помоћ при 

самопроцењивању сопствених способности и интересовања. У овај процес укључени су 

наставници, одељенске старешине, педагошко-психолошка служба, тим за професионалну 

оријентацију, чланови савета родитеља и сарадници одређених институција ван школе. 

Од почетка школске 2012-2013.године, школа је у пројекту Професионалне 

оријентације. Прво су педагог,психолог и један наставник прошли базичну обуку за 

реализацију пројекта, а након тога наша школа изабрана је за менторску школу на Општини 

Звездара и сви менторски састанци одржавани су код нас уз присуство представника 9 школа 

и 2 ментора. Када је била реализована обука за менторске школе, тиму су се прикључила још 

3 члана која су прошла обуку. Наш тим за професионалну оријентацију радио је целе школске 

године по утврђеном плану, а у цео процес били су укључени и наставници који су реализовали 

одређене  радионице на својим часовима редовне и изборне наставе. Комплетан извештај о 

раду је саставни део Извештаја о раду школе. Тим је редовно извештавао све стручне и 

руководеће органе о својим активностима, а нарочито је добра сарадња остварена са Саветом 

родитеља чији су чланови били део нашег тима, али и део тима Општинског Савета родитеља.  

Цео програм подразумева  подршку ученицима на више нивоа  кроз следеће облике 

рада: 

а) све облике наставних активности (редовна, изборна настава, слободне активности )-

радионице 

б) посебне облике рада  

-  испитивање способности ученика осмог разреда тестом  ТПИ или ТПО 

-  професионално информисање (предавања, видео презентације, изложбе, маркетиншки 

материјал,. гости предавачи) 

-  сарадња са Гимназијама, Средњим стручним школама и другим друштвеним чиниоцима. 

Обавезне наставне активности 

У току редовне наставе наставници ће користити све садржаје који су погодни за 

остваривање циљева и задатака ПО, као и до сада. Више пута, у току последњих година, на 

састанцима стручних органа анализирани су посебни садржаји погодни за реализацију ПО, али 

се још увек ти изабрани садржаји ретко означавају као такви у месечним и годишњим 

плановима рада и у  припремама наставника за час. Неопходно је већу пажњу посветити 

реализацији циљева и задатака ПО кроз редовну наставу. 

Обавезне ваннаставне активност       

а) час одељенског старешине: 

Од I до VIII разреда у програм рада разредног старешине укључени су и облици и 

садржаји посебно планирани за остваривање ПО. Садржаји рада разредног старешине 

углавном се односе на разговоре у вези значаја рада, стицање основних знања о раду и 

занимањима, повезаност мануелног и интелектуалног рада, као и на посете радним 

организацијама и посебно васпитно-образовним установама. 
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Посебно програмиране облици рада на професионалној оријентацији 

 

Облици 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

Разред 

 

Време  

 

Ниво 

 

Реализатор 

 

Разговори 
1.Шта сам научио у 

библиотеци? 

2.Правилно коришћење 

радног дана 

3.Шта сам научио о 

књигама 

I 

 

III 

 

II 

XI 

 

I 

 

III 

ЧОС 

 

ЧОС 

 

ЧОС 

Учитељи 

 

Учитељи 

 

Учитељи 

Разговори 1.Представљање 

родитеља кроз свет 

занимања 

2.Правилно коришћење 

радног дана 

3.Зашто човек ради? 

II 

 

 

II 

 

II 

XI 

 

 

I 

 

V 

ЧОС 

 

 

ЧОС 

 

ЧОС 

Учитељи 

 

 

Учитељи 

 

Учитељи 

Разговори 1.Значај рада, одмора и 

рекреације 

2.Посао који ми се 

допада 

III 

 

II 

IV 

 

V 

ЧОС 

 

ЧОС 

 

Учитељи 

 

Учитељи 

Разговори 1.Одшкринимо врата 

будућности 

2.Како да учим мање а 

научим више? 

3.Замишљам свет без 

рада… 

IV 

 

IV 

 

IV 

X 

 

XI 

 

V 

ЧОС 

 

ЧОС 

 

ЧОС 

Учитељи 

 

Учитељи,пед. 

 

Учитељи 

Разговори 1.Упознавање 

сопствених радних 

навика 

V 

 

 

X 

 

 

ЧОС 

 

 

Раз.старешине 
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2.Моје интересовање-

моје могућности 

V II ЧОС Раз.старешине 

Разговори  

1.Технике успешног 

учења 

2.Која све занимања 

познајем? 

 

     VI 

 

 VI 

 

      XI 

 

V 

 

     ЧОС 

 

ЧОС 

 

 

Раз.старешине 

Педагог,псих. 

Раз.старешине 

Разговори 1.Упознавање са планом 

ПО у 8. р 

2.Куда после ОШ?/ 

систем школства у 

Србији 

VIII 

 

 

VIII 

X 

 

 

X 

ЧОС 

 

 

ЧОС 

ПП 

 

 

ПП 

 

Разговори 1.Технике успешног 

учења 

2.Услови уписа у СШ 

3.Гост на часу (ПО) 

4.Представљање 

образовних профила по 

подручјима рада 

VIII 

 

VIII 

II 

VIII .  

XI 

 

XII 

V 

Сваке 

2. 

среде 

ЧОС 

 

ЧОС 

ЧОС 

групно 

Раз.старешине 

ПП 

Пед., психол. 

Родитељи 

Педагог,псих 

Разговори Остваривање програма 

ПО, праћење 

интересовања 

ангажовања у слоб. 

Активностима, 

додатној настави… 

I-VIII X-VI РВ Рук. Већа, 

Педагог, 

Психолог 

Предавања 1.Стварање радних 

навика код деце 

 

2.Зашто човек ради? 

3.Родитељ говори о 

свом занимању 

I 

 

 

II 

III 

XI 

 

 

V 

XII 

ПП 

трибин

а 

 

ЧОС 

ЧОС 

Педагог 

Родитељи 

 

Учитељи 

   Учитељи 
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4.Како да правилно 

учим? 

6.Која све занимања 

постоје? 

 

 

7.Услови уписа у СШ 

 

IV 

 

VI 

 

 

 

VIII 

 

II 

 

V 

 

 

 

V 

 

ЧОС 

 

ЧОС 

 

 

ПП 

трибин

а 

 

Педагог 

 

     Педагог 

 

 

 

Психолог,дир

ектор 

Посете РО и 

школама 

1.Посета библиотеци 

2.Посета књижари 

3.Посета Дому здравља 

4.Посета РО 

 

5.Посета средњих 

школа нашој школи 

и посете школама 

I 

II 

III 

IV-

VIII 

VIII 

 

XI 

X 

IV 

IV 

 

II-V 

РС 

РС 

РС 

РС 

 

РС 

Учитељи 

Учитељи 

Учитељи 

Раз.старешин

е 

Педагог 

Раз.старешин

е 

ИЗЛОЖБЕ 1.Уређење паноа о раду 

2.Упознајмо занимање-

зидне новине 

3.Албум ''Занимања 

људи'' 

4.Кутак ''Необична 

занимања'' 

5.Уређење паноа ПО, 

зидне новине… 

I 

II 

 

III, IV 

 

V 

 

VI-

VIII 

IV 

XI 

 

I 

 

IV 

 

X-V 

ОЗ 

ОЗ 

 

РС 

 

ОЗ 

 

ЗУ 

Учитељи 

Учитељи 

 

Учитељи 

 

Учитељи 

 

Разредне 

старешине 

ШКОЛСКИ ЛИСТ  Део садржаја школског листа односиће се на професионалну 

оријентацију.  
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ИСТРАЖИВАЧКИ 

РАДОВИ 

1.Истраживање проф. 

интересовања (анкета) 

3.Анализа уписа у СШ 

VIII 

 

VIII 

X 

 

IX 

 

 

НВ 

Психолог 

 

ПП служба 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

САВЕТОВАЊЕ 

1.Утврђивање 

интересовања, жеља, 

способности (ТПИ, ДАТ) 

2.Индивидуално 

проф.саветовање 

VIII 

 

 

 

II 

X-II 

 

 

 

II-IV 

 Психолог 

 

 

 

Психолог 

 

 

ПРОГРАМ  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. У 

ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА УПИСУ У 

СРЕДЊУ ШКОЛУ“  

 

          СЕПТЕМБАР 

1. Уводни час: Представљање програма ПО и договарање о начину рада. ( рад/1. 

Психолог  и педагог) 

 

              ОКТОБАР 

2. У свету интересовања.   (рад/2.) 

       Графикон интересовања.    (рад/3.)      (Грађанско васпитање) 

3. О стереотипима.    (рад/4. Педагог и психолог) 

4. У свету врлина и вредности.     (рад./5. Психолог и педагог) 

5. Самоспознаја – то сам ја.      (Писање cv   рад/6. Енглески језик) 

 

              НОВЕМБАР 

6.  Какав/каква сам на први поглед.    (рад/7. Разредни старешина) 

7.  Моја очекивања.    (рад/8.ликовна култура) 

8.  Рад са родитељима    (рад/9. Разредни старешина) 

               ДЕЦЕМБАР 

9. Интервју-квиз   (рад/16. Грађанско васпитање) 

10. Упутства за тестирање и индивидуално саветовање   (Педагог и психолог) 

11. Формирање паноа ПО   (тим) 
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  ФЕБРУАР 

12. Слика савременог света рада и кључне компетенције за занимања  (рад/10 ПП) 

13. Образовни профили у средњим школама   (рад/ 11 ПП) 

 

                МАРТ 

14. Мрежа средњих школа   (рад/12. ТО) 

15. Сазнајем са интернета куда после основне школе   (рад/14. Информатика) 

16. Опис занимања помоћу мапе ума  (рад/17. Биологија) 

17. Критеријум за избор школе /испитивање ставова   (рад /18.19. Педагог и 

психолог.) 

18. Обука за конкурисање и На разговору у предузећу  (рад.27.28. српски језик) 

 

 

              АПРИЛ – МАЈ   (Реални сусрети) 

19. Припрема за реалне сусрете   (рад/23. Раз.стар) 

20. Сајам образовања   (Тим) 

21. Трибина    (представљање средњих стручних школа и гимназија) 

22. Моја одлука о школи и занимању    (рад/29. Раз. стар) 

 

                  

 Циљеви професионалне оријентације: 

1. Самоспознаја 

2. Упознавање са разноврсним занимањима 

3. Како се понашати приликом представљања 

4. Писање аутобиографије 

5. Сазнања о списковима дефицитарних  занимања 

 

Учесници пројекта Професионалне оријентације: 

Тим ПО :   1. Данијела Пејчиновић- педагог 

                   2. Тереза Моличник- психолог 

                   3. Јелка Вујић- наставник биологије 

                   4. Наталија Вакањац- наставник ликовне културе  

                   5. Владан Миљковић- наставник историје 

                   6. Душица Веђић- грађанско васпитање 

                        

Наставници укључени у пројекат: 

                    1. Разредне старешине 8. разреда  

                    2. Наталија Вакањац- наставник ликовне културе                   

                    3. Драгана Тијанић- наставник енглеског језика 

                    4. Станика Брашњевић- наставник ТО 
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6.3  ПЛАН И ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Школска 2017-2018. година 

месец садржај рада извршиоци 

IX 

Обележавање 16.9. Међународног дана очувања озонског 

омотача 

Тим за заштиту 

животне средине 

Акција сакупљања старе хартије, чепова и лименки 
Тим за заштиту 

животне средине 

X 

Обележавање 04.10. Дана заштите животиња Изложба 

мачака 

Јелка Вујић  

Весна Сретић 

Обележавање 16.10. Дана хране 
Тим за заштиту 

животне средине 

 Посета осмих разреда «Радмиловцу» Јелка Вујић 

XI Обележавање 1.11. Светског дана екологије 
Тим за заштиту 

животне средине 

 Уређење учионица у бојама јесени 
Тим за заштиту 

животне средине 

XII Обележавање 01. 12. Дана борбе против СИДЕ 
 

Јелка Вујић 

 «Рециклирана» Нова година Тим за заштиту 

животне средине 

I 

Акција прикупљања чепова и старе хартије. 
Тим за заштиту 

животне средине 

Садња јелки са бусеном 
Тим за заштиту 

животне средине 

III 

 
Обележавање 22.3. Дана вода (интердисциплинарна 
настава) 

Стручна већа 

 
Обележавање светске акције « САТ ЗА ПЛАНЕТУ» 

Јелка Вујић 

IV 

Припремање изложбе која ће бити одржана у библиотеци 
школе поводом Дана планете Земље 

Тим за заштиту 

животне средине 

Обележавање 22.4. Дана Планете Земље 
Јелка Вујић 

Весна Сретић 

 Еко квиз за ученике осмих разреда 
Јелка Вујић 

Весна Сретић 

V 

Уређење школског дворишта и атријума 
Тим за заштиту 

животне средине 

Обележавање 17.5. Дана рециклаже 
Тим за заштиту 

животне средине 

Организовање трибине за ученике 7.и 8.разреда «Методе 
контрацепције» 

Јелка Вујић 

Весна Сретић 
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                       Руководилац тима – Весна Сретић 

 

6.4 ПЛАН И ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

Годишњи план рада Тима за социјалну заштиту 

за школску 2017/2018.  годину 

 

Тим за социјалну заштиту ученика ОШ ''Стеван Синђелић''  Београд, чине: 

 

1. Сања Лончар,  професор разредне наставе 

2. Нада Ђуричковић,  педагошки асистент 

3. Драгана Јовановић,  професор разредне наставе 

4. Драгана Максимовић, професор разредне наставе 

5. Јована Миљковић, професор разредне наставе 

 

Специфични циљеви тима: 

 

1. Унапређење квалитета живота деце из маргинализованих и социјално угрожених 

породица, кроз програм едукације, олакшица у школовању и кроз стварање бољих 

услова у образовној установи; 

2. Унапређење положаја посебно осетљивих група деце (деце са посебним потребама, 

деце из хранитељских породица, деце са поремећајима у понашању) кроз систем 

програма за њихово укључивање у социјални живот, едукација наставника и 

формирање у социјалне мреже сарадничких институција (Центар за социјални рад, 

Црвени крст, Општина...); 

3. Сарадња наше школе и учешће у активностима, радионицама и манифестацијама које 

организује Црвени крст Општине Звездара; 

4. Интеграција и унапређење положаја ромске деце кроз акције сузбијања сиромаштва и 

пружање олакшица у школовању. 

Акција сакупљања старе хартије, чепова и лименки 
Тим за заштиту 

животне средине 

 Посета ученика шестих разреда «Радмиловцу» 
Јелка Вујић 

Весна Сретић 

VI Обележавање 05.6. Дана заштите животне средине 
Тим за заштиту 

животне средине 

 Посета Ботаничкој башти 
Јелка Вујић 

Весна Сретић 

 Избор руководиоца тима за наредну школску годину 
Тим за заштиту 

животне средине 



220 
 

Програм рада 

 

1. У току септрембра 2017. године, обезбедити помоћ деци из социјално угрожених 

породица и деци са посебним потребама у виду школског прибора и бесплатних 

уџбеника, радних листова за стране језике и прибора за техничко образовање. 

 

2. Тим ће у наредној школској години још више појачати сарадњу и укључити се у 

бројне акције и радионице Црвеног крста на нивоу Општине Звездара, као што су: '' 

Програм против трговине људима'', ''Наркоманија и друге болести зависности'', '' 

Безбедност деце у саобраћају '' , такмичења из прве помоћи, '' Шта знам о Црвеном 

крсту'' и сл. 

 

3. Током школске године организовати прикупљање половне обуће и одеће, опреме за 

физичко,  за најугроженије ученике. 

 

4. Организовати током децембра акцију „Један пакетић – пуно љубаљви“ за сву 

социјално угрожену децу и децу са посебним потребама (инклузивну). 

 

5. И у овој школској години наставити континуирану сарадњу са ОШ „Бошко Буха“ и 

укључити све ученике наше школе којима је потребна помоћ дефектолога 

(соматопед), логопеда и специјалног педагога. 

 

6. Ученицима из социјално угрожених породица и инклузивним ученицима омогућити 

бесплатан одлазак у биоскоп, позориште и одмор у организацији Црвеног крста. 

 

7. Организовати креативне и едукативне радионице на тему толеранцие и превенције 

дискриминације међу ученицима у сарадњи са ученичким парламентом. 

 

8.  Укључити се у хуманитарну акцију '' Срце Синђелића '', која се традиционално 

организује у нашој школи два пута годишње.
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ПЛАНИРАНЕ  АКТИВНОСТИ У ТОКУ  

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

МЕСЕЦ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 

Септембар   Евидентирање ученика којима је неопходна 

социјална заштита, ромских ученика и инклузивних 

ученика на нивоу одељења, већа и школе 

 Обезбеђивање помоћи социјално угроженој деци у 

виду школског прибора и бесплатних половних 

уџбеника и радних листова, као и прибора за 

техничко образовање и физичко васпитање; 

 Сарадња са Црвеним крстом и договор око 

реализације радионица у оквиру пројекта '' Програм 

против трговине људима '' и других едукативних 

радионица везаних за ненасилну комуникацију, 

ненасилно решавање конфликата и толеранцију 

међу вршњацима; 

 Давање мишљења и помоћ око издавања потврда за 

остваривање социјалне помоћи и дечијег додатка.  

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Општина 

Звездара, 

Црвени крст 

Учитељи – 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, педагог 

и психолог 

школе, директор 

школе, секретар 

школе 

Октобар   Обилазак ученичких породица из социјално 

угрожених миљеа од стране педагошког асистента, 

ради утврђивања реалних услова за живот и рад. 

 Извештај Центру за социјални рад Звездара о 

установљеним условима са терена са циљем 

побољшања истих и прављење плана социјалне 

подршке са ЦСР-ом, Општином Звездара. 

 Обележавање 1. октобра – Светског дана 

давалаштва крви ( изложбе цртежа најмлађих 

ученика) 

 Учешће у традиционалној акцији '' Сунчана јесен'' 

на нивоу града 

 Акција Црвеног крста '' Безбедност деце у 

саобраћају '' ( за ученике 1. разреда) 

  

 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Општина 

Звездара,  

Центар за 

социјални рад, 

Црвени крст  

Новембар   Организовање едукативних радионица на тему 

толеранције и превенције дискриминације у оквиру 

свих одељења на часовима Одељенске заједнице или 

Грађанског васпитања. 

 Прикупљање половне зимске обуће и одеће за 

најугроженије ученике у сарадњи са неком од 

Основних школа на општини Звездара. 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Учитељи – 

наставници 

предметне и 
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 Радионице на тему превенције заразних болести, 

здраве и нездраве навике код деце ( 5. и 6. разред) 

разредне 

наставе, 

Црвени крст 

Звездара 

Децембар/ 

Јануар 

 Обележавање 1. децембра – Светског дана борбе 

против ХИВ-а кроз радионице ( за ученике 7. 

разреда) 

 Спровођење акције „Један пакетић – пуно љубави“ 

за сву социјално угрожену децу и децу са посебним 

потребама (инклузивну). 

 Извештај о планираним и реализованим 

активностима тима за социјалну заштиту током 

првог полугодишта; 

 Пријављивање ученика 6. разреда за обуку из 

области прве помоћи и реалистичног приказа 

повреда стања и обољења 

 

Тим за 

социјалну 

заштиту 

Ученици и 

наставници 

биологије 

Црвени крст 

Звездаре 

Фебруар  Учешће на ликовном и литерарном конкурсу под 

називом '' Крв живот значи'' 

 Обележавање 20. фебруара - Светског дана 

социјалне правде. Ученици млађих  разреда ће дан 

раније донети поклон за друга из клупе.  

 Реализовање радионица у оквиру пројекта 

''Промоција хуманих вредности''     ( за ученике 5. 

разреда) 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Општина 

Звездара,  

Учитељи – 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, Црвени 

крст Звездаре 

 

Март   Прикупљање половне летње обуће и одеће за 

ученике из сиромашних и ромских породица као и 

за ученике са посебним потребама. 

 Припреме наставника и ученика 4. разреда за 

такмичење '' Шта знаш о Црвеном крсту и 

добровољном давању крви?' 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Општина 

Звездара,  

Учитељи – 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, Црвени 

крст Звездаре 
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Април/ Мај   Општинско такмичење ученика 4. разреда на тему '' 

Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давању 

крви ?'' 

 Такмичења ученика 6. разреда из пружања прве 

помоћи и реалистичког приказа повреда и обољења 

 Обележавање Светског дана Рома кроз 

организовање предавања о историји, праву и 

обичајима Рома. 

 

 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Црвени крст 

општине 

Звездара 

Ученици 4. и 

6.разреда са 

својим 

наставницима 

 

Јун   Обележавање Светског дана заштите животне 

средине путем спортских, ликовних и литерарних 

активности и изложба радова у холу школе 

 Евалуација досадашњег рада Тима и праављење 

годишњег извештаја радаТима за социјалну заштиту 

наше школе, као и годишњег извештаја сарадње 

нашег Тима са Црвеним крстом Звездара. 

 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Учитељи – 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе 

 

6.5 ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Циљеви: 

 Успостављање сарадње породице и школе, међусобног уважавања и поверења; 

 Развијање сарадничких односа између родитеља и наставника; 

 Детаљно информисање, саветовање и консултовање у вези са значајним питањима у 

образовно-васпитном процесу; 

 Подржавање и подстицање развоја ученика и њиховог напредовања у образовно-

васпитном процесу; 

 

 

 

Задаци: 

 Информисање родитеља о раду и напредовању ученика; 

 Развијање партнерског деловања породице и школе у образовању и васпитању ученика; 

 Обезбеђивање редовне и квалитетне комуникације између породице и школе; 

 Остваривање позитивне интеракције наставник-родитељ; 

 Обезбеђивање информисаности породице о дешавањима која се остварују у школи; 
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Чланови Тима: 

1. Јована Миљковић - руководилац 

2. Јадранка Данојлић 

3. Јасмина Радиновић-Лукић 

4. Мирославка Ивановић 

5. Нада Ђуричковић 

6. Оливера Стаматовић 

7. Радмила Свитлица 

8. Татјана Бањеглав 

АКТИВНОСТ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Огласна табла Прво и друго 

полугодиште 

- Припремати 

материјале и 

уређивати огласну 

таблу 

Наставници, педагог, 

психолог 

Отворена 

врата 

Одређен дан у 

току седмице 

- Белешке о детету; 

-Извештај о дечијем 

напретку; 

Разредне старешине 

Родитељски 

састанци 

По потреби у 

току школске 

године 

- Ученички 

портфолио; 

- Евиденција; 

-Давање предлога, 

савета, сугестија; 

Разредне старешине, педагог, 

психолог, директор школе 

Учешћа у 

тимовима 

школе 

У току школске 

године 

Укључивање 

родитеља у тимове 

Педагог, психолог, чланови 

тима 

Школски 

одбор 

У току школске 

године 

Укључивање 

родитеља у Школски 

одбор 

Директор школе, секретар 

Савет 

родитеља 

Септембар, 

новембар, 

јануар, април, 

јун 

Састанци Савета 

родитеља 
Директор, родитељи 

Трибине  У току школске 

године 
Анализирање 

Педагог, психолог, 

наставници 

Радионице 
Друго 

полугодиште 
Организовање  Наставници, психолог 

Стручна 

предавања 

Прво 

полугодиште 
Предавање Наставници, психолог 

Школске 

свечаности 

Октобар, јануар 

и мај 
Приредбе 

Наставници, ученици, 

директор, педагог, психолог 

Анкете 

Крај 

полугодишта и 

крај школске 

године 

Анкетни листићи 
Педагог, психолог, 

наставници 
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             Родитељски састанци 

 

Информисање о плану и 

програму; 

Анализа остварености 

циљева плана и 

програма; 

Информисање 

родитеља о успеху, 

дисциплини, 

постигнућима на 

такмичењима,акцијама 

школе, излетима, 

настави у природи, 

посетама културним 

установама; 

По потреби у 

току школске 

године 

 

 

Ученички 

портфолио; 

Евиденција; 

Давање 

предлога, 

савета, 

сугестија; 

 

Одељењске 

старешине, педагог, 

психолог, директор 

школе 

АКТИВНОСТ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Огласна табла 

Слике првака; 

Тематски панои (Дечија 

недеља, Нова година и 

Божић, Свети Сава, 

Годишња доба, Васкрс, 

Дан мајки, Дан књиге); 

Успеси ученика на 

такмичењима; 

Прво и друго 

полугодиште 

 

Припремати 

материјале и 

уређивати 

огласну таблу 

Наставници, 

педагог, психолог 

Брошуре 

 

О школи; 

Акцијама школе; 

Организација излета, 

екскурзија, наставе у 

природи; 

Прво и друго 

полугодиште 

 

Делити брошуре  

родитељима и 

ученицима 

Наставници, 

педагог, психолог 

Отворена врата 

 

Информације о раду и 

напредовању детета; 

Заједнички изналажење 

начина и метода за 

помоћ детету; 

Отворен дан школе; 

Одређен дан у 

току седмице 

Белешке о 

детету; 

Извештај о 

дечијем 

напретку; 

Одељењске 

старешине 
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           Учешћа у тимовима 

школе 

 

Школски развојни план 

 

 

У току школске 

године 

Укључивање 

родитеља у 

тимове 

 

 

Педагог, психолог, 

чланови тима 

 

 

Школски одбор 

 

Учешће у одлучивању о 

раду школе 

У току школске 

године 

Укључивање 

родитеља у 

Школски одбор 

Директор школе, 

секретар 

Савет родитеља 

Избор агенције за 

извођење наставе у 

природи, излета; 

Извештаји о успеху, 

дисциплини, 

оправданим и 

неоправданим 

часовима, 

постигнућима ученика, 

акцијама школе; 

Решавање текућих 

проблема; 

 

 

 

Септембар, 

новембар, 

јануар, април, 

јун 

Састанци 

Савета 

родитеља 

Директор, родитељи 

Трибине 

Дислексија, дискусија, 

постављање питања; 

Насиље, злостављање, 

занемаривање и други 

облици насиља; 

Прво 

полугодиште 
Анализирање 

 

Педагог, психолог, 

наставници,мобилни 

тим 

            Радионице 

Школа без насиља; 

Како помоћи свом 

детету у учењу; 

Друго 

полугодиште 
Организовање  

Наставници, 

психолог 

            Стручна предавања 

Прелазак из разредне у 

предметну наставу 

Прво тромесечје Предавање 
Наставници, 

психолог,педагог 

Школске свечаности 

Дечија недеља; 

Свети Сава; 

Дан школе; 

Октобар, јануар и 

мај 
Приредбе 

Наставници, 

ученици, директор, 

педагог, психолог 

Анкетирање  

Да ли су родитељи задовољни 

сарадњом са школом 

 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

Анкете 
Педагог, психолог, 

наставници 
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 6.6  ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ АСОЦИЈАЛНОГ И ДЕЛИКВЕНТНОГ 

ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 

  

Овај програм обухвата све сегменте васпитно-образовног рада у школи. Он се одвија 

на три нивоа. 

ПРВИ НИВО – Целокупна организација живота и рада у школи са посебним 

нагласком на културној и јавној делатности школе 

ДРУГИ НИВО – Настава и ваннаставне активности 

ТРЕЋИ НИВО – Стручне теме, мини истраживања, трибине и остали облици стручног 

усавршавања 

Први ниво-организација живота и рада у школи са посебним освртом на културну 

и јавну делатност школе 

1. Приредбе – Свечани пријем првака у школу, Пријем ученика у Дечји савез, , 

Прослава Дана Светог Саве, Прослава Дана школе, Свечаност за ученика 

осмог разреда 

2. Позоришне и биоскопске представе за сва одељења 

3. Излети и екскурзије ученика 

4. Спортска такмичења, турнири смотре – Јесењи крос, Београдски маратон, 

Дан изазова, међуодељенски међушколски турнири поводом Нове године, 

Дана школе, учешће на општинским и градским такмичењима спортских 

секција, систем спортских такмичења итд. 

5. Одељенска игра Тајанствени пријатељ 

6. Настава у природи за ученике I од IV до разреда 

7. Хуманитарне акције Црвеног крста 

8. Учешће у ликовним и литерарним конкурсима, најраспеванија ОЗ, музичка 

такмичења, такмичење рецитатора, ђачка песничка сусретања, конкурс за 

најлепше ускршње јаје итд. 

9. Сусрети са писцима за децу 

10. Реализација часова отворених за јавност и угледних часова 

11. Обележавање Светског дана здравља и екологије путем паноа и трибина 

12. Акција  за уређивање и одржавање школског дворишта 

13. Упознавање ученика осмог разреда са радом у средњим школама 

14. Сарадња са родитељима (Савет родитеља, родитељски састанци, учешће у 

реализацији делова образовно-васпитног процеса, помоћ у уређењу школе, 

израда дидактичких средстава 
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Други ниво-настава и ваннаставне активности 

 

НАСТАВА је основни облик васпитно-образовног рада у школи и полазна основа за 

све друге облике рада који школа опрганизује.Зато је неопходно да ученици у самој настави 

открију задовољство, што подразумева примену савремених облика и метода рада, 

усклађених са индивидуалним и узрасним карактеристикама ученика. Позитивна искуства из 

ранијих година, у организацији отворених и угледних часова пружају нам могућност да и ове 

на тај начин иновирамо свој рад и допринесемо позитивној, подстицајној педагошкој клими 

у школи. У школи ће се као и до сад настојати да ученик буде активни учесник наставног 

процеса и да наставник поред наставничке и процењивачке реализује и мотивациону улогу 

као и улогу регулатора односа у социјалним групама ученика. Тимски приступ у креирању 

појединих часова такође је већ прихваћен од стране наставника и стручних сарадника и он ће 

бити заступљен и ове године. 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ – У циљу пружања могућности ученицима да се 

афирмишу и развијају у областима за које су заинтересовани у школи ће радити велики број 

секција које покривају различите области науке, уметности и спортаа које ће ученици бирати 

по сопственом нахођењу или уз сарадњу одељенског старешине и ПП службе. 

 

ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА – На часовима одељенске заједнице у једном броју 

одељења биће реализоване радионице које доприносе остваривању поставњених циљева и 

задатака моралног, радног, интелектуалног, физичког и естетског васпитања. У осталим 

одељењима ови задаци ће се реализовати кроз друге форме рада.  

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ – У школи ће се и ове године остваривати изборни програм за 

ученике од првог до осмог разреда као још један облик задовољавања позитивних 

интересовања ученика. Родитељи и ученици су се путем анкетних листића изјаснили за 

обавезне изборне предмете( грађанско, верска настава, изабрани спорт) и за изборне 

предмете : 

- од првог до четвртог разреда: народна традиција, чувари природе,од играчке до 

рачунара 

- од петог до осмог:  сликање, цртање,вајање; домаћинство, свакодневни живот у 

прошлости, информатика 

Корективна гимнастика биће организована као факултативни предмет за ученике првог 

разреда. 
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ТРЕЋИ НИВО – СТРУЧНЕ ТЕМЕ; МИНИ ИСТРАЖИВАЊА И ТРИБИНЕ 

 

Неке стручне теме, мини истраживања и трибине биће посвећени управо превенцији 

ових проблема, тј. бавиће се проблематиком васпитног рада. Оне су инкорпориране у 

програме рада ЧОС, стручних органа школе, ученичких организација и секција. У њиховој 

реализацији биће ангажовани поред наставника  

 

 

6.7. ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ 

ОСТВАРИВАЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА И ЦИЉЕВА ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА 

а) СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ: 

Ученицима који су се определили за неке спортске активности треба указати на оне 

способности које долазе до изражаја у тој активности и на занимања у којима су те 

способности пожељне. Посебно треба ученике усмеравати према спортовима и физичким 

активностима за које су талентовани, а не показују интересовање. 

б) ДРУШТВЕНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ: 

У оквиру слободних активности ученика, као и у оквиру рада дечјих друштвених 

организација, планирани су облици и садржаји посебно програмирани за остваривање ПО. 

Разредне старешине ће у сарадњи са наставницима пратити укључивање ученика у секције и 

организације и усмеравати их у зависности од њиховог интересовања и способности. У томе 

ће им помоћи и психолог и педагог. 

 

ц) ДОДАТНИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД: 

У оквиру додатног рада подстицаће се развој креативног мишљења, оригиналност, 

стваралачки развој потенцијала, подстицаће се и развој самосвести и самопоштовања. 

Ученицима ће се указивати на латентне способности а испољене ће се максимално 

подстицати. Задаци ће се реализовати кроз сарадњу ПП службе, наставника, родитеља и 

ученика, јер су у додатну наставу укључена често само вредна деца а не и сви талентовани 

ђаци. Предметни наставници ће указивати на подручја рада и начине примене обрађиваних 

садржаја у одређеним занимањима. 
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6.8.ПРОГРАМ КОРЕКТИВНОГ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Корективно васпитно-образовни рад спроводиће се са Мобилним тимом ОШ “Бошко 

Буха“ који чине олигофренолог, логопед и специјални педагог. План овог рада дат је у оквиру 

плана Тима за инклузију. 

Ученици са мањим деформитетима (равна стопала, кифоза, лордоза, сколиоза и сл.) 

после систематског прегледа биће упућени у Дом здравља на корективни рад. 

Ученици са мањим сметњама у психичком развоју, биће обухваћени корективним 

радом од стране ПП службе, а тежи случајеви биће упућени у специфичне институције и 

заводе. 

Коректни васпитно-образовни рад се организује за ученике којима је услед лакше 

ометености у физичком или психолошком развоју потребно пружити додатну помоћ, да би 

се што успешније укључили у васпитно-образовни процес. 

На почетку школске године психолог и педагог школе у сарадњи са стручњацима 

мобилног тима, дијагностиковаће децу којој је потребан (посебан) третман у току школске 

године. Корективни рад са свом дијагностикованом децом  реализује дефектолог,логопед и 

специјани педагог. Узимајући у обзир материјалне и кадровске могућности школе и 

одговарајућих институција са којима школа сарађује КВОР ће се првенствено организовати 

за: 

1. децу која имају сметње у говору; 

2. децу која су лакше ометена у интелектуалном развоју; 

3. децу са лакшим облицима психичких поремећаја; 

4. децу са поремећајима у психомоторици. 

 

 

 

        6.9.ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ 

СУПСТАНЦИ 

Превентивне активности у вези са злоупотребом психоактивних супсанци 

инкорпориране су у све облике рада у школи (редовна настава, слободне активности, посебно 

програмиране активности и манифестације). Програм ће се реализовати кроз програме 

здравствене заштите ученика,програм социјалне заштите ученика, програм заштите ученика 

од занемаривања, програм унапређења васпитно образовног рада. 

Основни циљ је развијање здравих стилова живота, позитивних навика и понашања, 

оснаживање деце да се одупру искушењу и донесу исправне одлуке. 
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6.10.      ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА 

  

1. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА   

 

 

1. Тереза Моличник руководилац 

2. Вера Љубисављевић члан тима 

3. Софија Милановић члан тима 

4. Јелка Вујић члан тима 

5. Ивана Солдо члан тима 

6. Саша Шуњеварић члан тима 

7. Биљана Нешковић директор 

8. Данијела Пејчиновић педагог 

9. Јован Драгићевић представник Ђачког 

парламента 

10. Срђан Радивојевић представник Савета 

родитеља 

11. Огњен Нинчић члан тима 

12. Душица Веђић члан тима 

13. Биљана Капелети члан тима 

 

На основу посебног и општег Протокола за заштиту деце од насиља и Закона о 

основама система образовања и васпитања, као и Закона о о основној школи, као и у складу са 

Развојним планом школе,сачињен је програм рада Тима за заштиту ученика од насиља.  

                  Тим за заштиту ученика од насиља бавиће се:  

- Информисањем и пружањем основне обуке за све запослене у школи у циљу 

стицања знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање и реаговање на 

појаву насиља, злостављања и занемаривања деце; 

- Упознавањем родитеља, ученика и локалне заједнице са програмом заштите деце 

од насиља и важећим законским актима; 

- Координирањем, израдом и реализацијом програма заштите ученика од насиља 

(превентивне и интервентне активности); 

- Праћењем и проценом ефеката предузетих мера у заштити ученика од насиља; 
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- Сараадњом са Центром за социјални рад, МУП – ом  Звездара, Инцест траума 

центром, као и Одељењем за малолетничку делинквенцију, 6. одељење и сарадњом 

са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију; 

- Евидентирањем сваке појаве насиља, вођењем документације, извештавањем 

стручних тела и органа управљања, као прикупљањем документације. 

Тим за заштиту ученика од насиља броји  9 чланова, али по потреби ће укључивати и остале 

запослене. Координатор овог тима је психолог школе. 

 

ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И   ЗАНЕМАРИВАЊА 

 Најважнији задатак школе је да обезбеди сиурно и подстицајно окружење за 

когнитивни и емоционални развој и образовање деце. Да бисмо остварили овај задатак 

неопходно је развијати дух заједништва, толеранције и отворености и спречавати појаву 

непожељних облика понашања, као што су злостављање и занемаривање деце. Ради 

заустављања насиља и смањења ризика од његовог понављања, у школи „Стеван Синђелић” 

оформњен је Тим за заштиту деце од насиља,  

  Задатак тима је да представи  Програм  заштите деце од насиља, којим би се би 

дефинисале активности у школи, као и ван ње и сарадња наставника, ученика, родитеља и 

локалне заједнице, а у циљу превенције насиља, разматрања процедуре реаговања у 

случајевима насилног понашања, развијања социјалних компетенција и конструктивног 

решавања конфликата. 

 Поред тога, тим има обавезу да упути чланове колектива у Посебни протокол и креира 

политику установе у којој ће се: уважавати различитост, поштовати дечја права, борити против 

дискриминације и насиља. Родитеље је такође потребно информисати о различитим видовима 

насиља и укључити у акције за препознавања (па и активно делање) и борбу против њега. 

Неопходно је и искористити ресурсе које пружа локална заједница (у виду предавања, 

позоришних представа, спортских такмичења итд.). 

 У том смислу посебно је важно пратити децу под ризиком (из породица у којима постоје 

односи доминација-субмисивност, где је један од чланова зависник од алкохола и/или 

наркотика, у којима је један од родитеља имао искуство злостављања или занемаривања у свом 

детињству или из породица које нису успоставиле јасне границе понашања, које су у лошој 

материјалној ситуацији итд.). Поред превенције, неопходно је реаговати у ситуацијама када се 

насиље већ догодило (или се на њега сумња). Чланови Тима посебно би обраћали пажњу на 

знаке физичког и/или сексуалног насиља (модрице, опекотине, огреботине, изражен страх 

пред одраслима, екстремна агресивност или повлачење, наглашено еротизовано понашање) и 

емоционалног насиља: поремећаји навика, страхови, изненадне промене успеха у школи, 

одсуство концентрације, покушај самоубиства итд. Занемаривање би се могло препознати на 

основу изостанка адекватне одеће, хигијене, здравствене бриге, као и на основу повучености, 

депресивности и ниског самопоштовања детета. 

 Кад је реч о интервенцији, неопходно је заустављање насиља што пре и/или 

обавештавање надлежних у установи. А ако се сумња на теже облике насиља ван установе, 

обавезно се укључују МУП, Центар за социјални рад и здравствене службе 
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СНАГЕ ШКОЛЕ 

 Снаге школе леже у наставницима, који су мотивисани за реализацију планираних 

задатака и који пажљиво прате ученике, примећују њихове проблеме и благовремено реагују 

ради њиховог решавања. Постоји успешна сарадња с психологом и педагогом школе и за свако 

(потенцијално) угрожено дете се издваја време и пажња. Поред тога, у школи се спроводи 

пројекат Школа без насиља, а и школски чувар и полицајац врло одговорно обављају свој 

посао. 

 Школа остварује успешну сарадњу с Домом здравља Звездара и редовно организује 

предавања на тему промена у пубертету, док представници МУП-а држе предавања о 

безбедности о саобраћају и наркотицима. Можемо се и ослонити на подршку Канцеларије за 

младе општине Звездара и помоћ експерата с Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију. 

 Школа поседује већину техничких средстава (компјутере, фотокопир апарате, 

штампаче, фломастере итд.) који су потребни за штампаље памфлета, обавештења итд.  

СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 

Евидентирање насилних ситуација на чек листама нису континуиране, те је потребно ојачати 

све запослене у напорима да се насиље евидентира благовремено и да се поступа по 

процедурама.  

 Неопходно је ојачати сарадњу с Центром за социјални рад и повезати се с 

организацијама које се баве превенцијом насиља и дискриминације. 

 Потребно је побољшати сарадњу с родитељима, који су често незаинтересовани за 

проблеме своје деце и немају времена да контактирају наставнике или психолога. Школа је 

покушала да побољша овај однос дефинисањем тачних термина отворених врата и 

родитељских састанака и упућивањем родитеља на родитељским састанцима о значају 

безбедности ученика. Планира се штампање летака, као и подела приручника, добијених у 

оквиру пројекта Школа без насиља.  

 Недостатак финансијских средстава, уколико локална заједница не одговори на наше 

потребе, може довести до потешкоћа у реализацији неких активности. Овај се проблем може 

предупредити писањем пројеката и конкурисањем код градске управе или невладиних 

организација 

РЕЛЕВАНТНЕ СЛУЖБЕ У ЗАЈЕДНИЦИ 

 Школа сарађује с предшколским установама Чигра, Колибри и Кошута. Деца из ових 

установа учествују с ђацима наше школе у припреми новогодишњег вашара, приредбе за 

манифестацију „Поздрав пролећу”, затим  посећују ученике млађих разреда и у мају долазе на 

приредбу ученика 4. разреда посвећену њима.  

 Дом здравља Звездара редовно спроводи програм здравствене заштите ученика, који 

обухвата систематски преглед ученика, вакцинацију, физијатарски преглед и здравствени 

надзор над ученицима на екскурзијама и настави у природи. Такође, одржавају се и релевантна 

предавања за ученике виших разреда. 
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 Сарађујемо и с МУП-ом, чији представници држе предавања о жељеним темама 

(прошле године то је било о безбедности у саобраћају и о дејству наркотика на живот младих, 

а предлози су – третман кривичних дела и начини њиховог спречавања, психичке 

карактеристике преступника итд.) 

 Сарађујемо такође с Дечијим културним центром, Домом Културе „Вук Караџић”, 

Месном заједницом „Вуков споменик”, библиотеком, позориштима, музејима и спортским 

центром Олимп, који могу бити значајан ресурс у борби против насиља и промовисању 

исправних вредности 

 

ПОСТОЈЕЋЕ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 Кадар наше школе самостално организује неколико превентивних активности, као и 

мноштво активности које индиректно могу развити код ученика свест о важности сарадње с 

другима и сублимисању агресивности кроз спорт и креативне активности: 

- Радионице – психолог и педагог школе спроводе радионице о ненасилној 

комуникацији у вишим разредима, док се за ученике нижих разреда, у продуженом 

боравку, организују креативне и језичке радионице. 

- Ђачки парламент 

- Школске секције – литерарна, рецитаторска, секција страних језика, математичка, 

грађевинско-машинска, информатичка, драма и покрет, ликовна, музичка, 

одбојкашка и кошаркашка. 

- Издавање школског часописа Синђа 

- Организоване посете – посете позориштима (Пан Театар, Бошко Буха, 

Позориштанце Пуж), музејима и изложбама (Педагошки музеј, Фестивал науке, 

Историјски музеј, Природњачки музеј, Сајам књига) 

- Школска такмичења – из српског језика, енглеског и немачког језика, математике, 

физике, биологије, хемије, историје, географије, музичког, ликовног и техничко-

информатичког образовања  

- Изложбе ученичких радова, представе, приредбе за Дан школе, Нову годину, Ускрс 

(„Поздрав пролећу”), поздрав предшколцима у мају и пријем првака у септембру.  

- Спортске активности 

 У сарадњи с другим организацијама и установама одржавају се: 

 -     Тематска предавања о дејству наркотика на живот младих, безбедности у саобраћају, 

промена у пубертету итд. 

 -     Одласци у музеје, позоришта и на изложбе     

 Оно што би било пожељно увести јесте евалуација ових активности и активније 

учествовање ђака у избору тема и типа активности. 
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ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ   У     УСМЕРЕНИХ    НА       ЗАШТИТУ              ДЕЦЕ    ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

  Радни 

задаци 

Задужене особе Време 

реализације 

Евалуација 

Подела Приручника за 

родитеље (предвиђених 

програмом Школа без 

насиља) на родитељским 

састанцима и 

упознавање с тренутном 

ситуацијом и плановима 

за спречавање насиља у 

школи 

Разредне 

старешине 

Септембар/октобар  

У оквиру плана рада 

Црвеног крста – 

обележавање Светског 

дана старих, када ће 

деца правити  цртеже и 

носити их у Дом за стара 

лица 

Педгошки 

асистент 

Октобар  

Учествовање 

наставника, ученика и 

родитеља у 

активностима у оквиру 

Дечје недеље 

(присуствовање на 

акцијама „Свет по мери 

детета”, „Подигнимо 

руке против физичког 

кажњавања деце”, „То 

сам ја – то смо ми”, а у 

школи организовати 

спортске дане, 

хуманитарне акције, 

приредбе итд.) 

Наставници 

разредне 

наставе, 

учитељи из 

продуженог 

боравка и 

наставници 

предметне 

наставе 

Октобар  
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Држање предавања о  

дејству дрога и алкохола 

на организам, развоју 

организма у 

адолесценцији и 

превенцији заразних 

болести 

Педагошки 

асистент, 

наставници 

биологије и 

школски 

психолог  

Новембар  

Постављање плаката с 

правилима понашања, 

саветима за ненасилну 

комуникацију итд. по 

учионицама и/или 

ходницима школе 

Психолог, 

педагог, 

наставници 

ликовног и 

техничког 

образовања 

Прво полугодиште Спровођење анкете 

међу ђацима о 

познавању садржаја 

плаката 

Реализација радионица 

за ученике осмог разреда 

о општим 

способностима и 

емоционалној 

интелигенције, као и о 

начинима подстицања 

Наставници 

биологије и 

психолог школе 

Кад се буду радиле 

лекције о 

човековом 

нервном систему 

Евалуација од стране 

ученика 

Организовање 

традиционалног 

спортског такмичења у 

колективним 

спортовима за Куп 

„Стеван Синђелић” 

Наставници 

физичког 

васпитања, 

психолог и 

педагог школе 

Април/мај Извештаји,фотографије 

Традиционално 

организовање ликовног 

конкурса поводом 

Ускршњих празника и 

организовање Ускршњег 

базара 

Наставници 

разредне наставе 

и наставници 

ликовног 

образовања 

Пред пролећни 

распуст 

Резултати,извештаји 

Спровођење обуке 

наставника и ученика из 

области медијације 

Школски 

психолог и 

педагог  

Мај и јун Евалуација од стране 

Тима за евалуацију 

Писање чланака о 

насиљу, наркоманији, 

пријатељству итд. за 

школски часопис 

Наставници 

српског језика 

Мај Часопис,летопис 

школе 
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Промоција заштите 

животне средине и 

вођења здравог живот 

 наставници 

биологије,хемије 

Јун Извештаји реализације 

програма 

Школска такмичења и 

конкурси  

Наставници 

разредне и 

предметне  

Наставе 

 

Током целе 

школске године 

резултати 

Трибине и дебате на 

тему насиља, развијања 

толеранције и 

отворености за искуства 

Ђачки 

парламент 

Током целе 

школске године 

Извештаји,фотографије 

Реализација радионица с 

ученицима нижих 

разреда у продуженом 

боравку на тему 

повећања толерантности 

на различитост, 

подстицања 

сарадљивости и осећања 

заједништва 

Психолог 

школе, 

педагошки 

асистент и 

учитељи из 

продуженог 

боравка 

Током целе 

школске године 

извештаји 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ КАД СЕ НАСИЉЕ ДЕСИЛО ИЛИ СЕ ДЕШАВА 

 Посебним протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања јасно 

су дефинисани нивои насиља и процедуре при интервенцијама. Све процедуре јавно истакнуте 

у холу школе и зборници наставника. 

 

 

6.11. ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

  

Програм унапређивања настао је на основу праћења и анализа реализације постављених 

задатака васпитно-образовног процеса. Полазећи од постојећег стања, јавља се потреба да се 

оно мења па је направљен овај програм са тенденцијом да овде дати садржаји постану део 

свакодневног живота и рада. Основни циљ овог програма је: осавремењивање, 

рационализација и оптимализација васпитно-образовног процеса путем: 
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 Примене актуелних психолошко-педагошких, дидактичко-методичких и стручних 

достигнућа у раду; 

 Стварања услова за максималну активизацију ученика и развијање свих његових 

потенцијала; 

 Подизање нивоа педагошко, психолошког и здравственог образовања родитеља. 

 

Унапређивање васпитно-образовног рада ће се одвијати: 

 Путем наставе: примена савремених метода и облика рада у настави, примена иновација 

у образовној технологији у настави; објективност при вредновању постигнућа ученика; 

 Подизањем квалитета рада одељенских заједница; 

 Кроз рад са наставницима на упознавању нових метода васпитно-образовног рада са 

ученицима; 

 Путем програма сарадње са породицом 

 

 

Конкретизација важнијих садржаја унапређивања васпитно-образовног рада 

 

Заједнички садржаји рада 

САДРЖАЈ РАДА Ниво 

реализације 

Време 

реализације 

Извршиоци 

1. Формирање документације 

ефикасних облика и метода рада 

(теоријски и практични прикази) 

Сви 

наставници 
Током 

године 

ПП служба 

 

2. Информисање наставника о 

актуелним променама у образовању 

Сви 

наставници 

Током 

године 

ПП служба 

3. Примена тимског рада у припреми и 

реализацији иновативних типова 

часова и савремених облика рада 

Сви 

наставници 

Током 

године 

Наставници 

задужени за 

реализацију 

иновативних 

часова 

4. Анализа успеха ученика VIII 

разреда на квалификационим 

испитима за упис у средње школе -

стручна дискусија 

Наставничко 

веће 

IX Психолог 
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Програмске основе васпитног рада школе 

месец Садржај активности извршиоци 
С

т
а
л

н
и

 з
а
д

а
ц

и
 

Развијање личног самопоуздања и прихватање сопствених 

вредности, учење начина самопотврђивања уз уважавање личности 

других ученика. 

Разумевање других ученика и усклађивање поступака према 

активностима у групи. 

Развијање и неговање пријатељства и сарадничких односа у групи и 

међу генерацијама 

Решавање конкретних проблема ученика 

Развијање и јачање личне контроле и истрајности 

Упознавање моралних норми и њихових вредности 

Критички однос према примерима из свакодневног живота и 

афирмација позитивних примера моралности 

Брига о здравственом стању и физичком развоју ученика 

О
д

ељ
ен

ск
е 

ст
ар

еш
и

н
е,

 п
си

х
о
л
о
г,

 п
ед

аг
о
г 

IX 

Упознавање ученика са школом, адаптација на живот у школи 

активно учешће у њему 

Одељенске 

старешине 

Упознавање родитеља, породичног амбијента и прикупљање 

података неопходних за успешну сарадњу 

Информисање родитеља о важним активностима школе 

X 

Прикупљање релевантних података о ученику (од родитеља, 

педагога, психолога, лекара) 

Иницирање корективног рада са ученицима 

Активност на стварању здравог језгра одељенске заједнице 

Укључивање одељења у шире активности школе 

Укључивање ученика у културно-уметничка друштва, библиотеке, 

дечије организације 

XI 
Израда анализе о успеху ученика и раду одељенских већа 

Увид у редовност и реализацију наставе Одељенске 

старешине 

Психолог 

Педагог 

Директор 

XII Извештај о успеху ученика и раду разредних већа 
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I 
Припрема свечаности у циљу обогаћивања културно-забавног 

живота у школи 

Актив 

српског 

језика и 

музичке 

културе 

II 
Предавање за ученике ради спречавања ризичног понашања ученика 

Школски 

лекар 

III Ј. Вујић 

IV Извештај о успеху ученика и раду одељенских већа 

Одељенске 

старешине 

Психолог 

Педагог 

Директор 

V 

Предавање за ученике ради спречавања ризичног понашања ученика 
Спољни 

сарадник 

Припрема програма за обележавање школске свечаности 

Стручно 

већесрпског 

језика и 

стручно 

веће 

музичке и 

ликовне 

културе 

VI 
Ажурно и прецизно средђивање педагошке документације 

(дневници рада, записници већа и матичне књиге) 

Одељенске 

старешине 

руководство 

већа и 

актива 

 

 

6.12 ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

Програм школског спорта  у оквиру школског програма биће реализован  кроз различите 

васпитне  програме: 

- Здравствено васпитање 

- Унапређивање васпитно образовног рада 

- Културне и спортске активности школе 

- Слободне и факултативне активности ученика 

- Сарадње са породицом 

- Сарадње са локалном заједницом 
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Планирана је реализација корективне гимнастике за ученике првог и другог разреда, а 

реализоваће је наставник физичког васпитања као факултативни предмет. 

Кроз програм културне и спортске активности ученика, у сарадњи са локалном заједницом и 

спортским центром Олимп биће реализоване све активности. 

КУП Стеван Сиђелић, спортско такмичење у сарадњи са 2 школе из Ниша биће реализовано у 

мају месецу. 

Све спортске активности и такмичења на нивоу Опшине и града реализоваће се динамиком 

школског календара. 

 

6.13  ГОДИШЊИ ПЛАН ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. 

 

месец садржај рада извршиоци 

 Именовање чланова и руководиоца Тима и подела 
задужења у оквиру Тима 

руководилац Тима 

Процена потреба школе за подршком Тима дефектолога 

ОШ ”Бошко Буха” и договор у вези са начинима подршке 

деци и наставницима у наредном периоду 

чланови Тима за 

ИО, ОШ ”Бошко 

Буха”, Школска 

управа ГО Звездара 

VIII 

Процена и утврђивање броја ученика којима је потребна 
подршка и врсте подршке,  потребе за ревизијом или 
укидањем  постојећих ИОП-а на основу евалуације рађене 
на крају 2016/17. школске године 

чланови Тимова за 

додатну подршку 

ученику  

Сарадња са локалном заједницом у правовременом 
отклањању препрека и обезбећивању помоћних средстава 
за рад са ученицима са оштећеним видом, слухом и 
моторичким сметњама 

директор школе, 

ОШ „Бошко Буха“, 

Општина Звездара 

Обезбеђивање прилагођених уџбеника и другог наставног 
материјала за ученике којима је таква помоћ неопходна у 
сарадњи са издавачким кућама  

руководилац Тима 

директор школе, 

издавачке куће 

Прибављање мишљења за процену потреба за додатном 
подршком од Интерресорне комисије  

психолог школе, 

ИРК Општине 

Звездара 

Упознавање Одељенских већа 5. разреда са потребама 
ученика који раде према ИОП-у и начином досадашњег 
рада у разредној настави 

чланови Тима за 

ИО, учитељи, 

Одељенска већа 5. 

разреда 
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IX 

Израда педагошких профила за ученике којима је потребна 
подршка, а до сада нису радили по ИОП-у 

Учитељи, 

предметни 

наставници 

Успостављање сарадње са родитељима ученика који су 
предложени за утврђивање права на ИОП 

чланови Тимова за 

додатну подршку 

ученику 

Формирање тимова за пружање додатне подршке ученику директор школе 

Евидентирање ученика 1. разреда којима је потребна 
додатна подршка и чије је напредовање потребно пратити у 
току првог тромесечја 

чланови Тима за 

ИО, учитељи 1. 

разреда 

Израда распореда рада дефектолога и педагошког 
асистента 

дефектолози ОШ 

”Бошко Буха, 

педагошки асистент, 

одељењске 

старешине 

Упознавање Педагошког колегијума, Савета родитеља и 

Школског одбора са планом рада за ову школску годину 

 

чланови Тима за 

ИО, Педагошки 

колегијум Савет 

родитеља, Школски 

одбор 

X 
Достављање предлога за израду нових или укидање 
постојећих ИОП-а Педагошком колегијуму на усвајање 

руководилац Тима 

за ИО, Педагошки 

колегијум 

Израда нових или ревизија ИОП-а за ученике од 2.-8. 
разреда 

чланови Тимова за 

додатну подршку 

ученику 

Праћење напредовања ученика 1. разреда и процене 
потреба за подршком 

чланови Тима за 

ИО, учитељи 1. 

Разреда, психолог и 

педагог 

Укључивање ученика са ПП у активности поводом „Дечје 
недеље“ 

чланови Тима за 

ИО, Актив учитеља, 

Дечји савез 
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XI Израда педагошких профила за ученике 1.разреда за које 
је процењена потреба за додатном подршкоми и 
успостављање сарадње са родитељима ученика 

Учитељи 1.разреда, 

родитељи ученика 

Анализа успеха ученика који раде по ИОП-у на крају 
првог тромесечја 

чланови Тима за 

ИО, Одељенска већа 

Праћење спровођења ИОП-а и рада тимова за додатну 
подршку ученику 

чланови Тима за ИО 

XII 
Достављање предлога за израду нових или укидање 
постојећих ИОП-а Педагошком колегијуму на усвајање 

руководилац Тима 

за ИО, Педагошки 

колегијум 

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 
чланови Тима за 

ИО, Одељенска већа 

Вредновање и предлози за ревизију ИОП-а 

чланови Тима за 

ИО, тимови за 

пружање додатне 

подршке ученицима 

Укључивање ученика са ПП у активности поводом 
„Новогодишњег вашара“ 

чланови Тима за 

ИО, Актив учитеља, 

Дечји савез 

I 
Укључивање ученика са ПП у активности поводом Дана 
Светог Саве 

чланови Тима за 

ИО, Тим за 

културне делатности 

Израда ИОП-а за ученике 1. разреда за које постоји 
потреба за подршком 

Тимови за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

 Подношење извештаја о резултатима вредновања ИОП-а 
Педагошком колегијуму и доношење одлуке о даљој 
примени, изменама и допунама ИОП-а 

чланови Тима за 

ИО, Педагошки 

колегијум 

II Организовање радионица „Баш је лепо што смо 

различити“ са циљем сензибилисања ученика, њихове 

емпатије и спремности да помогну ученицима којима је 

потребна додатна подршка  

 

чланови Тима за 

ИО, Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

наставници 

грађанског 

васпитања 
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III 

Организовање радионица за ученике 8. разреда и њихове 
родитеље који раде по ИОП-у – упознавање са 
занимањима у којима ће најбоље дођи до изражаја њихове 
способности  

Тим за 

професионалну 

оријентацију, 

дефектолози ОШ 

”Бошко Буха” 

Вредновање и предлози за ревизију ИОП-а 

чланови Тима за 

ИО, тимови за 

пружање додатне 

подршке ученицима 

Подношење извештаја о резултатима вредновања ИОП-а 
Педагошком колегијуму и доношење одлуке о даљој 
примени, изменама и допунама ИОП-а 

чланови Тима за 

ИО, Педагошки 

колегијум 

IV 

Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја 

чланови Тима за 

ИО, 

Одељенска већа 

Сарадња са Интерресорном комисијом -  прибављање 
сагласности за добијање асистента за помоћ ученицима 8. 
разреда који раде по ИОП-у на пробном и завршном 
испиту 

чланови Тима за 

ИО, 

ИРК, Школска 

управа ГО Звездара 

Активности у школи поводом Светског дана Рома 
(изложба, приредба, радионице) са циљем бољег 
упознавања са културом ромске заједнице и социјалне 
инклузије 

Педагошки асистент 

V 

Саветодавни рад са ученицима 8. разреда у вези са 
полагањем завршног испита и уписа у жељену школу 

Психолог, 

одељенске 

старешине, 

родитељи 

Укључивање ученика са ПП у активности поводом Дана 
школе 

Тим за културне 

делатности, чланови 

Тима за ИО,  

 
Формирање и слање списка потреба за дефектолошком 
подршком Школској управи за наредну школску годину 

чланови Тима за 

ИО, 

дефектолози ОШ 

”Бошко Буха” 
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VI 

Анализа успеха ученика на крају 2.полугодишта 

чланови Тима за 

ИО, 

Одељенска већа 

Вредновање ИОП-а и анализа рада тимова за додатну 
подршку ученику 

чланови Тима за 

ИО, тимови за 

пружање додатне 

подршке ученицима 

Спровођење анкете за родитеље о процени сарадње са 
тимом за додатну подршку ученику и школом 

Одељенске 

старешине 

Анализа рада Школског ИО тима у 2017/18.години и 
подношење извештаја о раду  

чланови Тима за ИО 

Анализа сарадње Школског ИО тима са родитељима 
ученика, другим установама и организацијама и локалном 
самоуправом  

чланови Тима за ИО 

Подношење извештаја о реализацији годишњег плана Тима 
за ИО  

чланови Тима за ИО 

Планирање активности Тима за ИО за школску 2018/19. чланови Тима за ИО 

 

 

6.14. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „MIND UP“ 

Овај пројекат је резултат сарадње фондације Goldie Hwan и фондације Новака Ђоковића, а  

одобрен је од стране Министарства проосвете. Представља пилот пројекат који ће се у 

наредне три године реализовати у неколико градова Србије. Програм садржи 15 лекција 

заснованих на неуронаукама  које ће учитељи кроз редован план и програм презентовати 

ученицима млађих разреда. Ученици ће учити како да се концетришу и контролшу сопствене 

поступке у циљу постизања што бољег успеха како у  школи тако и у другим животним 

ситуацијама. Наставници  разредне наставекоји су прошли обуку ће у току ове школске 

године са ученицима обрадити  15 лекција овог програма .  

 

6.15  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦЕ“ 

 

Пројекат се састоји од 7 радионица ( сесија) које се реализују тако што у току првог сата 2 

фацилитатора раде са децом, а један са родитељима, друга два сата  сва три фацилитатора 

раде са целим породицама 
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Радионице се реализују једном недељно  током седам недеља. 

Радионице ће водити 1 едуковани фацилитатор  и 2 едукована тренера за пројекат 

Оснаживање породице(УНДЦ). Детаљнији опис свих сесија дат је у табели. 

 

 

С
ес

и
ја

 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
ј

е 

У
ч

е
сн

и
ц

и
 

Теме сесија Циљеви 

I 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 2

0
1
7
. 

Р
о
д

и
те

љ
и

 
Љубав и 

границе 

- Да родитељи препознају стресове 

и проблеме код младих 

- Да размишљају о особинама које 

желе да имају њихова деца 

- Науче вредности родитељске 

љубави и граница док помажу 

својим младима да развију 

жељене особине 

- Науче да подржавају сновеи 

циљеве младих 

М
л
ад

и
 

 

Поседовање 

циљева и 

снова 

- Помоћи младима да се упознају 

- Да одреде основна правила и 

последице уколико се правила не 

поштују 

- Да размисле о сновима и 

циљевима за будућност и да 

стекну сазнања о томе 

П
о
р
о
д

и
ц

а 

 

Подржавање 

циљева и 

снова 

 

- Помоћи породицама да изтраде 

међусобне позитивне односе 

- Да подже циљеве и снове младих 

II
 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 2

0
1
7
. 

Р
о
д

и
те

љ
и

 

Одређивање 

кућних 

правила 

- Помоћи родитељима да разумеју 

промене код младих 

- Да разумеју потребу за 

доношењем правила 

- Да науче како подсећати младе на 

правила без критиковања 

М
л
ад

и
 

 

Цењење 

родитеља 

- Да препознају сопствене 

фрустрације и тешкоће као и  

фтустрације и тешкоће њихових 

родитеља 

- Да схвате да стрес или брига 

родитеља може да их доведе до  

тога да ураде или кажу нешто што 

је непријатно 

- Да цене поступке својих родитеља 
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П
о
р
о
д

и
ц

а 

Цењење 

чланова 

породице 

- Помоћи породицама да 

препознају своје јаке стране 

- Да изразе колико цене једни друге 

  

II
I 

 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
  
2
0
1
7
. 

 
Р

о
д

и
те

љ
и

 

Подстицање 

доброг 

понашања 

- Родитељи ће: 

- Запажати добро понашање и 

давати похвале 

- Користити награде да науче дете 

новом понашању 

- Користити систем бодова како би 

дете усвојило добро  

понашање 

- Градити позитиван однос са 

децом 

М
л
ад

и
 

 

Савладавање 

стреса 

- Помоћи младима да препознају 

ситуације које могу да изазову 

стрес 

- Да препознају симптоме стреса 

- Да науче добре начине 

савладавања среса 

П
о
р
о
д

и
ц

а 

Коришћење 

породичних 

састанака 

- Породица ће схватити вредност 

породичних састанака  

- Научити како да воде породични 

састанак 

- Договарати се о привилегијама и 

наградама за бод листе 

- Планирати забавне бод листе 

IV
 

О
к
то

б
ар

 2
0
1
7
. 

Р
о
д

и
те

љ
и

 

Примена 

последица 

- Родитељи ће схватити зашто је 

важно да задрже смиреност и 

показују поштовање 

- Научити да користе мале казне за 

мале непослушности 

- Научити да сачувају крупнија 

задужења или казне за велике 

грешке 

М
л
ад

и
 

 

Поштовање 

правила 

- Млади ће схватити да за свакога 

постоје правила и обавезе,  

како за одрасле, тако и за младе 

- Да сви боље функционишу ако 

поштују правила 

П
о
р
о
д

и
ц

а 

Породичне 

вредности 

- Да се помогне породицама да 

утврде своје породичне вредности 

- Да препознају везу између 

вредности до којих породица 

држи и њених активности и 

одлука 
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V
 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 2

0
1
7
. 

Р
о
д

и
те

љ
и

 

Изградња 

мостова 

- Родитељи ће схватити зашто је 

важно да добро слушају децу  

и партнера 

- Научити да добрим слушањем 

могу препознати осећања 

- Схватити шта лежи у основи 

сваког понашања 

М
л
ад

и
 

 

Како се 

носити са 

пресијом 

вршњака 

- Млади ће схватити да им дрога и 

алкохол наносе штету 

- Да треба да вежбају вештине које 

ће им помоћи да се носе са 

вршњачким притиском 
П

о
р
о
д

и
ц

а 
Изградња 

породичне 

комуникације 

- Породица ће научити вештине 

слушања 

- Да заједнички решавају проблеме 

V
I 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 2

0
1
7
. Р

о
д

и
те

љ
и

 

Заштита од 

злоупотребе 

забрањених 

супстанци 

- Родитељи ће научити како да 

заштите своје младе од 

 злоупотребе дрога и алкохола 

- Научити како да се делотворно 

укључе у дететове активности у 

школи 

- Како да имају увид шта раде 

њихова деца 

М
л
ад

и
 

 

Вршњачки 

притисак и 

добри 

другови 

- Стицање додатних вештина за 

опирање вршњачом притиску 

- Да млади схвате шта су то добри 

другови 

П
о
р
о
д

и
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Породице и 

вршњачки 

притисак 

- Помоћ породицама да науче да: 

- Заједнички разговарају о томе 

како избећи злоупотребу 

алкохола и дрога 

- Заједнички разговарају о другим 

проблемима у понашању 

- Поставе јасна очекивања од 

тинејџера 

V
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Подршка 

породицама 

за специјалне 

потребе 

- Родитељи ће научити које 

специјалне потребе неке породице 

могу да имају 

- Како да помогну другима да 

добију помоћ 

  
  
  
  

М
л
ад

и
 

 

Обтатити се 

другима за 

помоћ 

- Млади ће научити како бити од 

помоћи другима  

- Како да остваре позитивну 

интеракцију са старијим 

тинејџерским узорима 
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П
о
р
о
д
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а Објединити 

све 

- Породица ће извршити преглед 

садржаја програма 

- Разменити утиске 

 

 

 

6.16 ПРОГРАМ “ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ”  

 

ПРВИ МОДЕЛ 

A- ВЕСЕЛА СТОЛИЦА(Основни модел)  Oвај модел обухвата вежбе у учионици са 

столицом  

Б-ПРИЧАМ ТИ ПРИЧУ (Вођена фантазија) 

В-ЗДРАВА СТОПАЛЦА  Превентивне вежбе за стопала 

Г-РАЗИГРАНА ПАЛИЦА  Вежбе са палицом 

ДРУГИ МОДЕЛ 

1.МУЗИЧКА ГИМНАСТИКА 1-(Аеробик за децу)Основни елементи кретања 

2. МУЗИЧКА ГИМНАСТИКА 2- Аеробик за децу)Основни елементи крет. 

3.ПЛЕШИ И ЗАЛЕДИ СЕ – Имитација различитих спортова кроз игру 
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ТРЕЋИ МОДЕЛ 

1.ЈЕСЕЊЕ ИГРАРИЈЕ-(Игре на отвореном)Хваталице са ометањем, Вук и овце, Огледало 

2.ЗИМСКЕ ИГРАРИЈЕ- (Игре на отвореном) Направи Снешка, Погоди Снешка, Ходај мојим 

траговима 

3.ПРОЛЕЋНЕ ИГРАРИЈЕ- (Игре на отвореном) Змијин реп, Кошење, Лишће и плодови 

Сваки комплекс вежби изводи се у трајању по 15 минута и то (по договору са родитељима) у 

време трајања малих одмора(3x5минута)  

 

6.17. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

За школску 2017-2018. годину тим чине: 

  

16. ТИМ  ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

1. Оливера Лазаревић руководилац 

2. Маја Радосављевић члан тима 

6. Биљана Нешковић директор 

7. Емина Милојевић члан 

8. Тереза Моличник психолог 

 

Планира се четири састанка тима, у сваком тромесечју по један. 

Циљ рада тима је подстицање и реализација ваннаставних активности са укључивањем што 

већег броја ученика. 

Садржај рада тима чини сарадња са локалном заједницом, пре свега са општином Звездара. 

За реализацију сваке активности израђиваће се план са носиоцима и садржајима активности. 

На крају школске године тим доставља извештај о свом раду. 

Градска општина Звездара у сарадњи са васпитно образовним институцијама на територији 

своје општине развија и негује подстицајно окружење за раст и развој младих. У том смислу 

повезује институције, установе и удружења грађана да програмским активностима допринесу 

квалитетнијој реализацији циљева васпитања и образовања дефинисаним Законом о основама 

система образовања и васпитања и другим законима и подзаконским актима који регулишу 

ову област. У току 2017/2018. године реализоваће се следећи програми: 
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Заштита од пожара 

Програм се реализује у сарадњи са Добровољним ватрогасним друштвом Звездара, са циљем 

подизања знања код деце у области заштите од пожара - са акцентом на узрок несреће: 

несмотрену дечију игру, нехат, непажњу и непознавање опасности, односно заштита деце од 

пожара, експлозија и пиротехничких средстава. Реализују се интерактивна предавања 

заученике трећег разреда основне школе. 

За заинтересоване школе предвиђено је и квалификационо квиз такмичење ватрогасног 

подмлатка – ученика  основних школа са територије општине Звездара  под називом „Покажи 

шта знаш из  области заштите од пожара“ 

Припреме ученика и избор представника за финално Квиз такмичење обавиће се у школама, а 

обуку ученика извршиће инструктори Добровољног ватрогасног друштава Звездара. 

Безбедност у саобраћају 

Програм се реализује у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај,  Агенцијом за безбедност 

саобраћаја и удружењима које делују у области унапређења безбедности у саобраћају у складу 

са Програмом унапређења саобраћајне безбедности на путевима ГО Звездара. Циљеви 

програма су: унапређење безбедности учесника у саобраћају, развијање и неговање 

саобраћајне културе код ученика, њихових родитеља и наставника, подстицање активнијег 

учешћа ученика у промоцији саобраћајне културе и неговање саобраћајне културе у школском 

амбијенту и локалном окружењу. 

Програмске активности се реализују током школске године и обухватају интерактивна 

предавања, радионице, такмичења, конкурсе, показне вежбе... за ученике различитог узраста, 

родитеље и наставнике.  

Програм здравственог васпитања 

У сарадњи са стручњацима Дома здравља «Звездара», Клиничко болничког центра Звездара, 

Црвеним крстом «Звездара» реализација предавања, семинара, трибина,  округлих столова... 

са циљем развијања здравих стилова живота и здравствених навика.  

Превентивни програми (превенција вршњачког насиља, злоупотребе психоактивних 

супстанци и других облика ризичног понашања код деце и адолесцената) 

У оквиру Програма заштите деце од насиља, школе ће у складу са могућностима реализовати 

програме Канцеларије УН за борбу против криминала:  

-Вештине за адолесценцију који има за циљ развијање социјално-емоционалних вештина и 

одговорног понашања код деце и младих, прихватање позитивних вредности, ставова и 

понашања и превенцију злоупотребе алкохола, дувана и дрога и других облика ризичног 

понашања; 

-Оснаживање породица, са циљем да родитељи развијају технике добре комуникације у у 

породици, уводе правила и последице, негују породичне вредности и буду подршка својој 

деци, а млади стекну знања и унапреде вештине како да постављају мале и велике животне 

циљеве, како да се одупру негативним притисцима вршњака, поправе лош успех у школи, 

управљају сопственим емоцијама, разумеју родитеље и неке њихове одлуке и ставове;  

као и друге превентивне програме, трибине, предавања и радионице са циљем информисања 

деце и младих и унапређења њихове безбедности. 
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Програми у области културе 

Школске секције, у складу са могућностима, учествују у програмима који се организују на 

територији Градске општине Звездара, а који имају за циљ стварање могућности за интензиван 

и усклађен културни развој, стварање услова за подстицање културног и уметничког 

стваралаштва, као и дечијег стваралаштва.  

Дечји позоришни фестивал Позориште Звездариште 

Са циљем развијања позоришне културе код најмлађих, Дечји позоришни фестивал 

"ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ" ће, под покровитељством Градске општине Звездара, 

бити одржан од 17 до 23. новембра 2017. године. На програму ће бити преко 11 

позоришних остварења из земље и иностранства. Основне школе, у сарадњи са 

општином, организују посету ученика.  

Програм школског спорта и спортских активности 

Савез за школски спорт Звездара, уз подршку Градске општине Звездара, организује школска 

спортска такмичења, у складу са Календаром такмичења града Београда.  Градска општина 

Звездара подржава програме спортских организација који обухватају активности бесплатне 

спортске активности за ученике основних школа, у складу са Законом о спорту. 

Основне школе организују бесплатне спортске ваннаставне активности и општини достављају 

податке (назив секције, узраст и број учесника), у складу са Програмом развоја спорта 2015-

2018. године.  

Програм у области екологије 

Основне школе различитим програмима (изложбе, акције уређивања, предавања, конкурси, 

трибине, округли столови...) подстичу развијање еколошке свести код ученика и грађана 

Звездаре. Посебно се обележавају дани: 4. октобар – Светски дан заштите животиња, 4. 

новембар – Дан климатских промена, 22. март - Светски дан вода, 22. април – Дан планете 

земље, 5. јун – Светски дан заштите животне средине 

Дечја недеља 

Традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас веома је дуга, а на иницијативу 

организације Пријатељи деце Србије, која је дугогодишњи актер ове манифестације, 

дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци. Дечија недеља се традиционално одржава 

у првој седмици октобра, у циљу скретања пажње јавности на децу и младе, на потребе и права 

деце и младих у породици, друштву и локалној заједници, на њихова права да одрастају у што 

бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење свих својих потенцијала.  

У сарадњи са организацијом Пријатељи деце Звездаре од 2. до 8. октобра организоваће се низ 

активности у оквиру обележевања Дечије недеље на тему «Градимо мостове међу 

генерацијама – за радост сваког детета», а школе ће имати и своје програме. 

Сарадња ученичких парламената на локалном нивоу 

Са циљем размене искустава и упознавања организоваће се састанци представника ученичког 

парламента. Ученички парламент школе домаћина ће представити своју школу. 

У сарадњи са Канцеларијом за младе Градске општине Звездара, учествоваће у реализацији 

програма за младе, у областима које се односе на њихов узраст. 
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Упознавање ученика са радом локалне самоуправе и Волонтерског сервиса  

Током целе школске године, у договору са школама, у Општини и Волонтерском сервису 

Звездаре биће реализовани часови/интерактивни сусрети за ученике на којима ће их 

представници Општине упознати са радом Управе ГО Звездара и Волонтерског сервиса 

Звездаре. 

Подршка образовању ученика ромске националности  

У сарадњи са Мобилним тимом за инклузију Рома Звездаре, обезбедиће се подршка васпитно 

образовним установама и ученицима ромске националности са циљем укључивања све деце у 

образовни систем, обезбеђивања редовности у похађању наставе и спречавања раног 

напуштања образовања.  

Основне школе ће учествовати у реализација планираних активности у оквиру програма 

„Повећање обухвата деце припремним предшколским програмом и првим разредом основне 

школе“, који се реализује у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

и организацијама  Црвени крст Србије и УНИЦЕФ и пројекта „Међусекторски механизам за 

спречавање напуштања и смањење раног напуштања школе у ГО Звездара“  

 

Организација додатне наставе из српског језика и математике 

Градска општина Звездара, ће у складу са могућностима, организовати подршку у реализацији 

додатне наставе из српског језика и математике као део припреме за полагање завршног 

испита, као и наставу из других предмета, ако се укаже могућност и потреба.  

Општински савет родитеља 

Општински савет родитеља чине представници родитеља Савета родитеља Предшколске 

установе Звездара, основних и средњих школа на Звездари. Формиран је са циљем унапређења 

рада васпитно-образовних установа, локaлне заједнице и других друштвених сервиса који су 

одговорни за безбедно и правилно одрастање и развој деце и младих. Током године ће се 

реализовати 2 састанка на којима ће се разматрати питања од значаја за унапређење квалитета 

образовања и васпитања. 

Сарадња са члановима школских одбора 

У току године, по потреби, реализоваће се састанак са представницима школских одбора, на 

којем ће се разматрати питања од значаја за унапређење квалитета образовања и васпитања. 
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6.18  ПЛАН ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУЛТУРНЕ И ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТ 

ШКОЛЕ 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

Биљана Пуповић   (наставник српског језика)-руководилац  

Весна Мирић (учитељица )-члан 

 Биљана Нешковић (директор) - члан 

Драгана Јовановић (наставник у боравку) 

Весна Петровић Зечевић(наставник српског језика )-члан 

Милојевић Емина (наставница музичке културе )-члан 

Александра Горановић (наставник разредне наставе) - члан 

Татјана Бањеглав (наставник српског језика)-члан 

Наталија Вакањац  ( наставник ликовне културе)-члан 

Љубица Стојановић (наставник српског језика)-члан 

   

Реализујући разнолике активности у оквиру културне и јавне делатности,школа 

испуњава и културне услове за развој ученика и њихову афирмацију у том смислу. 

Школа је интегрални део друштвене средине и са њом је врло тесно повезана.Ниво и 

облици сарадње  школе и друштвене средине значајно утичу на укупне резултате које школа 

постиже у васпитно-образовном раду. Школа је годинама учесник свих значајних 

манифестација у граду, за шта има низ похвала и признања.   

Учитељи, наставници и родитељи сносе заједничку одговорност за развијање 

сарадничких односа. Зато је укључивање породице у образовање деце од велике важности за 

унапређивање и богаћење процеса учења.. 

             Комуникација, поштовање и прихватање разлика и најбољи интереси деце формиће 

базу за добре односе породице и школе. Учитељи и наставници континуирано ће информисати 

породицу o садржају рада, објашњења везана за циљеве и очекиване исходе учења и 

подучавања о методама које користе у настави, o свему што се догађа и животу детета у школи, 

јер родитељи могу бити важна подршка уколико знају шта школа очекује од њих и њиховог 

детета. Породица је школи извор за наставни програм: родитеље ћемо укључивати у доношење 

различитог материјала за учешће у организовање посета њиховом радном месту, могу се 

добровољно укључити у рад у учионици и помоћи у организовању средине за учење и 

реализацији наставе у договору са учитељем. 

       Културно-просветна и друштвена делатност школе саставни је део ових васпитно-

образовних активности, којима школа непосредно остварује сарадњу са ужом и широм 

друштвеном срединном афирмишући педагошке и  друштвено-културне услове за реализацију 

циља васпитања и богаћења културног и друштвеног живота средине. 
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         Све планиране задатке и садржаје културних и друштвених активности школа ће 

остварити сарадњом са родитељима ученика, спровођењем разних акција солидарности и 

прикупљањем секундарних сировина, пригодним програмима везаним за обележавање и 

прослављање значајних датума и јубилеја, организовањем посела, такмичења, излета, посета, 

наставе у природи,летовања, зимовања, екскурзије, учешћем у смотрама. 

             Друштвена средина пружаће помоћ школи у организовању и реализовању традиција и 

интересовања код ученика, при решавању свих питања која су од интереса за школу и ученике, 

у циљу организовања што боље превентиве, личног и здравственог просвећивања ученика и 

радника школе, поводом извођења екскурзија, излета, посета и др. 

Сарадња са породицом 

            Школа ће подстицати и неговати партнерски однос са родитељима и старатељима 

ученика засноване на принципима међусобног поштовања и поверења. Сваког месеца школа 

ће организовати отворени дан за родитеље како би присуствовали васпитно образовном раду.  

На крају сваког полугодишта организоваћемо анкетирање родитеља, односно старатеља ради 

праћења успешности  програма сарадње са породицом. Анкете ће се узимати у обзир у 

поступку вредновања квалитета рада школе.  

            Задатак сарадње са родитељима школа ће остварити ангажовањем родитеља 

појединачно или групна у неким акцијама школе, кроз сарадњу разредних старешина, 

наставника, директора и стручних сарадника са родитељима на родитељским састанцима 

(одељенским и општим), организовањем трибина и индивидуалним саветодавним 

разговорима. 

                    Сарадња се заснива на међусобно информисање и саветовање o психочком и 

социјалном развоју ученика, о резултатима рада и понашања, и условима учења и рада у школи 

а у циљу ефикаснијег, педагошко-психолошког образовања родитеља, и ефикаснијег 

породичног васпитања и побољшања општег васпитно-образовног рада школе. 

ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ И САДРЖЈИ РАДА: 

1.Коришћење услова које пружа средина у којој се школа налази-

биоскопа,позоришта,музеја,галерија,ботаничка башта... 

2.Развијање сарадње са фолклорним и другим секцијамаовог подручја 

3.Наставак сарадње са школама из  земље  и остваривање нове сарадње са школама из 

иностранства 

3.Организовање такмичења са школама на општинском и градском нивоу 

4. Учешће на  значајним манифестацијама у граду и на општини 

5.Обележавање значајних датума: 
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САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ       

-  Почетак школске године и пријем 

првака 

- Спортски дан  у оквиру хуманитарне 

акције ,,Срце Синђелића“ 

- Промоција 

одбојке,кошарке,рукомета,ритмичке 

гимнастике... 

- Изложба ликовних радова првака 

- Предавање за родитеље:Стварање 

радних навика код ученика“ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Веће  другог разреда 

 

- Учитељи, наставници 

-Тренери 

 

Учитељи првака 

Педагог 

- Пријем првака у Дечији савез 

- Обележавање Дечије недеље 

- Изложба поводом Дечје недеље 

- Дочек и пријем гостију из Словеније у 

оквиру међународне сарадње   

- Обележавање Дана здраве хране  

-Посета позоришту 

- Сајам књига 

.   
  
  
  
  
  
О

К
Т

О
Б

А
Р

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

- Веће  првог  разреда 

-Актив учитеља 

Ликовна секција 

-Актив учитеља 

-Наставници 

физичкогваспитања,учитељи 

Учитељи и наставници 

-Фестивал науке 

 

 

-Гостовање писаца у школи у сарадњи са 

издавачким кућама 

 

-Посета музејима   

  Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

-Актив учитеља и 

наставници физике,хемије, 

биологије... 

-Библиотекар и професори 

српског језика 

-Учитељи и наставници 
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-Новогодишња изложба ученичких 

радова 

- Посета позоришту 

-Новогодишњи вашар 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

-Ликовна секција 

- Учитељи и наставници 

-Учитељи 

-Прослава Дана Светог Саве 

 

-Светосавска изложба ученичких радова 

  ЈА
Н

У
А

Р
 

 

-Учитељи и наставници 

српског језика 

-Ликовна секција 

-Посета библиотеци „Јефимија“ 

 

-Дан матерњег језика 
   
Ф

Е
Б

Р
У

А
Р

 

 

-Учитељи првог разреда 

-професор српског језика и 

библиотекар школе 

-Обележавање дана пролећа 

-Гостовање музичара и концерт класичне 

музике у сарадњи са музичким школама 

-Посета позоришту 

   
  
  
 М

А
Р

Т
 

-Учитељи 

-Наставници музичког 

-Учитељи, наставници 

-Ускршњи вашар 

-Дани музике (Избор за најраспеванију 

одељенску заједницу) 

-„Читалачка значка“ 

   
  
  
  
  
  
  
  
 

А
П

Р
И

Л
 

  
  
  
  
  
  
 

 

- Актив учитеља 

-Учитељи, 

наставница музичког 

-Библиотекари 

-Прослава Дана школе 

 

-Годишња изложба радова ученика 

школе 

-Пролећни крос 

- Посета ОШ ,,Сладки Врх“ у оквиру 

међународне сарадње 

-Посета позоришту 

   
  
  
  
  
  
М

А
Ј 

 

Наставници и учитељи 

-Ликовна секција 

-Наставници физичког 

-Учитељи и наставници 
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- Завршне приредбе одељенских 

заједница 

- Свечана додела сведочанстава 

   
  
  
  
  
 Ј

У
Н

 

 

-Наставници 

музичког,српског и разредне 

старешине 

 

 

VII ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

Програм стручног усавршавања, као интегрални део васпитно-образовног процеса 

одвија се у два глобална вида: 

- ван школе 

- унутар школе 

- Програм стручног усавршавања ван школе, који се јавља као потреба и обавеза 

наставника и стручних сарадника. 

 

7.1.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН ШКОЛЕ  

Назив семинара Каталош

ки број 

Компетенц

ија 

(навести 

бр.) 

Приорите

ти 

(навести 

бр.) 

Број 

поен

а 

Начин 

финансира

ња 

(бесплатни 

семинар 

или 

финансира 

наставник 

) 

Планирани 

период 

(месец) 

Назначи

ти 

облик 

учешћа: 

аутор, 

реализа

тор или 

слушал

ац 

семинар

а 

1 . Татјана 

Бањеглав 

       

Републички 

зимски семинар 

  

713 К1 2 24 финансира

н 

фебруар слушал

ац 

Ка савременој 

настави српског 

језика и 

књижевности  2 

704 К1 2 8 финансира

н 

новембар слушал

ац 
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2 Станика 

Брашњевић 

       

Моделарство 

кроз практичне 

примере 

617 К-1  8 Установа Деценбар Слушал

ац 

семинар

а 

Методика 

електротехнике у 

ТИИО 

615 К-1  8 Установа Јануар Слушал

ац 

семинар

а 

3. Наталија 

Вакањац 

       

Уметност-

простор за 

синергију разл. 

стилова учења и 

потенцијала 

ученика 

805 к2    8 Наставник 

или школа 

зависи од 

организато

ра 

слушал

ац 

семинар

а 

Креативни 

приступ настави 

ликовне културе 

767 к1  8  Наставник 

или школа 

зависи од 

организато

ра 

слушал

ац 

семинар

а 

4. Веђић 

Душица 

       

“Слободна зона у 

основним и 

средњим 

школама – филм 

као помоћно 

наставно 

средство у 

настави 

Грађанског 

васпитања” 

977 K-2 П-4 8 Финансира 

наставник 

или школа 

Током 

првог 

полугодиш

та 

Слушал

ац 

„Како решавати 

проблеме са 

дисциплином и 

управљати 

разредом“ 

44 

 

 

 

К-3 П-4 16 Финансира 

наставник 

или школа 

Током 

другог 

полугодиш

та 

Слушал

ац 
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5. Вујић Јелка        

Правилна 

исхрана и 

дозирана физичка 

активност 

221   К  1      24   слушал

ац 

Креативни рад са 

ученицима на 

превенцији  ПАС 

215   К  1      16    

слушал

ац 

6. Грбић Ирена        

7. Драгићевић 

Јован 

       

Како се 

заштитити од 

природних 

непогода. 

614 К1 5 16 финансира 

наставник 

новембар слушал

ац 

Игра као фактор 

мотивације у 

учењу 

географских 

садржаја 

612 К1 3 8 финансира 

наставник 

март слушал

ац 

8. Илић 

Александар 

       

За витак стас и 

здравља спас-

моделовање 

физичке 

активностии 

исхране код деце 

833 

833 K3 П1 8 Финансира 

наставник 

октобар слушал

ац 

Школска  

спортска 

гимнастика 

:усавршавање 

наставника за 

реализацијуновог 

програма за 

835 К3 П3 8 Финансира 

наставник 

новембар слушала

ц 
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олимпијски 

циклус(2016-2020) 

835 

9. Јагличић 

Радмила 

       

Историја између 

мита и науке 

147 К1 3 8 Школа 2017/2018. слушала

ц 

10. Кастратовић 

Јована 

       

Зимски 

републички 

семинар 

713 К1 2 24  школа фебруар слушала

ц 

Ка савременој 

настави српског 

језика и 

књижевности 

704 К1 2 8 бесплатан октобар/ 

новембар 

слушала

ц 

11. Кнежевић 

Сандра 

       

Принципи 

диференцијације у 

настави немачког 

језика 

754 К2 П2 8 Наставник 

финансира 

2017,Беогр

ад 

слушала

ц 

Идентификација и 

рад са даровитом 

децом 

 К3 П2 16 Наставник 

финансира 

2018,Беогр

ад 

слушала

ц 

12.Лакићевић К. 

Радиславка 

       

Моделарство кроз 

практичне 

примере 

617 К-1  8 Установа Деценбар Слушала

ц 

семинара 

Методика 

електротехнике у 

ТИИО 

615 К-1  8 Установа Јануар Слушала

ц 

семинара 
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13. Вера 

Љубисављевић 

       

 

Наставна секција 

из Хемије 

 

 

619 

 

К1 

  

16 

 

Финансира 

школа 

 

Април 

2018. 

 

Слушала

ц 

семинара 

        

14. Миленковић 

Драгана 

       

Вредновање и 

евалуација 

постигнућа 

ученика у настави 

страних језика 

   746       К2        1        

8 

    

финансира 

    

наставник 

децембар 

2017. 

     

слушала

ц 

Мозак и (страни) 

језик – примена 

неуролингвистичк

их сазнања у 

настави 

   750       К2        2        

8 

   април 

2018. 

     

слушала

ц 

Невербална 

комуникација у 

настави страних 

језика 

   751       К2        3        

8 

 новембар 

2017. 

     

слушала

ц 

15. Милојевић 

Емина 

       

Савремене методе 

учења музике у 

различитим 

развојним фазама 

детета  

780 К1 1 16 финансира 

наставник 
 

Слушала

ц 

Популарна музика 

у настави 

музичких и 

776 К1 1 8 финансира 

наставник 
 

Слушала

ц 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=780&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=780&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=780&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=780&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=780&godina=2014/2015
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општеобразовних 

предмета 

Анализа 

интерпретације 

музичког дела 

761 К1 1 12 финансира 

наставник 
 

Слушала

ц 

16.Милојевић 

Сандра 

       

Web дизајн - 

HTML, CSS, 

JavaScript 

192 К1 3 8 финансира 

наставник 
 

Слушала

ц 

Ефикасно вођење 

педагошке 

документације 

197 К1 2 24 финансира 

наставник 
 

слушала

ц 

Примена 

Интернета у 

комуникацији са 

ђацима - Странице 

предмета 

239 К4 3 8 финансира 

наставник 
 

слушала

ц 

17. Миљковић 

Владан 

       

Мултиперспектив

ност у настави 

историје 

148 К1 1 24 наставник Прво 

полугодиш

те 

опционо 

слушала

ц 

Савремена 

историографија у 

настави 

историје.методичк

и приступ 

150 К1 1 16 наставник  Друго 

Полугоди

ште 

опционо 

слушала

ц 

18. Моличник 

Тереза 

       

19. Н.H. 1 

математика 

       

Државни семинар 

Друштва 

242 К1 1 16 финансира 

наставник 

Фебруар Слушала

ц 
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математичара 

Србије 

Логичка 

каузалност у 

алгебри, 

геометрији и 

статистици 

268 К2 3 8 финансира 

наставник 

децембар Слушала

ц 

20. Николић 

Сања 

       

Државни семинар 

Друштва 

математичара 

Србије 

242 К1 1 16 финансира 

наставник 

Фебруар Слушала

ц 

Логичка 

каузалност у 

алгебри, 

геометрији и 

статистици 

268 К2 3 8 финансира 

наставник 

децембар слушала

ц 

21. Огњен 

Нинчић 

       

Државни семинар 

Друштва 

математичара 

Србије 

242 К1 1 16 финансира 

наставник 

Фебруар слушала

ц 

Логичка 

каузалност у 

алгебри, 

геометрији и 

статистици 

268 К2 3 8 финансира 

наставник 

децембар слушала

ц 

 22. Н.H. 2 

математика 

       

Државни семинар 

Друштва 

математичара 

Србије 

242 К1 1 16 финансира 

наставник 

Фебруар слушала

ц 
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Логичка 

каузалност у 

алгебри, 

геометрији и 

статистици 

268 К2 3 8 финансира 

наставник 

децембар слушала

ц 

23. Нешковић 

Биљана 

       

Школски 

информациони 

систем за 

будућност 

    стручни 

скуп 

септембар слушала

ц 

Седми стручни 

скуп Друштва 

директора Србије 

    стручни 

скуп 

март слушала

ц 

Комуникацијска 

компетентност 

наставника у 

функцији 

унапређења 

квалитета рада у 

школи 

112 К4 П4 16 школа Кад се 

оформи 

група 

Слушала

ц 

Ефикасним 

реаговањем до 

успешнијег 

решавања и 

превазилажења 

кризних ситуација 

102 К4 П5 8 школа Кад се 

оформи 

група 

Слушала

ц 

24. Павловић Р. 

Кристина 

       

За витак стас и 

здравља спас-

моделовање 

физичке 

активностии 

исхране код деце 

833 

833 K3 П1 8 Финансира 

наставник 

октобар слушала

ц 
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Школска  

спортска 

гимнастика 

:усавршавање 

наставника за 

реализацијуновог 

програма за 

олимпијски 

циклус(2016-2020) 

835 

835 К3 П3 8 Финансира 

наставник 

новембар слушала

ц 

25. Пејчиновић 

Данијела 

       

Комуникацијска 

компетентност 

наставника у 

функцији 

унапређења 

квалитета рада у 

школи 

112 К4 П4 16 школа Кад се 

оформи 

група 

Слушала

ц 

Ефикасним 

реаговањем до 

успешнијег 

решавања и 

превазилажења 

кризних ситуација 

102 К4 П5 8  Кад се 

оформи 

група 

Слушала

ц 

26. Весна 

Петровић 

Зечевић 

       

Зимски 

републички 

семинар 

713 К1 2 

 

 

 

24  школа фебруар слушала

ц 

Ка савременој 

настави српског 

језика и 

књижевности 

704 К1 2 8 бесплатан октобар/ 

новембар 

слушала

ц 
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27. Пуповић 

Биљана 

       

Зимски 

републички 

семинар 

713 К1 2 24  школа фебруар слушала

ц 

Ка савременој 

настави српског 

језика и 

књижевности 

704 К1 2 8 бесплатан октобар/ 

новембар 

слушала

ц 

28. Радоњић 

Дејан 

       

Моделарство кроз 

практичне 

примене 

617 К-1 / 8 Установа Децембар Слушала

ц 

семинара 

Методика 

електротехнике у 

ТиИО 

615 К-1 / 8 Установа Јануар Слушала

ц 

семинара 

29. Ребић Тања        

Вредновање и 

евалуација 

постигнућа 

ученика у настави 

страних језика 

746 К2  8   слушала

ц 

Невербална 

комуникација у 

настави страних 

јеѕика  

751 К2  8   слушала

ц 

30.Свитлица 

Радмила 

       

Принципи 

диференцијације у 

настави немачког 

језика 

754 К2 П2 8 Наставник 

финансира 

2017,Беогр

ад 

слушала

ц 
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Идентификација и 

рад са даровитом 

децом 

 К3 П2 16 Наставник 

финансира 

2018,Беогр

ад 

слушала

ц 

31. Сретић Весна        

Како 

дисциплиновати 

наше ученике? 

41 К3 4 24 Наставник Децембар Слушала

ц 

Обука наставника 

за примену 

„Зеленог пакета“ 

621 К1 3 8 Наставник Фебруар Слушала

ц 

Аутистични 

спектар, 

хиперактивност, 

дислексија и друге 

сметње – 

стратегије 

283 К2 1 16 Наставник Април Слушала

ц 

32. Тијанић Б. 

Драгана 

       

Вредновање и 

евалуација 

постигнућа у 

настави страних 

језика 

 

746 2 2 8 финансира 

наставник 

децембар 

2017. 

слушала

ц 

Драмске игре у 

настави 

 

 

 

370 2 3 16 финансира 

наставник 

април 

2017. 

слушала

ц 

33.Франовић 

Ивана 

       

Дидактичко-

методичка 

апаратура за 

972 К2 3 16 
школа  

слушала

ц 
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извођење 

православног 

катхизиса 

(Веронауке) за 

основну и средње 

школе 

Примена и 

остваривање 

верске наставе за 

децу са сметњама 

у развоју 

968 К1 1 8 
бесплатан  

слушала

ц 

34. Шуњеварић 

Саша 

       

Републички 

семинар о настави 

физике 

628 К1 1 24 наставник 05.2018. слушала

ц 

35. Тереза 

Моличник 

       

Комуникацијска 

компетентност 

наставника у 

функцији 

унапређења 

квалитета рада у 

школи 

112 К4 П4 16 школа Кад се 

оформи 

група 

Слушала

ц 

Ефикасним 

реаговањем до 

успешнијег 

решавања и 

превазилажења 

кризних ситуација 

102 К4 П5 8  Кад се 

оформи 

група 

Слушала

ц 
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Назив семинара Каталош

ки број 

Компетенц

ија 

(навести 

бр.) 

Приорите

ти 

(навести 

бр.) 

Број 

поен

а 

Начин 

финансира

ња 

(бесплатни 

семинар 

или 

финансира 

наставник 

) 

Планиран

и период 

(месец) 

Назначи

ти облик 

учешћа: 

аутор, 

реализат

ор или 

слушала

ц 

семинар

а 

1. Биљана 

Капелети  

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

2. Јадранка 

Данојлић 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

3. Јован 

Јовановић 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

4. Татјана 

Трипкови

ћ 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 
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5. Сања 

Лончар 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

6. Софија 

Миланови

ћ 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

7. Татјана 

Лончарев

ић Нитић 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

8. Александ

ра 

Горанови

ћ 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

9. Мирослав

ка 

Ивановић  

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 
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Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

10. Јасмина 

Радинови

ћ Лукић 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

11. Славица 

Сретић 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

12. Горица  

Мијаилов

ић 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

13. Оливера 

Стаматов

ић 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

14. Марина 

Максимов

ић 
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Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

15. Весна 

Мирић 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

16. Јасмина 

Туловић 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

17. Драгана 

Јовановић 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

18. Драгана 

Максимов

ић 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

19. Оливера 

Лазаревић

- 
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Јовановић 

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

20. Ивана 

Солдо 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

слушала

ц 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

слушала

ц 

21. Маја 

Радисављ

евић 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

22. Јована 

Миљкови

ћ 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

23. Оливера 

Танкосић 

       

Како покренути 

даровито дете 

809 К2 

 

П2 20 Финансира 

школа 

Прво 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 

Азбука сарадње 

породице и школе 

85 К4 П9 8 Финансира 

школа 

Друго 

полугоди

ште 

Слушала

ц и 

учесник 
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Стручни скупови, трибине, симпозијума, конференције ... 

По потреби, проширити табелу додавањем редова. 

 

Назив скупа, 

трибине ... 

Организатор Термин 

одржавања 

Место 

одржавања 

Начин финансирања 

Биљана 

Капелети  

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Јадранка 

Данојлић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Татјана 

Трипковић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Јован 

Јовановић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 
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Весна 

Мирић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

 Стручне трибине  ДУБ  Београд Финансира 

наставник 

Јасмина 

Туловић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Оливера 

Стаматовић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Марина 

Максимови

ћ 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 
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Горица 

Мијаиловић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Јасмина 

Радиновић-

Лукић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Мирославка 

Ивановић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

 Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Славица 

Сретић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Александра 

Горановић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 
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Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Татјана 

Лончаревић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Сања 

Лончар 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Софија 

Милановић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Ивана 

Солдо 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 
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Драгана 

Јовановић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Драгана 

Максимови

ћ 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Маја 

Радисављев

ић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Јована 

Миљковић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Оливера 

Лазаревић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 
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Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

Софија 

Милановић 

„Архимедесове“трибине Математичко 

друштво 

Архимедес“  

Учитељски 

факултет 

Финансира 

наставник 

Јануарски сусрети 

учитеља 

                 

ДУБ 

Београд Финансира школа 

Стручне трибине                   

ДУБ  

Београд Финансира 

наставник 

 

 

             

 7.2.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР ШКОЛЕ 

На основу правилника о сталном стручном усавршавању од 5.9.2016. сваки наставник 

и стручни сарадник ће остварити 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних 

активности. 

У оквиру стручног усавршавања унутар школе и ове школске године развићемо 

базичан програм намењен свим наставницима и диференциране програме стручног 

усавршавања за поједине групе наставника. 

Сви наставници ће учествовати у обавезним семинарима Министарства просвете за ову 

школску годину. 

 Детаљан план стручног усавршавања унутар школе,установиће и пратиће Педагошки 

колегијум по свом програму рада. Планирани су угледни и огледни часови унутар планова 

рада свих стручних већа а стручне теме и прикази са посећених семинара налазе се у 

посебним програмима рада у одељку 6 и инкорпорирани у планове стручних и разредних 

већа,тимова и актива. 

Стручно усавршавање унутар школе биће реализовано одржавањем угледних часова и 

стручних тема и посетом других чланова тим активностима, а реализоваће се кроз рад 

стручних органа школе. 

 

 

 

 



 281 

Педагошко- психолошко усавршавање 

Предме

т 

САДРЖАЈ 

РАДА 

Време 

реализациј

е 

Облик Ниво Реализатор 

Сви 1.Обука 

наставника 

почетника и 

новодошлих 

наставника за 

рад у пракси 

 

Праћење и 

посета 

часовима 

приправници

ма 

X / XI 

 

 

 

 

континуира

но 

Стручно 

информиса

ње 

 

 

 

Посета 

часовима, 

педагошко 

инструктив

ни рад 

Нови 

наставници 

 

 

 

Приправници,но

ви наставници 

Директор, ПП 

служба, рук. 

Актива 

 

 

 

педагог 

Сви  3. 

Диференцира

на настава 

          III 

 

Стручна 

тема 

Наставничко 

веће 

Педагог 

Сви 

пред. 

4. Адаптација 

деце на 

предметну 

наставу 

 

XII 
Приказ 

резултата 

анкете 

Разредно веће 5. 

р 

Педагог,психол

ог 

 

 

Диференциран програм стручног усавршавања 

 

САДРЖАЈ РАДА 
Време 

реализације 
Извршилац 

Овај програм обухвата рад са 

заинтересованим наставници без 

обзира на године стажа 

1. Реализација иновативних часова и 

савремених облика рада (тимски рад 

наставника, педагога, психолога) 

2. Радионице са темама везаним за 

унапређење вештина  комуникације: 

медијација 

 

XII-IV 

 

 

Током шк. год. 

 

 

 

Педагог, психолог, 

заинтересовани наставници 

 

Педагог 
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VIII КУЛТУРНА И ДРУШТВЕНА АКТИВНОСТ ШКОЛЕ 

 

Школа је интегрални део друштвене средине и са њом је врло тесно повезана.Ниво и 

облици сарадње  школе и друштвене средине значајно утичу на укупне резултате које школа 

постиже у васпитно-образовном раду. Школа је годинама учесник свих значајних 

манифестација у граду, за шта има низ похвала и признања. И ове године наставиће се 

сарадња са свим културним и јавним усрановама, као и обележавање значајних датума, 

јубилеја, празника итд. Са друге стране друштвена  средина треба и даље да пружа 

континуирану материјалну помоћ школи у њеном раду. Изузетно важан сегмент рада школе 

је сарадња са родитељима.  

 

8.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

Сарадња породице и школе веома је важан сегмент од кога зависи ниво успешности 

остваривања целокупног васпитно-образовног процеса. Могућност и облици рада су 

вишеструки и подразумевају подруштвљавање у односима школа -породица. Детаљан 

програм рада дат је у оквиру Програма сарадње са породицом и рада Савета родитеља. 

Ова сарадња реализоваће се кроз следеће облике и форме: 

 

Индивидуални разговори 

Преко личних контаката са родитељима, наставник ће се непосредно упознати са 

условима живота породице, економским и стамбеним приликама, хигијенским условима, 

културним навикама, односима у породици, односима родитеља према деци, здравственом 

стању, психофизичком развоју детета итд. 

Да би се лакше сагледали проблеми, да би се нашла што адекватнија решења, потребно 

је да се наставник за сваки такав лични контакт са родитељима припреми. 

Изузетно је важно да наставник својим наступом створи пријатну климу за разговор уз 

пуно поштовања личности како родитеља тако и ученика, јер ће се тада створити услови 

узајамног поверења.  

8.2 Родитељски састанци 

Родитељски састанци представљају групни облик међусобног информисања и договора 

о конкретним питањима и проблемима.Као најпогоднији облици одржаваће се следећи 

облици родитељских састанака: 

а) Одељењски састанци  родитеља 
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На овим родитељским састанцима у центру пажње биће проблеми одељења.То су 

најчешћа питања везана за организацију наставе, дисциплину ученика, похађању школе, 

домаћи задаци, организацију слободног времена, помоћ слабијим и талентованим ученицима, 

посете РО, екскурзије, избори за будући позив итд. 

Овакве састанке са одређеним садржајем организује разредни старешина уз помоћ 

Одељенског савеза родитеља и психолошко-педагошке службе. 

б) Општи родитељски састанци 

Ова форма ће се примењивати када се третирају питања која се односе на планирање 

рада школе, организацију и извођење наставе, предузимање већих значајних акција, е, новина 

у образовању, припреме за полазак у први разред, информисање родитеља о упису у средње 

школе итд. У припремању ових састанака, поред представника школе учествоваће чланови 

Савета родитеља. 

в) Састанак група родитеља 

Ова форма сарадње родитеља и школе примењиваће се онда када се за то укаже 

потреба.Састанак групе родитеља одржаће се са родитељима чија деца слабо уче, или имају 

проблеме у понашању . Исто тако, ови састанци одржаваће се ако буде потребно са 

родитељима изузетно надарене деце као и са родитељима који имају озбиљне социјалне 

проблеме. 

г) Предавања и трибине 

Кроз пројекат „И родитељи се питају“ у сарадњи са ЦИП-ом и ГО Звездара биће 

организоване трибине на теме за које родитељи током године покажу интересовање 

 

8.3.    План културних и спортских активности за школску 2017/18.                     

  

Школске приредбе и манифестације 

 

            Свечани пријем ђака – првака у школу (септембар) 

           „Јесењи карневал“(октобар) 

            Обележавање  дечје недеље (октобар)  

            Фестивал науке (новембар) 

             Приредба поводом Нове године  (децембар) 

             Прослава школске славе Светог Саве(јануар) 

             Обележавање Дана пролећа  (март) 

             Ускршње радости (април) 

              Приредба поводом Дана школе ( мај) 

              Обележавање краја школске године-приредба (јун) 

             Приредба поводом завршетка разредне наставе  за ученике 4. разреда (јун) 
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Рекреативне и спортске  активности ученика 

 

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ       

-  Почетак школске године и пријем 

првака 

 

- Промоција 

одбојке,кошарке,рукомета,ритмичке 

гимнастике... 

- Изложба ликовних радова првака 

- Предавање за родитеље:Стварање 

радних навика код ученика“ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С

Е
П

Т
Е

М
Б

А
Р

 

- Веће  другог разреда 

 

-Тренери 

 

Учитељи првака 

Педагог 

- Пријем првака у Дечији савез 

- Обележавање Дечије недеље 

- Изложба поводом Дечје недеље   

- Обележавање Дана здраве хране  

-Посета позоришту 

- Сајам књига 

.   
  
  
  
  
  
О

К
Т

О
Б

А
Р

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- Веће  првог  разреда 

-Актив учитеља 

Ликовна секција 

-Актив учитеља 

-Наставници 

физичкогваспитања,учитељи 

Учитељи и наставници 

-Фестивал науке 

 

 

-Гостовање писаца у школи у сарадњи са 

издавачким кућама 

 

-Посета музејима   

  Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

-Актив учитеља и 

наставници физике,хемије, 

биологије... 

-Библиотекар и професори 

српског језика 

-Учитељи и наставници 

-Новогодишња изложба ученичких 

радова 

- Посета позоришту 

-Новогодишњи вашар 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

-Ликовна секција 

- Учитељи и наставници 

-Учитељи 



 285 

-Прослава Дана Светог Саве 

 

-Светосавска изложба ученичких радова 

  ЈА
Н

У
А

Р
 

 

-Учитељи и наставници 

српског језика 

-Ликовна секција 

-Посета библиотеци „Јефимија“ 

 

-Дан матерњег језика 

   
Ф

Е
Б

Р
У

А
Р

 

 

-Учитељи првог разреда 

-професор српског језика и 

библиотекар школе 

-Обележавање дана пролећа 

-Гостовање музичара и концерт класичне 

музике у сарадњи са музичким школама 

-Посета позоришту 
   
  
  
 М

А
Р

Т
 

-Учитељи 

-Наставници музичког 

-Учитељи, наставници 

-Ускршљи вашар 

-Дани музике(Избор за најраспеванију 

одељенску заједницу) 

-„Читалачка значка“ 

   
  
  
  
  
  
  
  
 

А
П

Р
И

Л
 

  
  
  
  
  
  
 

 

- Актив учитеља 

-Учитељи, 

наставница музичког 

-Библиотекари 

-Прослава Дана школе 

 

-Годишња изложба радова ученика 

школе 

-Пролећни крос 

 

-Посета позоришту 

   
  
  
  
  
  
М

А
Ј 

 

Наставници и учитељи 

-Ликовна секција 

-Наставници физичког 

-Учитељи и наставници 

-Завршна приредба за осми разред 

   
  
  
  
  
 Ј

У
Н

 

 

-Наставници 

музичког,српског и разредне 

старешине 
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Организација позоришних представа, концерата, сусрета са књижевницима, 

глумцима музичарима, посете позоришту и опери 

 

- посете позориштима и позоришним представама за децу      (октобар, 

новембар,децембар, март,април), 

      - организација гостовања музичара и   концерти класичне музике у сарадњи са 

музичким      

       школама из окружења             

     - гостовања писаца у школи у сарадњи са издавачима.    

    - посета музеју Доситеја и Вука  

     -посета библиотеци « Јефимија»  

     -организовање манифестације « Читалачка значка» ( април, мај) 

                     

            Носиоци активности: учитељи носиоци драмских,ликовних, литерарних и плесних 

секција у сарадњи са блиблиотекаром школе,наставницом музичке културе и ликовне културе 

као и руководиоцем стручног већа млађих  разреда 

 

                  

 

Организовање изложби ученичких ликовних радова 

 

- Изложба ликовних радова првака  - септембар; 

- Изложба поводом Дечје недеље – октобар; 

- Новогодишња изложба ученичких радова – децембар; 

- Светосавска изложба ученичких радова – јануар; 

- Пролећна изложба и Ускршња олимпијада јаја – март /април; 

- Годишња изложба радова  ученика школе – мај.  

Носиоци активности: ликовна секција. 

 

 

Организовање изложбе литерарних радова 

 

 -у току школске године организоваће се изложба ученичких литерарних радова  
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8.4 ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ 

 

Безбедносна процена 

 

Физичко окружење школе 

 Школа се налази изнад ауто-пута, на позицији испод Устаничке улице. Део школског 

дворишта је улица, тако да школа не може бити потпуно ограђена. Постављена је ограда с 

капијама, које су стално отворене, на четири места. 

 

Фреквентност саобраћаја у улицама које окружују школу 

 Положај школе је специфичан – између две веома оптерећене саобраћајнице – 

Устаничке улице и Војислава Илића (према Плавом мосту) и уличице паралелне с ауто-

путем Београд-Ниш. Сама улица Милића Ракића и Др Зоре Илић Обрадовић, које директно 

окружују школу, веома су мало оптерећене. 

 

 

                                                     План 

Физичко обезбеђење 

 У школи постоји професионално обезбеђење током 24 часа, док школски полицајац 

борави у школи најчешће у периоду између две смене (он је заједнички полицајац школе 

„Десанка Максимовић” и наше школе). Преко њега, а по потреби и независно од њега, 

функционише сарадња с МУП-ом. 

 Дежурни наставници обезбеђују двориште, главни хол и анекс са учионицама за 

млађе разреде. Уведено је и дежурство ученика осмог разреда у холу школе. 

  

 

Улога ученика у остваривању програма – правила понашања 

 Ученици су информисани у оквиру часова одељенске заједнице и кроз садржај 

грађанског васпитања. Такође, индивидуално се обављају разговори с ученицима који имају 

проблеме у понашању. 

 Школа има сертификат „Школе без насиља”, а и успешно обавља сарадњу с 

Канцеларијом за младе. 

 У оквиру школе функционише ученички парламент. 

Улога родитеља у остваривању плана 

Сарадња с родитељима одвија се на више нивоа – поред индивидуалних контаката, 

сарадња се реализује и преко родитељских састанака и Савета родитеља. 

Родитељи су веома битан фактор у спречавању неадекватног понашања ученика.  
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Сарадња с институцијама 

 Школа сарађује с Домом здравља Звездара, Центром за социјални рад, Одељењем за 

друштвене делатности Општине Звездара, станицом милиције, као и с месном заједницом. 

 

Утицај средине 

 Наш задатак је да усмеравамо младе ка коришћењу интернета и телевизије у 

едукативне, истраживачке сврхе и да слободно време осмисле на креативан и здрав начин. 

Посебан акценат стављамо на спортске активности будући да наша школа традиционално 

организује спортско такмичење у колективним спортовима за Куп „Стеван Синђелић”. 

 Кроз сарадњу с Домом културе Вук Караџић, Дечијим културним центром, 

позориштима, библиотеком, музејима и спортским центром Олимп, деца се усмеравају ка 

едукативним и занимљивим садржајима. 

  

 

 

IX ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

9.1.САРАДЊА ШКОЛЕ И ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ 

 Школа је, по природи свог посла, упућена на сарадњу са друштвеном средином, 

односно, институцијама, које посредно или непосредно могу допринети бољем остваривању 

образовно-васпитних циљева и задатака. 

 Школа остварује успешну сарадњу са Месном заједницом „Стеван Синђелић”, 

предшколском установом Звездара, библиотеком „Јефимија”, Домом културе „Вук Караџић”, 

Пријатељима деце Звездаре, Културно-спортским центром „Шумице”, и другим. 

 У циљу здравствене и превентивне заштите наших ученика Школа сарађује с Домом 

здравља Звездара и Центром за социјални рад Звездара. 

9.2. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Увод 

Интернационална међушколска сарадња омогућава да се просветни радници упознају са 

другим образовним системима, новим програмима, наставним средствима и технологијама, 

организацијом и методологијом рада, новим приступима у образовању… Размена примера 

добре праксе кроз презентације, дискусије, посете часовима, мини-обуке доприносе стварању 

проактивних професионалаца који могу да допринесу унапређењу образовања и васпитања у 

сопственој школи, земљи и шире. Када се у сарадњу укључе и деца и родитељи, успех је 

вишеструк. 
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На територији Градске општине Звездара васпитно образовни рад се организује у 14 

основних школа и Предшколској установи Звездара. Преко десет хиљада ученика и шест 

хиљада деце се развија у звездарским основним школама и вртићима. Током школске 

2013/2014. године две звездарске школе су сарађивале са Основном школом „Сладки врх“ и 

искуства стечена током сарадње користила за унапређење сопственог рада. Циљ двогодишње 

сарадње је био размена искустава везана за инклузивно образовање, а наставља се 

иницијативом да се размене искуства у реализацији различитих програма која развијају и 

унапређују васпитно образовни рад и сарадњу свих актера у образовању. 

 

Лична карта Основна школе „Драгојло Дудић“ 

Основна школа “Драгојло Дудић” се налази у Београду, на територији Градске општине 

Звездара, у улици Булевар краља Александра бр.525. Школу похађа 729 ученика, распоређених 

у 31 одељење. Настава се одвија у две смене. Од страних језика изучава се енглески, руски и 

немачки. У школи се реализује велики број хуманитарних акција и развија се солидарност и 

подршка. Родитељи су основали удружење које помаже децу из социјално угрожених 

породица. 

Лична карта Основне школе „Стеван Синђелић“ 

Основна школа “Стеван Синђелић” се налази у Београду, на територији Градске општине 

Звездара, у улици Милића Ракића 1. Школу похађа 700 ђака распоређених у 30 одељења. У 

старијим разредима (од петог до осмог) се организује кабинетска настава, а у млађим (од првог 

до четвртог) разредна настава. Од страних језика изучавају се енглески и немачки језик. У 

реализацији школског програма, акценат се ставља на велики број ваннаставних и спортских 

активности.Савет родитеља школе је добро организован и својим радом доприноси 

унапређењу рада школе. Адреса сајта школе је  www.ssindjelic.edu.rs 

 

Лична карта ОШ “Сладки врх” 

Циљ сарадње 

Циљ међународне међушколске сарадње је унапређење рада васпитно образовних институција 

кроз упознавање са програмима и радом школа у земљама у окружењу, као и упознавање 

ученика са вршњацима из окружења и развијање међусобног поштовања и уважавања. 

Активности у оквиру пројекта подразумевају узајамне посете запослених у образовању, 

ученика и родитеља, презентације, дискусије, мини-обуке, заједничке активности, посете 

часовима и институцијама културе.  

У току 2016/2017. године ће 5 наставника, 5 ученика и 1 родитељ, представник Савета 

родитеља, из ОШ „Сладки врх“ посетити звездарске школе током школске 2016/17. године, а  

5 наставника, 4 деце и 1 родитељ из ОШ „Драгојло Дудић“ и ОШ „Стеван Синђелић“ 

организују посету словеначкој школи.  

 

http://edu.rs/
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Активности у оквиру пројекта су планиране у складу са специфичним циљевима сарадње:  

1. Размена искустава наставника о организацији и раду школе, употреби специфичних 

дидактичких материјала, асистивних технологија, едукативних апликација, савремених 

облика и метода рада 

2. Размена искуства наставника у пружању додатне подршке ученицима са посебним 

потребама у редовним школама 

3. Развијање свести код ученика о националној, верској и културној равноправности 

4. Међусобно упознавање и зближавање младих, развијање способности за улогу одговорног 

грађанина за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању 

људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, 

5. Позитиван утицај драме у настави млађих разреда, са посебним акцентом на луткарске 

представе 

6. Упознавање наставника са програмима Минд Уп, Оснаживање породица и Вештине за 

адолесценцију, који се реализују у школама ОШ “Стеван Синђелић” и ОШ “Драгојло Дудић” 

7. Програми сарадње са родитељима – представљање пројекта И родитељи се питају 

8. Упознавање са функционисањем платформе еТwеенинг – представљање пројеката који су 

у току 

9. Упознавање са програмима и организацијом кампова у току зимског и летњег распуста, 

организација ваннаставних активности 

10. Размена примера добре праксе – Посета часовима 

 

 

                                         МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

Најбољи маркетинг школе су резултати њеног дугогодишњег рада и успеси ученика у 

наставним и ваннаставним активностима. 

Школски маркетинг огледа се у презентовању њених успеха и остварених резултата у 

ужој и и широј друштвеној средини. Школски маркетинг се огледа у менторству наше школе 

у пројекту Професионалне оријентације, међународној сарадњи са школом из Словеније, 

посети  вртићима и презентовању могућности уписа будућих првака, организовању семинара, 

спортских такмичења. 

У току школске 2017/2018. године наши ученици ће представљати Школу кроз учешће 

на разним такмичењима у научним и спортским дисциплинама, у области ликовне и музичке 

културе, изложбама својих радова, смотрама и другим манифестацијама које организују 

Министарство просвете  и друге културне и јавне установе. 

. 
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X ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА ПРЕДВИЂЕНИХ ГОДИШЊИМ 

ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ 

Праћење остваривања садржаја Годишњег плана рада, има за циљ правовремено 

сагледавање нивоа и квалитета реализације свих радних задатака. Критичким сагледавањем 

остварености планираног вршиће се евентуалне корекције и предузимати мере за оптималну 

реализацију свих планираних задатака. 

Процес праћења започиње усвајањем Годишњег плана и континуирано ће се вршити 

током целе године. Сви носиоци планирања биће укључени у процес остваривања радних 

задатака, као својеврстан облик самоконтроле. 

Основни видови праћења су: 

а)Квантитативно и квалитативно остваривање плана предвиђеног времена за поједине 

активности; 

б)Вредновање квалитета постигнутих резултата 

 

а)Преглед нивоа и начина праћења остваривања планираних садржаја 

РАДНА АКТИВНОСТ СУБЈЕКТИ КОЈИ ПРАТЕ 

(ниво праћења) 

ОБЛИЦИ И НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Послови директора школе са 

посебним освртом на 

педагошко-инструктивни рад 

Школски одбор, Наст. веће, 

Министарство просвете, 

школ. Надзорници 

Непосредни увид анализа 

извештаја и др. 

Послови ПП службе, 

библиотекара 

Директор и Наставничко 

веће, Министарство 

просвете 

Непосредни увид, 

оперативни планови, 

дневници рада и извештаји 

Послови секретара, 

административно-

финансијске службе и 

помоћно-техничке службе 

Школски одбор, директор 

 

 

Непосредни увид, анализе 

дневника и сл. 

Послови наставника у 

оквиру 40-сатне недеље 

Школски одбор, 

Наставничко веће, директор 

Непосредни увид, анализа 

докумената (књига дежур. 

операт. планови ,дневници 

рада и извештаји) 
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б)Вредновање квалитета остварених резултата 

 

Процена квалитета реализације васпитно-образовних задатака у ствари 

успостављање коресподенције између очекиваних (прогнозираних) резултата и 

чињеничног стања оствареног у школи. Ове процене вршиће се: 

 

ВРЕМЕ ПРАЋЕЊА 

(временски период) 

СУБЈЕКТИ КОЈИ ПРАТЕ 

(ниво праћења) 

ОБЛИЦИ И НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Тромесечно –

квалификациони периоди 

Стручна већа за области 

предмета, Разредна већа, 

Наставничко веће, ПП 

служба 

Школски одбор 

Анализа успеха и понашања 

ученика, анализа угледних 

часова, мини истраживачки 

рад, резултати на 

такмичењима и сл. 

Шестомесечно –

полугодишње 

Стручна већа за области 

предмета,  , Разредна већа, 

Наставничко веће, Школски 

одбор, Савет родитеља 

Анализа успеха и понашања 

ученика, стр. оцене 

Наставничког већа, 

директора и ПП службе на 

основу педагошко-

инструктивног рада и др. 

Резултата 

Годишње –на крају школске 

године 

Сви стручни органи, ПП 

служба, Школски одбор, 

надлежни органи СО 

Звездара и града и 

Министарство просвете 

Анализа успеха и понашања 

ученика 8. разреда на 

класификационим испитима, 

успрех на такмичењима, ранг 

школе у културној и јавној 

делатности и др. 

 

Све активности на праћењу остваривања садржаја Годишњег плана рада, имају за циљ 

да се ниво планираног што више приближи очекиваним резултатима. Исто тако, процес 

праћења има за циљ да све субјекте у школи, а посебно наставнике стави у позицију 

критичког преиспитивања сопственог рада. 

Кроз праћење се остварује неопходна контрола, која је у школи још увек нужна, пре 

свега због могућности корекције неоствареног. 

Основна документација за остваривања праћења Годишњег плана рада (оперативни и 

глобални планови, дневници рада, припреме за рад, периодични и годишњи извештаји, књиге 

дежурстава и евиденција и сл.) обавезна је за рад сваке школе. 

И ове школске године као и прошле тим за самовредновање, радиће на прављењу 

разних инструмената како би се дошло до реалније слике о школи. 
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ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Тим за самовредновање рада школе усагласио се да у школској 2017-2018. години вреднује 

две кључне области:  

1. Област бр. 1 - Школски програм и Годишњи програм рада (оба подручја) и 

2. Област бр. 4 - Подршка ученицима (и то подручја 4.1. Брига о ученицима и 4.2. 

Подршка учењу).  

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА 

Показатељи Школског програма и Годишњег програма рада биће њихова структура и садржај 

а могући извори доказа за оба подручја: 

 Школски програм и анекси 

 Наставни планови и програми 

 Годишњи програм рада  

 Школски развојни план. 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

У оквиру подручја Брига о ученицима сагледаваћемо следеће показатеље:  

1. Безбедности сигурност ученика у школи 

2. Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика. 

У оквиру подручја Подршка учењу сагледаваћемо показатеље:  

1. Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења 

2. Напредовање и успех ученика. 

Могући извори доказа за оба подручја ове области су: 

 Чек-листе за школску документацију и доказе који се могу искористити као извор 

доказа  

 Скале процене/тврдње које садрже описе за процену нивоа остварености по 

прикупљеним доказима, документима уколико постоје. 

 Упитници за наставнике 

 Упитници за ученике 

 Упитници за родитеље. 

У сарадњи са Тимом за школско развојно планирање договорено је да се при вредновању 

Подршке ученицима ове школске године посебна пажња усмери на подршку коју добијају у 

оквиру продуженог дневног боравка.  
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XI ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

Делатност школе веома је широка и разноврсна. Све активности тог динамичног 

механизма немогуће је до краја планирати и предвидети. Због оперативности и прегледности, 

одређени садржаји програмирани су као прилози који чине посебне целине и саставни су део 

Годишњег плана. 

 

11.1. ПОПИС ПРИЛОГА КОЈИ ЧИНЕ ИНТЕГРАЛНИ  ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАН РАДА 

Прилог бр.1 – Структура 40-сатне недеље наставног особља- табела. 

Прилог бр.2 – Списак уџбеника. 

Прилог бр. 3 – ИОП-и који се чувају у документацији школе. 

Прилог бр. 4 – Глобални планови рада наставника чувају у документацији школе. 

 

ПРИЛОГ БР 2               

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 2017-2018. ГОДИНЕ   

 

       СРПСКИ ЈЕЗИК – ИЗДАВАЧ „КЛЕТ“ 

 1.Маша и Раша „Игра словима”, буквар за први разред основне школе Аутори: Зоран Б. 

Гаврић, Мирјана Ковачевић Уџбеничка једниница:  

2.Маша и Раша „Игра речи”, читанка за први разред основне школе Аутори: Радмила 

Жежељ Ралић  

3.„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за први разред основне школе Аутори: 

Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић  

 

МАТЕМАТИКА – ИЗДАВАЧ „КЛЕТ“ 

1.„Маша и Раша– Математика 1”, уџбеник за први разред основне школе Аутори: 

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић Уџбеничка 

једниница:  

2.„Маша и Раша– Математика 1”, радна свеска за први разред основне школе 1.и 2. део 

Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић  

3.„Маша и Раша – Математика”, наставни листови за први разред основне школе Аутори: 

Бранка Матијевић , Радмила Жежељ Ралић  
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СВЕТ ОКО НАС – ИЗДАВАЧ „ КЛЕТ“ 

1.„Маша и Раша– Свет око нас”, уџбеник за први разред основне школе Аутори: Ирена 

Голубовић Илић, Андријана Јаковљевић,Оливера Цекић Јовановић  

 2.„Маша и Раша– Свет око нас”, радна свеска за први разред основне школе Аутори: 

Ирена Голубовић Илић, Андријана Јаковљевић,Оливера Цекић Јовановић  

   

     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ИЗДАВАЧ  „ The English Book doo „ 

     1.Happy House 1 – уџбеник и радна свеска, Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 2017-2018. ГОДИНЕ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – ИЗДАВАЧ  „  ЕДУКА Д.О.О. „ 

1.Читанка за други разред основне школе Аутори: Марела Манојловић и Снежана 

Бабуновић  

2.Уџбеник Латиница откривалица за други разред основне школе Аутори: Зора 

Милошевић  

3.Језичке поуке за други разред основне школе Аутори: Мр Љубица Прћић  

4.Радна свеска – Српски језик за други разред основне школе Аутори: Марела 

Манојловић и Снежана Бабуновић  

5.Уџбеник Латица по латица – латиница за други разред основне школе Аутори: Миланка 

Јузбашић и Натали Тркуља  

МАТЕМАТИКА – ИЗДАВАЧ „ ЕДУКА Д.О.О.“ 

1.Уџбеник са радним листовима Математика 2а и Математика 2б за други разред основне 

школе  

Аутори: Весна Дрезгић, Бранкица Вељковић и Сања Ђекић  

СВЕТ ОКО НАС – ИЗДАВАЧ „НОВИ ЛОГОС“ 

1.„Свет око нас”, уџбеник за други разред основне школе Аутори: Љиљана Стокановић, 

Гордана Лукић  

2.„Свет око нас”, радна свеска за други разред основне школе Аутори: Љиљана 

Стокановић, Гордана Лукић  

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ИЗДАВАЧ „ НОВИ ЛОГОС“ 

1.„Музичка култура 2”, уџбеник музичке културе за други разред основне школе Аутори: 

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац  
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ИЗДАВАЧ „The English Book doo „ 

1.Happy House 2 – уџбеник и радна свеска, Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts 

 

 

              СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 2017-2018. ГОДИНЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК – ИЗДАВАЧ „НОВИ ЛОГОС“  

1.„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе Аутори: Наташа Станковић-Шошо, 

Маја Костић  

2.„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе Аутори: Јелена Срдић  

3.„Радна свеска”,српски језик за трећи разред основне школе Аутори: Наташа Станковић-

Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић     

      

МАТЕМАТИКА – ИЗДАВАЧ „НОВИ ЛОГОС“ 

 1.„Математика 3”, уџбеник математике за трећи разред основне школе Аутори: Сенка 

Тахировић, Ива Иванчевић  

2.„Математика 3”, радна свеска из математике за трећи разред основне школе Аутори: Сенка 

Тахировић, Ива Иванчевић  

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО ИЗДАВАЧ „НОВИ ЛОГОС“ 

 1.„Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе Аутори: Марина 

Мунитлак , Маријана Шикл Ерски  

2.„Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе Аутори: Марина 

Мунитлак , Андријана Шикл Ерски, Албина Холод  

ЛИКОВНА КУЛТУРА – ИЗДАВАЧ „ КЛЕТ“  

1.„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за трећи разред основне школе Аутори: Невена 

Хаџи Јованчић  

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ИЗДАВАЧ „ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“  

1.МУЗИЧКА КУЛТУРА 3 - уџбеник са електронским аудио додатком за трећи разред 

основне школе Аутори: Гордана Стојановић  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ИЗДАВАЧ „The English Book doo „ 
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1.Happy Street 1 – уџбеник и радна свеска, Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts 

            СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 2017-2018. ГОДИНЕ  

СРПСКИ ЈЕЗИК – ИЗДАВАЧ „НОВИ ЛОГОС“  

1.„Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе Аутори: Наташа Станковић-

Шошо, Соња Чабрић  

2.„Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе Аутори: Јелена Срдић, Зорана 

Петковић-Живановић  

3.„Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школе Аутори: Наташа 

Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић- Живановић, Соња Чабрић  

МАТЕМАТИКА – ИЗДАВАЧ „НОВИ ЛОГОС“ 

1.„Математика 4”, уџбеник математике за четврти разред основне школе Аутори: Сенка 

Тахировић  

2.„Математика 4”, радна свеска из мтематикe за четврти разред основне школе Аутори: 

Сенка Тахировић, Момчило Степановић  

ПРИРОДА И ДРУШТВО ИЗДАВАЧ „НОВИ ЛОГОС“ 

1.„Природа и друштво 4”, уџбеник с тематским атласом за четврти разред основне школе 

Аутори: Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић, Иван 

Матејић  

2.„Природа и друштво 4”, радна свеска за четврти разред основне школе Аутори: Александар 

Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић, Иван Матејић  

ЛИКОВНА КУЛТУРА – ИЗДАВАЧ „ КЛЕТ“  

1.„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за четврти разред основне школе Аутори: Сања 

Филиповић  

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ИЗДАВАЧ „ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“  

1.МУЗИЧКА КУЛТУРА 4 - уџбеник са електронским аудио додатком за четврти разред 

основне школе Аутори: Гордана Стојановић Уџбеничка једниница:  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  - ИЗДАВАЧ „The English Book doo“   

1. Project 1 (4.издање) – уџбеник и радна свеска, Аутор: Tom Hutchinson 

      

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 2017-2018.ГОДИНЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК – ИЗДАВАЧ „КЛЕТ“ 
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1.„Мост”, читанка за пети разред основне школе  Аутори: Зорица Несторовић, Златко 

Грушановић 

2.„Граматика 5”, српски језик за пети разред основне школе  Аутори: Весна Ломпар 

3.„Српски језик 5”, радна свеска уз уџбенички комплет за пети разред основне школе   

    Аутори: Весна Ломпар , Зорица Несторовић 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК –ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК- ИЗДАВАЧ „Дата Статус д.о.о. „ 

 

1. Prima 1  Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann 

2. Prima 1, радна свеска Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -  ИЗДАВАЧ “ The English  Book  doo „  

1. Project 2 - Уџбеник (четврто издање), Аутори: Tom Hutchinson, 
 2. Project 2 - Радна свеска (четврто издање), Аутори: Tom Hutchinson, Rod  Fricker,   

         

ИСТОРИЈА- ИЗДАВАЧ „БИГЗ школство доо“   

 

1. Историја 5, уџбеник Аутори: Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић 

2. Историја 5, радна свеска  Аутори: Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић 

 

ГЕОГРАФИЈА - ИЗДАВАЧ „Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос“   

1.„Географија 5”, уџбеник географије за пети разред основне школе  Аутори: Марко 

Јоксимовић, Наташа, Бировљев, Светлана Поповић  

БИОЛОГИЈА -ИЗДАВАЧ „Привредно друштво Герундијум доо, Београд“ 

1„Биологија 5”, за пети разред основне школе Аутори: Тијана Прибићевић, Томка 

Миљановић, Весна Милојевић 

 

МАТЕМАТИКА -ИЗДАВАЧ „ Привредно друштво Герундијум доо, Београд“  

1.Математика за 5. разред основне школе Аутори: др Синиша Јешић, Марко Игњатовић, 

Драгица Мишић 

2.Збирка задатака из математике за 5. разред основне школе, на три нивоа  Аутори: др 

Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА- ИЗДАВАЧ  „Привредно друштво за издавачку делатност Нови 

Логос“  

1. „Музичка култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе Аутори: Александра 

Паладин, Драгана Михајловић-Бокан 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ-  ИЗДАВАЧ „КЛЕТ“ 

1.„Техничко и информатичко образовање 5”, уџбеник за пети разред основне школе 

Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић 

2.Техничко и информатичко образовање 5”, радна свеска за пети разред основне школе 

Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић  
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3. „Техничко и информатичко образовање 5”, материјали за конструкторско моделовање 

Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић  

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 2017-2018.ГОДИНЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК – ИЗДАВАЧ „КЛЕТ“ 

1.„Корак”, читанка за шести разред основне школе Аутори: Зорица Несторовић, Златко 

Грушановић 

2.„Граматика 6”, српски језик за шести разред основне школеАутори: Весна Ломпар 

3.„Српски језик 6”, радна свеска уз уџбенички комплет за шести разредосновне школе 

      Аутори: Весна Ломпар, Зорица Несторовић 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК –ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК- ИЗДАВАЧ „Дата Статус д.о.о. „ 
 

1. Prima 2  Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann 

2. Prima 2, радна свеска   Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -  ИЗДАВАЧ “ The English  Book  doo „  

1. Project 3 - Уџбеник (четврто издање), Аутори: Tom Hutchinson          
2. Project 3 - Радна свеска (четврто издање) Аутори: Tom Hutchinson, Diana Pye 

 

ИСТОРИЈА- ИЗДАВАЧ „ЈП Завод за уџбенике“  

 

1. ИСТОРИЈА - уџбеник за шести разред основне школеАутори: Раде Михаљчић 

2. ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА И РАДНА СВЕСКА - за шести разред основне школе 

Аутори: Марко Шуица, Снежана Кнежевић 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА - ИЗДАВАЧ „Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос“   

1.„Географија 6” уџбеник географије за шести разред основне школе Аутори: Снежана 

Вујадиновић, Рајко Голић 

БИОЛОГИЈА -ИЗДАВАЧ „Привредно друштво Герундијум доо, Београд“ 

1. „Биологија 6”, за шести разред основне Аутори: Тихомир Лазаревић, Томка Миљановић, 

Весна    Милојевић 

 

ФИЗИКА -ИЗДАВАЧ „Сазнање“  

1.Физика 6, уџбеник за 6. разред основне школе Аутори: Мићо М. Митровић 

2.Практикум Физика 6, збирка задатака и експерименталних вежби за 6. разред основне 

школе 

Аутори: Мићо М. Митровић 

МАТЕМАТИКА -ИЗДАВАЧ „ Привредно друштво Герундијум доо, Београд“  
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1.Математика за 6. разред основне школе Аутори: др Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко 

Игњатовић 

2.Збирка задатака из математике 6 за 6. разред основне школе, на три нивоа 

        Аутори: др Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА- ИЗДАВАЧ  „Привредно друштво за издавачку делатност Нови 

Логос“  

1.„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе  Аутори: Александра 

Паладин, Драгана  Михајловић-Бокан 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ-  ИЗДАВАЧ „ КЛЕТ“ 

 

1.„Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школе 

Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић 

2.„Техничко и информатичко образовање 6”, радна свеска за шести разред основне школе 

Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић  

 

3.„Техничко и информатичко образовање 6”, материјали за конструкторско моделовање 

за шести разред основне школе Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић  

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 2017-2018.ГОДИНЕ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – ИЗДАВАЧ „КЛЕТ“ 

1.„Пут”, читанка за седми разред основне школе  Аутори: Зорица Несторовић, Златко 

Грушановић 

2.„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе Аутори: Весна Ломпар 

3.„Српски језик 7”, радна свеска уз уџбенички комплет за седми разред основне школе 

     Аутори: Весна Ломпар, Зорица Несторовић 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК –ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК- ИЗДАВАЧ „Дата Статус д.о.о. „ 
 

1. Prima 3  Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann 

2. Prima 3, радна свеска  Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -  ИЗДАВАЧ “ The English  Book  doo „  

 
1. Project 4 - Уџбеник (четврто издање)Аутори: Tom Hutchinson  

2. Project 4 - Радна свеска (четврто издање)Аутори: Tom Hutchinson 

 
ИСТОРИЈА- ИЗДАВАЧ „БИГЗ школство доо“   

 
1. Историја 7, уџбеник Аутори: Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић 

2. Историја 7, радна свеска Аутори: Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић 

 

ГЕОГРАФИЈА - ИЗДАВАЧ „Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос“   
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1.„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе Аутори: Дејан Шабић, 

Снежана Вујадиновић, Мирољуб Милинчић  

БИОЛОГИЈА -ИЗДАВАЧ „Привредно друштво Герундијум доо, Београд“ 

1. „Биологија 7”,  за седми разред основне школе Аутори: Мирјана Топић, Томка 

Миљановић, Тихомир Лазаревић 

 

ХЕМИЈА -ИЗДАВАЧ „БИГЗ школство доо „ 

1.Хемија 7, уџбеник Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић Уџбеничка једниница: 

Хемија за седми разред основне школе  

2.Хемија 7, радна свеска са збирком задатака Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана 

Марковић Уџбеничка једниница: уџбенички материјали 

 

ФИЗИКА -ИЗДАВАЧ „Сазнање“  

1.Физика 7, уџбеник за 7. разред основне школе  Аутори: Мићо М. Митровић 

2.Практикум Физика 7, збирка задатака и експерименталних вежби за 7. разред основне 

школе 

   Аутори: Мићо М. Митровић 

МАТЕМАТИКА -ИЗДАВАЧ „ Привредно друштво Герундијум доо, Београд“ 

1. Математика за 7. разред основне школе 

Аутори: др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Марко М. Игњатовић, Наташа А. 

Бaбачев 

2. Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе 

Аутори: др Синиша Н. Јешић, Марко М. Игњатовић, Драгица Д. Мишић, Наташа А. 

Бaбачев 

3.  

МУЗИЧКА КУЛТУРА- ИЗДАВАЧ  „КЛЕТ“ 

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе Аутори: Александра 

Станковић  

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ-  ИЗДАВАЧ „ М&Г Дакта „  

 

        

1.Техничко и информатичко образовање, Уџбеник за 7. разред основне школе 

Аутори: Милан Санадер, Гордана Санадер 

2.Техничко и информатичко образовање, Радна свеска за 7. разред основне школе 

Аутори: Милан Санадер, Гордана Санадер 

3.Техничко и информатичко образовање, Материјал за конструкторско обликовање за 7. 

разред 

Аутори: Милан Санадер, Гордана Санадер 
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СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 2017-2018.ГОДИНЕ  

СРПСКИ ЈЕЗИК – ИЗДАВАЧ „КЛЕТ“ 

1.„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе  Аутори: Зорица Несторовић, 

Златко Грушановић 

2.,,Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе  Аутори: Весна Ломпар 

3.,,Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе 

 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК –ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК- ИЗДАВАЧ „Дата Статус д.о.о. „ 
 

1. Prima 4   Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann 

2. Prima 4, радна свеска   Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -  ИЗДАВАЧ “ The English  Book  doo „  

1. Project 5 - Уџбеник (четврто издање)  Аутори: Tom Hutchinson 

2. Project 5 - Радна свеска (четврто издање)  Аутори: Tom Hutchinson 

 
ИСТОРИЈА- ИЗДАВАЧ „БИГЗ школство доо“   

 

1. Мозаик прошлости 8, уџбеник  Аутори: Зоран Павловић, Јово Боснић 

2. Мозаик прошлости 8, радна свеска  Аутори: Зоран Павловић, Јово Боснић 

 

ГЕОГРАФИЈА - ИЗДАВАЧ „Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос“   

1.„Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе Аутори: Слободан 

Зрнић, Наташа Бировљев  

БИОЛОГИЈА -ИЗДАВАЧ „Привредно друштво Герундијум доо, Београд“ 

1. „Биологија 8“,  за осми разред основне школе  Аутори: Верица Матановић, Милица 

Станковић 

 

ХЕМИЈА -ИЗДАВАЧ „БИГЗ школство доо „ 

1.Хемија 8, уџбеник Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић  

2.Хемија 8, радна свеска Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић  

ФИЗИКА -ИЗДАВАЧ „Сазнање“  

1. Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе  Аутори: Мићо М. Митровић 

2. Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне 

школе 

Аутори: Мићо М. Митровић 
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МАТЕМАТИКА -ИЗДАВАЧ „ Привредно друштво Герундијум доо, Београд“  

1. Математика за 8. разред основне школе 

Аутори: др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, мр Наташа А. Бабачев 

2. Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе 

Аутори: др Синиша Н. Јешић, Марко М. Игњатовић, Драгица Д. Мишић, Веселинка 

Љ. Милетић 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА- ИЗДАВАЧ  „Привредно друштво за издавачку делатност 

Нови Логос“  

 

1. „Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе 

Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан 

 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ- ИЗДАВАЧ                          „ 

М&Г Дакта „  

 

1.Техничко и информатичко образовање, Уџбеник за 8. разред основне школе 

Аутори: Милан Санадер, Гордана Санадер, Миомир Филиповић 

2.Техничко и информатичко образовање, Радна свеска за 8. разред основне школе 

Аутори: Милан Санадер, Гордана Санадер, Миомир Филиповић 

3.Техничко и информатичко образовање, Материјал за конструкторско обликовање за 8. 

разред 

Аутори: Милан Санадер, Гордана Санадер, Миомир Филиповић 

 

 


