
 

 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

 

ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА 
за школску 2022/2023. годину 

 

 

 

У Београду, септембар 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: Биљана Нешковић 
БЕОГРАД,ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА | Милића Ракића 1 | Тел/факс. 3474 075 | email: osstevansindjelic@mts.rs | www.ssindjelic.edu.rs 

 

 

 

mailto:osstevansindjelic@mts.rs
http://www.ssindjelic.edu.rs/


 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

2 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

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

васпитања  (''Службени гласник РС'' бр. 88/2017 ,27/2018 10/2019,6/2020 и 129/2021 ) 

и члана  51. став 1. тачка  1. Статута ОШ '' Стеван  Синђелић'' из Београда , Школски 

одбор  Основне школе ''Стеван Синђелић'' на седници одржаноj  15.о9. 2022.  године  

доноси   

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

 

Усваја се Годишњи  плана рада   Основне школе  ''Стеван  Синђелић'' из Београда  

ул. Милића  Ракића 1 , за школску  2022/2023. годину . 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе       Председник  школског  одбора 

        

 

 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

3 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

САДРЖАЈ 

УВОД ......................................................................................................................................... 11 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА РАДА И ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ШКОЛЕ ..................................................................................................................................... 12 

ЗАКОНИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Подзаконски акти (правилници) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Интерни и општи акти школе ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ УСВОЈЕНИ НА ОСНОВУАНАЛИЗЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ О РАДУ ШКОЛЕ, 

ПЕТОГОДИШЊЕГ АЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ, РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА И ИЗВЕШТАЈА О 

ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 2020-2021. ГОДИНЕ ------------------------------------------------ 14 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА О 

САМОВРЕДНОВАЊУ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Статус школе .............................................................................................................................................................. 18 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ ........................................ 24 
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА, БРОЈ СМЕНА ------------------------------------------------------------ 24 

БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА И СМЕНА ------------------------------------------------------------------------------------- 22 

РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ --------------------------------------------------------------- 24 

ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА I-VIII РАЗРЕДА ------------------------------------------------------------- 30 

СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА ------------------------------------------------------------------------------------------ 34 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА --------------------------------------- 35 

СТРУКТУРА 40-ТО ЧАСОВНЕ НЕДЕЉЕ НАСТАВНОГ ОСОБЉА -------------------------------------------------- 35 

Допунска настава – млађи разреди ............................................................................................................................ 36 

Додатна настава – млађи разреди ............................................................................................................................... 38 

Слободне активности – скције и друштвено културне активности -млађи разреди ............................................. 38 

Слободне активности – секције и друштвено културне активности -старији разреди ......................................... 39 

План посете предметних наставника одељењима четвртог разреда ....................................................................... 41 

НАСТАВНИ ПЛАН ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ---------------------------- 43 

Преглед наставних дана у току школске године ------------------------------------------------------------------------------ 48 

измене школског календара -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 

Најважнији датуми у школском календару ------------------------------------------------------------------------------------ 50 

III ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ И РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ ....................................... 53 
ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ---------------------------------------------------------------------------------------- 53 

ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ------------------------------------------------------------------------------------------ 61 

ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  1. разреда --------------------------------------------------------------------------- 65 

ПЛАН  РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  2. разреда -------------------------------------------------------------------------- 66 

ПЛАН  РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  3. разреда -------------------------------------------------------------------------- 71 

ПЛАН  РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  4. разреда -------------------------------------------------------------------------- 75 

ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  5. разреда --------------------------------------------------------------------------- 79 

ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА  6. РАЗРЕДА ------------------------------------------------------------------------ 83 

ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА 7. разреда ---------------------------------------------------------------------------- 88 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

4 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

ПЛАН  РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  8. разреда -------------------------------------------------------------------------- 93 

ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА И СТРУЧНИХ АКТИВА ---------------- 97 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ.......................................................... 98 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ ........................................................................... 116 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ И ИНФОРМАТИКУ И 

РАЧУНАРСТВО ........................................................................................................................................................ 125 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ .......................................................................... 137 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ХЕМИЈЕ И БИОЛОГИЈЕ ................................................................................ 145 

ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ....................................................................................... 153 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ .............................................................. 163 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА .......................................................................................... 173 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА ......................................................................................... 181 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ------------------------------------------------------------------------------------- 190 

ПЛАН РАДА ПОМОЋМИКА ДИРЕКТОРА --------------------------------------------------------------------------------- 203 

ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА- ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА --------------- 213 

ГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА ПСИХОЛОГА ------------------------------------------------------------------------------------ 214 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ---------------------------------------------------------------------------------------- 234 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ------------------------------------------------------------------------------- 251 

ГОДИШЊИ   ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА ------------------------------------------------------------- 255 

ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ----------------------------------------------- 258 

ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ----------------------------------------------------------------------- 260 

август, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 260 

септембар ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 260 

током године --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 260 

ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ----------------------------------------------------------- 263 

ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ----------------------------------------------------------- 263 

ПEДAГOШKO – ИНСTРУKTИВНИ РAД И САРАДЊА СА ТИМОМ ЗА ПОДРШКУ ОШ“Бошко Буха“ 268 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ------------------------------------------------------------------------------------ 270 

ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ------------------------------------------------------------------------------------- 272 

IV ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ ............................................................. 275 

ВАСПИТНИ РАД У ШКОЛИ .................................................................................................. 275 
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ----------------------------------------------- 278 

РЕДОВНА НАСТАВА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 279 

ДОПУНСКА НАСТАВА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 279 

ДОДАТНА НАСТАВА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 280 

РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ........................................................................................................... 281 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ----------------------------------------- 282 

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА,  ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ --------------------------- 287 

Други разред :      Београд – Бранковина – Ваљево – Струганик  ( 1 дан ) ................................................... 288 

Трећи разред :     Београд – Тршић – манастир Троноша   ( 1 дан ) ............................................................... 289 

Четврти  разред :   Београд  - Свилајнац – Манасија – водопад Лисине (Велики бук) -   Ресавска пећина 

– ( 1 дан ) .................................................................................................................................................................... 289 

Пети разред:    Београд – Смедерево – Виминацијум – Сребрно језеро  ( 1 дан ) ......................................... 290 

Осми разред:  Београд – Орашац  –Топола (Опленац) – Крагујевац (Шумарице) ( 1 - дан ) .................... 293 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ------------------------------------------------------------------------------------------ 297 

V ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ...................................................................................................... 298 
ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ------------------------------------------------- 298 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

5 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

ПРОГРАМ  ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ------------------------------ 300 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ АСОЦИЈАЛНОГ И ДЕЛИКВЕНТНОГ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА -------------- 303 

ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ОСТВАРИВАЊУ ПЛАНА И 

ПРОГРАМА И ЦИЉЕВА ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ------------------------------------------ 306 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „MIND UP“ --------------------------------------------------------------------------- 306 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦЕ“ ----------------------------------------------- 307 

ПРОГРАМ “ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ” ---------------------------------------------------------------------------------- 313 

VI ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ....................................................................................... 314 
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ------------------------------------------------------------------------------------- 314 

Рукометна секција ..................................................................................................................................................... 314 

Математичка секција ................................................................................................................................................. 315 

Новинарска секција ................................................................................................................................................... 318 

Математичко информатичка секција ....................................................................................................................... 320 

Верска настава ........................................................................................................................................................... 321 

Литерарно-рецитаторска секција ............................................................................................................................. 322 

Литерарно-рецитаторска секција - млађи разреди ................................................................................................. 324 

Ликовна секција ......................................................................................................................................................... 325 

Саобраћајна секција................................................................................................................................................... 327 

Аутомоделарство ....................................................................................................................................................... 330 

Авиомоделарство ....................................................................................................................................................... 332 

Роботика ..................................................................................................................................................................... 334 

Роботика ..................................................................................................................................................................... 334 

Биолошка секција ...................................................................................................................................................... 335 

ВРЕМЕ .................................................................................................................................... 335 

САДРЖАЈ РАДА(ТЕМЕ) ........................................................................................................ 335 

УЧЕСНИЦИ ........................................................................................................................... 335 

СЕПТЕМБАР .......................................................................................................................... 335 

ДАН ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА ................................................................................................ 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ДАН ЧИСТИХ ПЛАНИНА ..................................................................................................... 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

НОЋ ИСТРАЖИВАЧА ............................................................................................................ 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ОКТОБАР ............................................................................................................................... 335 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

6 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА .............................................................................................. 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ДАН ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ .................................................................................................. 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ГРИН ФЕСТ ........................................................................................................................... 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

НОВЕМБАР ............................................................................................................................ 335 

ЈАВНИ АКВАРИЈУМ И ТРОПИКАРИЈУМ-СТУДИЈСКА ПОСЕТА .................................. 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ДАН ЕКОЛОГИЈЕ .................................................................................................................. 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ДАН ДЕТЕТА .......................................................................................................................... 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ДЕЦЕМБАР ............................................................................................................................ 335 

ПЕТНИЦА-СТУДИЈСКА ПОСЕТА ....................................................................................... 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ ............................................................................................................... 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ХИВ-А ............................................................................................... 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА “СРЦЕ СИНЂЕЛИЋА” ............................................................ 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ЈАНУАР ................................................................................................................................... 335 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

7 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

ДАН ОБРАЗОВАЊА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ .................................................. 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДУВАНА ............................................................................................ 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ФЕБРУАР ................................................................................................................................ 335 

СВЕТСКИ ДАН МОЧВАРНИХ ПОДРУЧЈА ......................................................................... 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

СВЕТСКИ ДАН ОЧУВАЊА ЕНЕРГИЈЕ ............................................................................... 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

МАРТ ...................................................................................................................................... 335 

ДАН ВОДА .............................................................................................................................. 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

САТ ЗА ПЛАНЕТУ ................................................................................................................. 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

АПРИЛ .................................................................................................................................... 335 

СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА ..................................................................................................... 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ ........................................................................................................ 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

МАЈ ......................................................................................................................................... 335 

MEЂУНАРОДНИ ДАН ПТИЦА ............................................................................................. 335 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ДАН БИОДИВЕРЗИТЕТА ...................................................................................................... 335 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

8 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 335 

ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ-СТУДИЈСКА ПОСЕТА ................................................................ 336 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 336 

ЈУН .......................................................................................................................................... 336 

ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ............................................................................... 336 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 336 

ЗВАЗДАРСКА ШУМА-ПОСЕТА ЗАШТИЋЕНОМ ПРИРОДНОМ ДОБРУ ......................... 336 

ЧЛАНОВИ СЕКЦИЈЕ 5.-8. РАЗ. ............................................................................................. 336 

ВЕСНА СРЕТИЋ .................................................................................................................... 336 
We love English........................................................................................................................................................... 337 

Корективна гимнастика ............................................................................................................................................. 340 

Чувари  природе ......................................................................................................................................................... 344 

Чувари природе ........................................................................................................................................................ 344 

Хорска секција ........................................................................................................................................................... 345 

Секција енглеског језика ........................................................................................................................................... 347 

Секција ...................................................................................................................................................................... 347 

Народна традиција са елементима фолклора .......................................................................................................... 348 

Народна традиција са елементима фолклора .......................................................................................................... 348 

СЕКЦИЈА.................................................................................................................................................................. 348 

Домаћинство .............................................................................................................................................................. 349 

Стонитенис ................................................................................................................................................................. 352 

VII УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ .......................................................................................... 354 
ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА -------------------------------------------------------------------------------- 355 

ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА ------------------------------------------------------------------------------------------------- 357 

ПЛАН РАДА  ДЕЧЈЕГ САВЕЗА ------------------------------------------------------------------------------------------------- 359 

К А Л Е Н Д А Р ...................................................................................................................... 359 
програма и такмичења за школску 2022/2023. годину --------------------------------------------------------------------- 359 

VIII ТИМОВИ ......................................................................................................................... 364 
План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе --------------------------------------------------------- 372 

План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе --------------------------------------------------------- 373 

у школској 2022/2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 373 

План рада Тима за  професионални развој и стручно усавршавање --------------------------------------------------- 378 

План рада Тима  за развој међупредметних компетенција и предузетништва тима ------------------------------ 384 

План рада Тима за инклузију ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 389 

План рада тима за професионалну оријентацију ---------------------------------------------------------------------------- 397 

План рада тима за сарадњу са породицом ------------------------------------------------------------------------------------- 399 

План рада Тима за школски спорт ---------------------------------------------------------------------------------------------- 404 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

9 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

План  Тима за културне и јавне делатности ---------------------------------------------------------------------------------- 408 

План рада Тима за социјалну и здравствену заштиту ученика и сарадњу са Црвеним крстом Звездаре ---- 411 

План рада Тима за заштиту животне средине -------------------------------------------------------------------------------- 415 

План рада тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања и програми превенције 

других облика ризичног ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 418 

План рада  Тима за сарадњу са локалном самоуправом ------------------------------------------------------------------- 425 

ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМИ (ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА, ЗЛОУПОТРЕБЕ 
ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ И ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА КОД 
ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА) ................................................................................................... 425 

ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ...................................................................................... 425 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА ................................................................................................................... 426 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ..................................... 426 

ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИК РОМСКЕ НАЦИ ОНАЛНОСТИ ................................ 426 

САРАДЊА УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ ................................ 426 

ОПШТИНСКИ САВЕТ РОДИТЕЉА ...................................................................................... 426 

САРАДЊА СА ЧЛАНОВИМА ШКОЛСКИХ ОДБОРА ......................................................... 426 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ........................................................ 426 
План рада тима за самовредновање рада школе ---------------------------------------------------------------------------- 427 

I X ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА430 
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ ---------------------------------------------------------------- 430 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР ШКОЛЕ -------------------------------------------------------------------------- 436 

Програм и евиденција о раду наставника приправника ------------------------------------------------------------------ 446 

X КУЛТУРНА И ДРУШТВЕНА АКТИВНОСТ ШКОЛЕ ......................................................... 450 
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА ------------------------------------------------------------------------------------------------- 450 

План културних и спортских активности Школске приредбе и манифестације ----------------------------------- 451 

ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 457 

XI ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА ............................................................................ 459 
САРАДЊА ШКОЛЕ И ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ -------------------------------------------------------------------------- 459 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 459 

МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 461 

XII ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА ПРЕДВИЂЕНИХ ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ 
РАДА ШКОЛЕ ........................................................................................................................ 462 

XIII ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ .......................................................... 465 
40-точасовна радна недеља- наставници предметне наставе ------------------------------------------------------------- 467 

40 –то часовна радна недеља- наставници разредне наставе ------------------------------------------------------------- 471 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

10 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

40-то часовна радна недеља- наставниви разредне наставе - боравак ------------------------------------------------- 474 

СПИСАК  УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ----------------------------------------------------------------------------------- 475 

СПИСАК  УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД --------------------------------------------------------------------------------- 477 

СПИСАК  УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД --------------------------------------------------------------------------------- 479 

СПИСАК  УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ----------------------------------------------------------------------------- 481 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ------------------------------------------------------------------------------------ 483 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД -------------------------------------------------------------------------------- 485 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД -------------------------------------------------------------------------------- 488 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ----------------------------------------------------------------------------------- 491 

 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

11 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

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. 
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА РАДА И ИЗРАДЕ 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

ЗАКОНИ 

 

 

1. Закон о основама система образовања и 

васпитања 

‘’Службени гласник РС’’, бр. 88/2017 

;27/2018;10/2019 ,6/2020,129/2021 

2. Закон о основном образовању и васпитању „Службени гласник РС“бр 

55/13,101/17,27/18,10/19,129/2021 

3. Закон о уџбеницима и другим наставним 

средствима 

‘’Сл.гласник РС’ бр. 27/18, 

4. Закон о службеној употреби језика и писма ‘’Сл.гласник РС’ 

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

   

 

Подзаконски акти (правилници) 

 

1. Правилник о стандардима квалитета рада установе ‘’Службени гласник РС“-Просветни гласник, 

број 14/18 

2. Правилник о ближим условима за остваривање и начин 

осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у 

основној школи 

 

(Службени гласник РС, бр. 109/2020 од 

21.08.2020. године) 

 

3. Првилник о начину 

 прилагођавања уџбеника 

Сл.гласник РС бр. 21/2020 

4. Правилник о стадардима компентенција 

директора установа о бразовања и васпитања 

Сл.гласник РС бр. 38/2013 

5. Правилник о стручно педагошком надзору Сл. Гласник РС бр. 34/2012 
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6. Правилник о ближим уловима за утврђивање права на 

индидвидуални образовни план, 

његова примена и вредновање 

Сл. Гласник РС бр. 74/2018 

7. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној 

подршци детета и 

Ученика 

Сл.гласник РС бр.80/18 

8. Правилник о програму свих облика рада 

стручних сарадника 

Прос.гласник РС 5/12 

9. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање 

Сл. Гласник РС бр. 46/2019 

10. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавања 

јавних исправа у основној школи 

Сл.гласник РС бр66/2018;82/2018;37/2019 

11. Правилник о стандардима компетенција за 

професију наставника и њиховог профес.развоја 

Прос. Гласник РС бр.5/11 

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

13. Правилник о дозволи за рад наставника, 

васпитача и стручних сарадника 

Сл.гласник РС бр. 22/05; 

51/08;88/15;105/105/15;48/16 

14. 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, 

8/05,9/05,10/05,3/06,6/06,7/06,9/06,1 

5/06,2/08,1/09,2/10,7/10,3/2011 

15. Правилник о наставном програму за 7. Разред 

основног образовања и васпитања 

“Службени гласник РС – Просветни 

гласник “, бр. 3/11,8/13,11/16 

16. Правилник о наставном програму за 8. Разред основног 

образовања и васпитања 

“Службени гласник РС – Просветни гласник “, 

бр. 2/10,3/11,8/13, 

5/14,11/16 ,7/17 

16. Правилник о врсти стручне спреме наставника и 

стручних сарадника у основној школи 

Службени гласник РС – Просветни 

гласник бр. 11/2012;15/13;2/16;11/16 
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17. Правилник о изради и коришћењу психолошких мерних 

инструмеената 

Сл. Гласник РС бр. 11/1988 

18. Правилник о норми часова непосредног рада са 

ученицима наставника, стручног сарадника и васпитача у 

основној школи 

Просветни гласник РС бр. 2/92, 2 

/2000 

19. Правилник о годишњем календару образовано- васпитног рада 

основне школе за школску 

2022/2023. Годину 

Просветни гласник РС  

20. Правилник о програму за остваривање екскурзија у првом и 

другом циклусу основног 

образовања и васпитања 

‘’Прос.гласник РС’ бр. 07/10 

21. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

‘’Сл.гласник РС’ бр. 81/17;48/18; 

22. Правилник о критеријумуима и стандардима за за 

финансирање установа 

‘’Сл.гласник РС’ бр. 45/18; 73/16;106/20 

23. Посебан колективни уговор за запослене у 

основним и средњим школама и домовима ученика 

‘’Сл.гласник РС’ бр. 21/19 

24. Правилник о наставном плану и програму за 4. Разред 

основног образовања и васпитања 

“Службени гласник РС – Просветни 

гласник “, бр. 3/06, 2/08, 

11/16,11/14,1/13,3/11,7/17 

25. Правилник о обављању круштвено корисног односно 

хуманитарног рада 

‘’Сл.гласник РС’ бр. 68/2018 

26. Правилник о дипломама за изузетан успех 

ученика у основној школи 

‘’Сл.гласник РС’ бр. 37/93, 42/93 
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27. Правилник о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању 

34/2019,59/2020 и 81/2020 

28. Правилник о поступку напредовања ученика 

основне школе 

‘’Сл.гласник РС’ бр. 47/94 

29. Правилник о ближим условима оснивање и 

почетак рада и обављања делатности ОШ 

Просветни гласник 5/19 

30. Правилник о општим стандардима постигнућа – 

образовни стандарди за крај обавезног образовања 

 

Просветни гласник РС, 78/18 

 

31. Правилник о програму завршног испита у 

основном образовању и васпитању 

Просветни гласник 1/2011, 1/2012; 

1/2014 

32. Правилник о наставном плану и програму 

предмета грађанско васпитање 

‘’Просветни гласник РС ‘’, бр. 7/07, 

20/04, 2/05, 15/05, 

5/01-1, 6/08-1 

33. Правилник о наставном плану и програму за 

предмет верска настава 

‘’Просветни гласник РС’’, бр. 23/04, 

9/05, 

23/04, 5/01 

 

2/08, 7/08 

34. Правилник о наставном плану и програму за 1. И 

2. Разред основног образовања и васпитања 

„Службени гласник РС – Просветни 

гласник“бр.10/0420/04, 1/05, 

3/06, 15/06 

 

2/08, 2/10, 7/10, 

3/11,7/11,1/13,4/1314/13,5/14,11/16 

35. Правилник о наставном плану за други циклус 

основног образовања и васпитања и наставном 

програму за 5. Разред основног образовања и 

васпитања 

“Службени гласник РС – Просветни 

гласник “, бр. 6/07 , 2/10, 

7/10 ,3/11, 1/13,4/13, 11/16,6/17 

,8/17 
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36. Правилник о наставном програму за 6. Разред 

основног образовања и васпитања 

“Службени гласник РС – Просветни 

гласник “, бр. 5/08,3/11,1/13, 1/16 

,3/18 

37. Правилник о наставном плану за 1. 2. 3. И 4. 

Разред основног образовања и васпитања и 

наставном програму за трећи разред основног 

образовања и васпитања 

“Службени гласник РС – Просветни 

гласник “, бр.. 1/2005, 15/2006, 2/2008 

,2/2010,7/10,3/11,7/11,1/13,11/14 

и11/16) 

38. Правилник о поступању установе у случају сумње 

или утврђеног дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или 

достојанства личности 

„Сл. гласник РС“, бр. 65/2018 који се 

примењује почев од школске 

2018/2019. године. 

39. Правилник о организацији и остваривању наставе 

у природи и екскурзије у ОШ 

„Сл. гласник РС“,30/2019 

40 правилник о вредновању квалитета рада установе 

 

(Службени гласник РС, бр. 10/2019 

од 15.02.2019. године )  

 

41. Правилник о ближим условима за остваривање и 

начин осигурања квалитета и вредновање наставе 

на даљину у основној школи 

 

(Службени гласник РС, бр. 109/2020 

од 21.08.2020. године) 
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Интерни и општи акти школе  

1. Статутшколе
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2. Развојни план ОШ“Стеван Синђелић“ 

3. Школски програми од првог до осмог разреда донети у јуну 2022. На период од 4 године, до 

2026. 

4. Извештаји о самовредновању рада школе 2021/2022.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 

8. ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

9. ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 10.ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ 

ПАРЛАМЕНТА 

10. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у установи 

11. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика                              

13.Правилник о безбедности и здрављу на раду 

12. 14.Првилник о избору ученика генерације 15.Правилник о раду 

13. Правилник о јавним набавкама 

14. Правилник о систем`атизацији радних места запослених 
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ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ УСВОЈЕНИ НА ОСНОВУАНАЛИЗЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ О РАДУ ШКОЛЕ, ПЕТОГОДИШЊЕГ АЗВОЈНОГ 

ПЛАНА ШКОЛЕ, РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА И 

ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 2020-

2021. ГОДИНЕ 

 

Сумирајући резултате самовредновања за ову школску годину као јаке стране области које су 

процењиве можемо издвојити следеће:  

У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 

способностима. У школи се организуjу програми/активности за развиjање социjалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа…).школа утврђуjе понуду 

ваннаставних активности. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита 

човекове околине и одрживи развоj. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се 

професионални развоj ученика, односно кариjерно вођење и саветовање. У школи се подстиче лични, 

професионални и социjални развоj ученика.  Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих 

група . Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. У школи се 

примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним способностима. У школи се организуjу компензаторни 

програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група. Школа има успостављене 

механизме за идентификациjу ученика са изузетним способностима и ствара услове за њихово 

напредовање (акцелерациjа; обогаћивање програма). Школа сарађуjе са релевантним институциjама 

и поjединцима у подршци ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 

 

 

Предлог активности за унапређење рада школе на основу извештаја: 

- У сарадњи са тимом за стручно усавршавање наставника укључити наставнике у програме 

стручног усавршавања како би се подигао ниво компетенција из следећих области: 

 комуникација са ученицима и родитељима ученика 

 примена различитих техника и метода како би процес учења учинили интересантнијим и 

лакшим 

 диференцијација и индивидуализација у презентовању наставних садржаја и оцењивању 

 формативно оцењивање у функцији напредовања ученика 

- У сарадњи са Ученичким парламентом и Саветом родитеља радити на побољшању 

информисаности и укљученост родитеља и ученика у избор, иницирање, организацију и 

евалуацију наставних и ваннаставних активности 

- Израдити социјални програм школе 

- У сарадњи са тимом за професионалну оријентацију ученика повећати степен сарадње и 

ажурно водити евиденцију остварене сарадње са представницима привреде и тржиштем рада 

у смислу професионалног развоја и оријентације ученика 
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- У сарадњи са Ученичким парламентом и стручном службом организовати стручна предавања 

за ученике на теме које могу повољно утицати на њихов успех и социјалне вештине (технике 

учења,  превазилажење треме, вршњачка медијација и сл.) 

- У сарадњи са стручном службом усавршити инструменте идентификације надарених ученика 

и пружити већу подршку предметним наставницима да креирају обогаћене индивидуалне 

планове 

- У сарадњи са тимом за контролу квалитета рада установе, током наредне школске године, 

пратити и подстицати остваривање горенаведених мера 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ НА ОСНОВУ 

ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ 

 

Задаци Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

- У сарадњи са тимом за стручно 

усавршавање наставника 

укључити наставнике у програме 

стручног усавршавања како би се 

подигао ниво компетенција из 

следећих области: 

 комуникација са ученицима и 

родитељима ученика 

 примена различитих техника и 

метода како би процес учења 

учинили интересантнијим и 

лакшим 

 диференцијација и 

индивидуализација у 

презентовању наставних 

садржаја и оцењивању 

 формативно оцењивање у 

функцији напредовања ученика 

- У сарадњи са Ученичким 

парламентом и Саветом 

родитеља радити на побољшању 

информисаности и укљученост 

родитеља и ученика у избор, 

иницирање, организацију и 

евалуацију наставних и 

ваннаставних активности 

 

 

Предлози 

семинара на 

основу 

постављених 

приоритета школе 

на огласној табли 

-Каталог стручног 

усавршавања 

-Консултације на 

нивоу Стручног 

већа 

-Консултације са 

ПП службом 

-Педагошки рад 

са родитељима: 

Трибине, 

радионице, 

предавања. 

 

-Тим за 

стручно 

усавршавање 

-Тим за 

сарадњу са 

породицом 

-Педагошки 

колегијум 

-Стручна 

служба 

-Ученички 

парламент 

-Савет 

родитеља 

 

- Током школске 

године 

- Израдити социјални програм 

школе 

 

 -Тим  за 

социјалну и 

здравствену 

заштиту 

ученика 

Септембар- 

јануар 
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- У сарадњи са тимом за 

професионалну оријентацију 

ученика повећати степен сарадње 

и ажурно водити евиденцију 

остварене сарадње са 

представницима привреде и 

тржиштем рада у смислу 

професионалног развоја и 

оријентације ученика 

 -Тим за 

професионалну 

оријентацију 

- Током школске 

године 

- У сарадњи са Ученичким 

парламентом и стручном 

службом организовати стручна 

предавања за ученике на теме 

које могу повољно утицати на 

њихов успех и социјалне 

вештине (технике учења,  

превазилажење треме, вршњачка 

медијација и сл.) 

- Педагошки рад 

са ученицима: 

Трибине, 

радионице, 

предавања. 

 

-Ученички 

парламент 

-Стручна 

служба 

- Током школске 

године 

- У сарадњи са стручном службом 

усавршити инструменте 

идентификације надарених 

ученика и пружити већу подршку 

предметним наставницима да 

креирају обогаћене 

индивидуалне планове 

 -Стручна 

служба 

-Стручна већа 

- Током школске 

године 

- У сарадњи са тимом за контролу 

квалитета рада установе, током 

наредне школске године, пратити 

и подстицати остваривање 

наведених мера 

  - Током школске 

године 
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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 Статус школе 

 

Образовно-васпитна делатност обављана је у школској згради површине 4552 м2 и у школском 

дворишту површине 17273м2. 

Просторија за извођење наставе 32, вишенаменских просторија 44(укупно просторија у школи 76), 

спортских  терена 3, осталих простора 10. 

 

ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ 

Учионице за ученике од 1. До 4. Разреда                    10 

Кабинети за ученике од 5. До 8. Разреда                     14 

Боравак за ученике од 1. До 4. Разреда                      2 

Кабинет за информатику                     2 

Библиотека са читаоницом          2  

Фискултурна сала                     1 

Учионица за дефектолога/логопеда                     1 

УКУПНО 32 

Зборница 1 

Канцеларија директора 1 

Канцеларије административног особља 2 

Канцеларија школског психолога/педагога 1 

Практикуми за наставнике 6 

Лабораторије 2 

Кухиња са трпезаријом 2 
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ОСТАЛО            

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ         БРОЈ 

Терен за фудбал 1 

Терен за кошарку 1 

Терен за рукомет 1 

УКУПНО 3 

 

У циљу ствaрaњa штo бoљих услoвa рaдa у шкoли, у тoку шкoлскe 2022/2023. гoдинe извршиће се 

нeoпхoднe припрeмe: 

Просторија за изолацију                     1 

Санитарни чвор 15 

Свлачионице 2 

Просторије за помоћно особље 5 

Радионица/магацин 1 

Соба за архиву 1 

Подстаница 2 

Справарница 1 

Чајна кухиња 1 

 44 

Централни хол 1 

Улаз-портирница 1 

Степениште 3 

Атријум 2 

Ходници 3 нивоа 

УКУПНО 10 
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 Усвojити рaспoрeд чaсoвa, oбeзбeдити стручaн кaдaр, усвojити Гoдишњи план рaдa шкoлe. 

 Савет родитеља и Школски одбор  доносиће одлуке и давати сагласности у вези са начином 

организовања безбедности у школи. 

 Залагање Савета родитеља и директора школе допринеће  да се побољша учешће родитеља у 

финансирању дневног обезбеђења ученика. 

 Сарадња са МУП-ом биће редовна. Школски поклицајац биће  присутан и ангажован сваког 

дана. Полицајац ће у сарадњи са управом школе пратили свакодневну ситуацију у 

просторијама школе и дворишту. 

 Здрaвствeнa зaштитa ученика континуирано ће се  oдвиjaти прeкo Дома здравља Звездара, 

систeмaтским прeглeдимa ученика. Превенцију и лечење зуба пратиће  стоматолози Дома 

здравља Звездара. У овој школској години праксу у школи изводиће  студенти Учитељског 

факултета. 

 Школа  наставља сарадњу са Мобилним тимом ОШ „ Бошко Буха“ 

 Школа  сарађује и са Дечијим савезом Звездара и другим основним школама 
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УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И НАБАВКА НАСТАВНИХ 

УЧИЛА И СРЕДСТАВА    У  ШКОЛСКОЈ 2022/23.ГОДИНИ 

 

Министарство просвете ће обезбедити средства за набавку књига за библиотеку (лектира и 

популарна дела књижевности за децу) у оквиру пројекта „Богаћење школских библиотека“ и набавку 

„Прилагођених уџбеника“ за ученике који раде по ИОПу и бесплатне уџбенике за одређене 

категорије ученика. 

Школа ће обезбедити књиге за награђивање ученика и наставника. 

Школа ће поднети захтев Градском секретаријату за образовање и дечју заштиту за финансирање 

Пројекта за реконструкцију школе. 

Општина Звездара обезбеђује средства за инвестиционо одржавање  школске зграде. 

Општина Звездара обезбеђује средства за видео надзор школске зграде. 

Општина обезбеђује и материјал за спорт и спортске реквизите. 

Општина Звездара је определила средства за Пројекат „Знање се множи дељењем“ и „Безбедност 

деце“.Поднет захтев Градском секретаријату за образовање и дечју заштиту за набавку недостајуће 

информатичке и канцеларијске опреме. 
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

Кадровска структура радника 

 

Број извршилаца и стручна спрема 

  

Број 

извршилаца 

   Стручна спрема   

Радна места          

 I II III IV V VI VII VI11 VII2 

Наставника разредне наставе 16      4 11 1  

Наставник у продуженом боравку 6       6   

Наставник предметне наставе:           

Српски језик 3,80       3,80   

Немачки језик 1,78       1,78   

Енглески језик 3,40       3,40   

Ликовна култура 1       1   

Музичка култура 1       1   

           

Техника и технологија 3,10       3,10   

Историја 1,40       1,40   

Географија 1,40       1,40   

Математика 3,55       3,55   

Биологија 1,60       1,60   

Физика 1,20       1,20   

Хемија  0,80       0,80   

Физичко васпитање           

Физичко и здравствено васпитање 2,40       2,40   

Изабрани спорт           

Цртање, сликање, вајање           
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Хор            

Верска настава 1,05       1,05   

Грађанско васпитање 0,65       0,65   

Информатика и рачунарство 1,35       1,35   

Директор школе 1       1   

Помоћник директора 0,50       0,50   

Стручни сарадник педагог 1       1   

Стручни сарадник психолог 1       1   

Педагошки асистент 1    1      

Секретар установе 1       1   

Дипломирани економиста за 

финансијске и рачуноводствене 

послове 

1       1   

Референт за правне, 

административне и кадровске 

послове 

0,50    0,50      

Благајник 0,50    0,50      

Домар/мајстор одржавања 1    1      

Библиотекар  1      1    

Кафе куварица/сервирка 1   1       

Чистачице  10 10         

 

У школској 2022/2023.години у Школи је сходно Стручном упутству Министарства просвете о 

формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 

2022/2023.годину и Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа која 

обавља делатност основног образовања и васпитања утврђен следећи број извршилаца: 

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. 
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II ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА, БРОЈ СМЕНА 

Бројно стање ученика и одељења 

 

На крају школске 2021/2022. године школа је имала 803 ученика распоређених у 32 одељењa. 

У школској 2022/2023. години школа ће имати 831 ученика, 32 одељења (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   

 

 

Продужени боравак:  ради у обе смене, II, III и IV разред -  мешовите групе 

 

РАДНО ВРЕМЕ БОРАВКА: 6:30-17:30 
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РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ 

 

Прва смена ради од 8,00-14,00 сати, а друга смена од 12.45-17:05 сати. 

 

Наставни час Време трајања часова и одмора 

Пре подне После подне 

 

Први 

8,00-8,45 12,45-13,30 

Други 8,50-9,35 13,35-14,20 

Трећи 10,00-10,45 14,40-15,25 

Четврти 10,50-11,35 15,30-16,15 

Пети 11,40-12,25 16,20-17,05 

Шести 12,30-13,15  

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

 

Старешинство 

и / или дани у 

другој школи 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 
ПРЕДМЕТ 

РАЗРЕД/ 

ОДЕЉЕЊЕ 

СВЕГА 

ЧАСОВА 
% 

 Татјана Бањеглав Српски језик 

5-1 

7-1 

8-2, 8-4 

17 100 

 
 

Медијска 

писменост 
5-1 1 

 

7-3 

Један дан 

двочас код 

петака 

Биљана Пуповић Српски језик 
5-3 

7-3 
9+1 50 

5-2 Јована Нинчић 

Српски језик 

 

 

5-2 

6-4 

8-3 

 

 

 

80+ 

 

Грађанско 

групе 

5-2,3 

8-1 

8-2,4 

8-3 

 

4 
20 

  

Медијска 

писменост 
5-2  

 

6-1 
Весна Петровић 

Зечевић 
Српски језик 

6-1, 6-2, 6-3 

7-2, 7-4  
100 

8-1 

Један дан 

двочас код 

петака 

Соња Ћурчић Српски језик 
5-4 

8-1  
50 
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Драгана Миленковић Енглески језик 

5-1, 5-2, 5-3, 5-4 

8-1, 8-2, 8-3, 8-4 

4-4 

18+2 100 

 
 

Медијска 

писменост 
5-4 

  

 
Анастасија 

Стефановић 
Енглески језик 

1-1, 1-2, 1-3, 1-4 

2-1,2-2, 2-3, 2-4 

3-3 

4-1 

20 100 

 
 

Медијска 

писменост 
5-3 

  

6-2 Ирена Грбић Енглески језик 

6-1, 6-2, 6-3, 6-4 

7-1,7-2, 7-3, 7-4 

4-2 

18+2 100 

? 
Ирена Милошевић 

Станковић 
Енглески језик 

 

3-1, 3-2, 3-4 

4-3 

8 40 

 

 

Уторак, 

четвртак  друга 

школа 

 

Сандра Кнежевић Немачки језик 

5-1,5-2 

6-1, 6-2 

7-3, 7-4 

8-3 

14+2 78 

 Радмила Свитлица Немачки језик 

5-3, 5-4 

6-3, 6-4 

7-1, 7-2 

8-1, 8-2, 8-4 

18+2 100 

 
 

Медијска 

писменост  
6-1 
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6-3 Александра Медић математика 

6-1,6-3 

7-1, 7-3 

8-1 

20 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милош Нешић 

 

Математика 

 

5-1,5-2 8+1 45 

Информатика 

 

5-1,5-2,5-3,5-4  

7-1,7-2,7-3,7-4 

8-1,8-2,8-3 

Пола одељења 

11 55 

8-2 Сања Николић математика 

5-3,5-4 

6-2 

8-2 

16+2 100 

  
Предузетништво  7-1, 7-4 2 

 

6-4 Милица Пантелић Математика 

6-4 

7-2, 7-4 

8-3,8-4 

20+2 105 

 Саша Шуњеварић физика 

6-1,2,3,4 

7-1,2,3,4 

8-1,2 ,3,4 

24 120 

 

Шестаци и 8-4 

стављати 

последње 

часове- 5 и 6 

час јер се деле 

на пола 

одељења 

Стефан Поповић информатика 

5-1,5-2,5-3,5-4  

7-1,7-2,7-3,7-4 

8-1,8-2,8-3 

Пола одељења 

6-1,6-2,6-3,6-4 

6-1,6-2,6-3,6-4 

8-4 на пола одељења у 

21 

105 
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распоред свака 

половина 

 

 
предузетништво 8-2 1 

 

8-4 Владан Миљковић историја 

5-1, 5-2, 5-3,5-4 

7-1,7-2,7-3,7-4 

8-1,8-2,8-3,8-4 

20 100 

Понедељак, 

среда, петак 

Друга школа 

Александра Јелић историја 6-1,6-2,6-3,6-4 8 40 

8-3 Јован Драгићевић географија 
6-3, 6-4, 7-1,7-2, 7-3,7-4 

8-1, 8-2, 8-3, 8-4 
20 100 

5-3 

Стеван Роксандић 

 

 

Географија  

 

 

5-1, 5-2, 5-3, 5-4 

 

6-1, 6-2 

 

8 
40 

+ 

грађанско 

васпитање 

групе 

5-1, 5-4 

6-1,4 

6-2 

6-3 

7-1 

7-2,4 

7-3 

7-4 

9 45 

  

Сачувајмо нашу 

планету 
6-2 
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Уторак и 

четвртак друга 

школа 

5-4 

Јелена Николић биологија 
5-1,5-2,5-3,5-4 

8-3,8-4 
12 60 

7-2 Весна Сретић биологија 

6-1,6-2,6-3,6-4 

7-1,7-2,7-3,7-4 

8-1,8-2 

20 100 

Понедељак цео 

и  

Среда1-3.час 

друга школа, 

код нас је 5 и 

6.час 

Вера Љубисављевић хемија 
7-1,7-2,7-3,7-4 

8-1,8-2,8-3,8-4 
16 80 

Не стављати 

два пета 

разреда у један 

дан један за 

другим јер су 

двочаси па јој 

напорно 

Наталија Вакањац Ликовна култура 

5-1,2,3,4 

6-1,2,3,4 

7-1,2,3,4 

8-1,2,3,4 

20 100 

 
уметност 7-2, 7-3 2 

 

 

Емина Милојевић Музичка култура 

5-1,2,3,4 

6-1,2,3,4 

7-1,2,3,4 

8-1,2,3,4 

20 100 

 

Музиком кроз 

живот 
6-3, 6-4 2 

 

7-1 Станика Брашњевић 
Техника и 

технологија 

5-4 

6-2, 6-3,6-4 

7-1, 7-2,7-3 

8-1, 8-2, 8-3 

20 100 

5-1 
Радиславка 

Лакићевић 

Техника и 

технологија 

5-1 цело, 5-2, 5-3 

6-1, 6-2,6-4 

7-1, 7-2, 7-4 

22 110 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

29 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

8-3, 8-4 

 

 Дејан Радоњић 

Техника и 

технологија 

5-2, 5-3,5-4 

6-1, 6-3, 7-3, 7-4 

8-1, 8-2,8-4 

20 

 
100 

предузетништво 8-1 1 
 

7-4 
Кристина Павловић 

Рајковић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање  и офа  

5-1,5-2 – 2 часа 

6-1,6-2- 2 часа 

7-1,7-4 – 3 часа 

8-1,8-2 – 3 часа 

20 100 

 Александар Илић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање и  офа  

5-3,5-4 – 2 часа 

6-3,6-4 – 2 часа 

7-2,7-3 – 3 часа 

8-3,8-4 – 3 часа 

 

 

20 

 

 

100 

Ставити у 2 

дана наставу 
Миломир Петровић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

ОФА 

5-1 , 5-2, 5-3, 5-4 – 1 

час 

6-1,6-2, 6-3, 6-4 – 1 час 

8 40 

 Ивана Франовић Верска настава 

5-1,5-2,5-3,5-4 

6-1, 6-2,3, 6-4 

7-1, 7-2, 7-3 

8-1,3  , 8-2, 8-4 

13 65 

 
 

Филозофија са 

децом 
8-3, 8-4 2 
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ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА I-VIII РАЗРЕДА 

СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА 

РАЗРЕД/ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД/ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

I/1  

 

Сања Лончаревић V/1 Радослава Лакићевић 

Копања 

I/2 

 

Софија Милановић V/2 Јована Нинчић 

I/3  

 

Татјана Лончаревић 

Нитић 

V/3 Стеван Роксандић 

I/4  

 

Александра Горановић V/4 Јелена Николић 

    

II/1 

 

Ивана Солдо 

 

VI/1 Весна Петровић Зечевић 

II/2 

 

Јасмина Лукић 

Радиновић 

VI/2 Ирена Грбић 

II/3  

 

Славица Сретић VI/3 Александра Медић 

II/4  

 

Горица Мијаиловић VI/4 Милица Пантелић 

    

III/1 

 

Весна Мирић VII/1 Станика Брашњевић 

III/2  

 

Марина Максимовић VII/2 Весна Сретић 

III/3  

 

Јована Миљковић VII/3 Биљана Пуповић 

III/4 Јасмина Туловић VII/4 Кристина Рајковић 
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IV/1 Биљана Капалети VIII/1 Јелена Шелић 

IV/2 Јадранка Данојлић VIII/2 Сања Николић 

IV/3 Татјана Трипковић VIII/3 Јован Драгичевић 

IV/4 Јован Јовановић VIII/4 Владан Миљковић 
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 Ж М 

ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

I1 29 14 15 Сања Лончар 

I2 29 14 15 Софија  Милановић 

I3 29 14 15 Татјана Лончаревић 

I4 29 14 15 Александра Горановић 

I 116 54 60 

 II1 27 15 12 Ивана Солдо 

II2 28 16 12 

Јасмина Радиновић 

Лукић 

II3 26 13 13 Славица Сретић 

II4 27 11 16 Горица  Мијаиловић 

II 108 55 53 

 III1 23 10 13 Весна Мирић 

III2 24 10 14 Марина Максимовић 

III3 24 12 12 Јована Миљковић 

III4 22 9 13 Јасмина Туловић 

III 93 41 52 

 IV1 28 13 15 Биљана Капелети 

IV2 25 10 15 Јадранка Данојлић 

IV3 28 10 18 Татјана Трипковић 

IV4 28 10 18 Јован Јовановић 

IV 109 43 66 

 V 426 195 231 

 

V1 25 14 11 

Радиславка Лакићевић  

Копања 

V2 25 13 12 Јована Нинчић 

V3 25 14 11 Стеван Роксандић 
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V4 28 14 14 Јелена Николић 

V 103 55 48  

VI1 23 11 12 

Весна Петровић 

Зечевић 

VI2 22 13 9 Ирена Грбић 

VI3 23 11 12 Александра Медић 

VI4 24 13 11 Милица Пантелић 

VI 92 48 44 

 VII1 26 14 12 Станика Брашњевић 

VII2 25 10 15 Весна Сретић 

VII3 27 11 16 Биљана Пуповић 

VII4 27 11 16 Кристина П. Рајковић 

VII 105 46 59 

 VIII1 24 11 13 Милена Маринковић 

VIII2 26 14 12 Сања Николић 

VIII3 28 13 15 Јован Драгићевић 

VIII4 27 12 15 Владан Миљковић 

VIII 105 50 55 

 V-VIII 405 199 206 

 VIII 831 394 437 
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РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА 

 

Разред Руководилац разредног већа 

Први разред Сања Лончар 

Други разред Јасмина Радиновић Лукић 

Трећи разред Јована Миљковић 

Четврти разред Јован Јовановић 

Пети разред Радисавка Лакићевић Копања 

Шести разред Александра Медић 

Седми разред Станика Брашњевић 

Осми разред Јован Драгичевић 

 

 

                              Распоред часова 

 

 

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

доступан ученицима и родитељима. 

 Распоред часова налази се у прилогу. 

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. 
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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. 

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, 

организован је и ручак у школској кухињи,  а добављач хране се утврђује преко јавних набавки. 

 

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) 
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Допунска настава – млађи разреди 

 
Име и презиме наставника Наставни предмет број часова 

 

Сања Лончар 

Српски језик Математика 36 

36 

 

Софија Милановић 

Српски језик Математика 36 

36 

 

Татјана Ковачев 

Српски језик Математика 36 

36 

 

Александра Горановић 

Српски језик Математика 36 

36 

 

Ивана Солдо 

Српски језик Математика 18 

18 

 

Јасмина Радиновић Лукић 

Српски језик Математика 18 

18 

Славица Сретић Српски језик 

Математика 

18 

18 

 

Горица Мијајловић 

Српски језик Математика 18 

18 

Весна Мирић Српски језик 

Математика 

18 

18 

Марина Максимовић Српски језик 

Математика 

18 

18 

Јована Миљковић Српски језик 

Математика 

18 

18 

Јасмина Туловић Српски језик 

Математика 

18 

18 

Биљана Капелети Српски језик 18 
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Математика 18 

Јадранка Данојлић Српски језик 

Математика 

18 

18 

Татјана Трипковић Српски језик Математика 18 

18 

Јован Јовановић Српски језик 

Математика 

18 

18 
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Додатна настава – млађи разреди 

 
 

 

Име и презиме наставника Наставни предмет број часова 

Весна Мирић Српски језик 

Математика 

18 

18 

Марина Максимовић Српски језик 

Математика 

18 

18 

Јована Миљковић Српски језик 

Математика 

18 

18 

Јасмина Туловић Српски језик 

Математика 

18 

18 

Биљана Кпелети 
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 

 

 

Слободне активности – скције и друштвено културне активности -млађи разреди 

 
Име и презиме наставника Слободне активности број часова 

Ивана Солдо Литерарно-рецитаторска 36 

Александра Горановић Домаћинство 36 

Софија Милановић Домаћинство 36 
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Јасмина Радиновић Лукић Математичка секција 36 

Јасмина Туловић Народна традиција са елементима 

фолклора 

36 

Весна Мирић Народна традиција са елементима 

фолклора 

36 

Славица Сретић Литерарно-рецитаторска 36 

Горица Мијаиловић Математичка секција 36 

Марина Максимовић Корективна гимнастика 36 

Сања Лончар Чувари приоде 36 

Јована Миљковић Корективна гимнастика 36 

Татјана Лончаревић Нитић Чувари приоде  

 

Слободне активности – секције и друштвено културне активности -старији 

разреди 
 

 

 

Име и презиме наставника Слободне активности број часова 

Дејан Радоњић Аутомоделарство 36 

Радисавка Лакићевић Копања Аутомоделарство 36 

Весан Сретић Биолошка секција 36 

Наталија Вакањац Ликовна секција 36 

Татјана Бањеглав Литерарно-рецитаторска 36 

Јована Нинчић Новинарска секција 36 

Стефан Поповић Роботика 36 

Милица Дугоњић Математичка секција 36 

Станика Брашњевић Саобраћајна секција 36 

Ирена Станковић Милошевић We love english 36 

Анастасија Стефановић Секција енглеског језика 36 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

40 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

Александар Илић Секција стоног тениса 36 

Маријана Пријић Хорска секција 36 

Миломир Петровић Рукометна секција 36 

Мирјана Вујић Верска 36 

 

 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

41 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

 

План посете предметних наставника одељењима четвртог разреда 
 

ПРЕДМЕТ  НАСТАВНИК  ОДЕЉЕЊЕ  ВРЕМЕ  

МАТЕМАТИКА  

  

Сања Николић  IV/1  

IV/4  

Октобар Март  

МАТЕМАТИКА  

  

Милица Дугоњић  IV/2  

IV/3  

Октобар Март  

СРПСКИ ЈЕЗИК  Јована Нинчић  IV/1  

IV/4  

Септембар Март  

СРПСКИ ЈЕЗИК  Татјана Бањеглав  IV/2  

IV/3  

Септембар Март  

БИОЛОГИЈА  Јелена Николић IV/1  

IV/4  

Октобар Новембар  

БИОЛОГИЈА   Весна Сретић IV/2  

IV/3  

Октобар Новембар  

ИСТОРИЈА  Јелић Александра  IV/1  

IV/4  

Април Мај  

ИСТОРИЈА  Миљковић Владaн  IV/2  

IV/3  

Април Мај  

ГЕОГРАФИЈА  Драгићевић Јован  IV/1  

IV/4  

Септембар Март  

ГЕОГРАФИЈА  Роксандић Стеван  IV/2  

IV/3  

Септембар Март  

ИНФОРМАТИКА Поповић Стефан  IV/1  

IV/4  

Децембар Јануар  
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ФИЗИКА  Шуњеварић Саша  IV/2  

IV/3  

Децембар Јануар  

ЛИКОВНО  Вакањац Наталија  IV/4  Октобар  

ЛИКОВНО  Вакањац Наталија  IV/3  Март  

МУЗИЧКО  Маријана Пријић  IV/1  Децембар  

МУЗИЧКО  Маријана Пријић  IV/2  Фебруар  

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  Кнежевић Сандра  IV/1  

IV/4  

Октобар Мај  

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  Свитлица Радмила  IV/2  

IV/3  

Октобар Мај  
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НАСТАВНИ ПЛАН ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ШКОЛСКИ 

КАЛЕНДАР 

 

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2022/2023. годину 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за 

школску 2022/2023. годину. 

Члан 2. 

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и програмом за 

основне школе, планирају се годишњим планом рада. 

Члан 3. 

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

полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 30. децембра 

2022. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. јануара 2023. године. 

Друго полугодиште завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године за ученике осмог разреда, односно у 

уторак, 20. јуна 2023. године за ученике од првог до седмог разреда. 

Члан 4. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до 

седмог разреда, остварују се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. 

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, 

односно 170 наставних дана. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе 

остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних 

дана на годишњем нивоу, могуће је одступање до 5% од утврђеног броја петодневних наставних 
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седмица, односно наставних дана. 

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

равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и 

здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим 

планом рада, буду равномерно распоређени. 

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када због 

угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у 

седмици буде заступљен утврђен број пута. 

Члан 5. 

План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу остварује се према 

годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са 

законом. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе 

остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних 

дана на годишњем нивоу, могуће је одступање до 5% од утврђеног броја петодневних наставних 

седмица, односно наставних дана. 

Члан 6. 

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

Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 20. јануара 2023. 

године. 

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

2023. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023. године, а 

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

завршетку завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. 

Члан 7. 

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

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се 

празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, 

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

победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2022. године, Свети 

Сава 27. јануара 2023. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату 22. априла 2023. године, Дан победе 9. маја 2023. године и Видовдан ‒ спомен 

на Косовску битку 28. јуна 2023. године. 

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

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

Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

45 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

У школама се обележавају: 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника, 21. фебруар 2023. 

године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2023. године, као дан сећања на Доситеја 

Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете. 

Члан 8. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане 

следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 

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

јуна 2023. године, на први дан Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 5. октобра 2022. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 

25. децембра 2022. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. 

јануара 2023. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и 

јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 

7. до 10. априла 2023. године; православни од 14. до 17. априла 2023. године). 

Члан 9. 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у 

којима су остварене екскурзије. 

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди 

годишњим планом рада. 

Члан 10. 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа 

утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у 

складу са овим правилником. 

Свечана подела ђачких књижица, односно сведочанстава, ученицима од првог до седмог разреда, на 

крају другог полугодишта, обавиће се у среду, 28. јуна 2023. године. 

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела 

сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим 

правилником. 

Члан 11. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 24. марта 2023. године и у суботу, 
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25. марта 2023. године, а завршни испит у среду, 21. јуна 2023. године, у четвртак, 22. јуна 2023. 

године и у петак, 23. јуна 2023. године. 

Члан 12. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2022/2023. 

годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 13. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије – Просветном гласнику”. 

Број 110-00-75/2022-04 

У Београду, 20. маја 2022. године 

Министар, 

Бранко Ружић, с.р. 
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Преглед наставних дана у току школске године 

 

 

 

 

Период 

Дана у 

недељи 

Разред 

I II III IV V VI VII VIII 

 

 

 

 

I Полугод 

П 17 17 17 17 17 17 17 17 

У 17 17 17 17 17 17 17 17 

С 17 17 17 17 17 17 17 17 

Ч 18 18 18 18 18 18 18 18 

П 17 17 17 17 17 17 17 17 

Укупно 86 86 86 86 86 86 86 86 

 

 

 

 

II Полугод 

П 19 19 19 19 19 19 19 17 

У 19 19 19 19 19 19 19 17 

С 19 19 19 19 19 19 19 17 

Ч  19  19  19  19  19  19  19  17 

П 18 18 18 18 18 18 18 16 

Укупно 94 94 94 94 94 94 94 84 

УКУПНО 180 180 180 180 180 180 180 170 

 

 

 

 

 

 

измене школског календара 
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 понедељак уторак среда четвртак петак 

I  пол. 17 17 17 18 17 

II пол. 19 19 19 19 18 

укупно 36 36 36 37 35 

 

 

Због различитог броја наставних дана у току школске године вршиће се измене школског календара 

на следећи начин: 

 

 

26. јануара 2023. године(четвртак) – радиће се по распореду од петка
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Најважнији датуми у школском календару 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ДАТУМ 

Пријем првака 

Почетак школске године 

 Пријем првака у Дечији савез 

Завршетак I класификационог периода  

Одељењска  већа за ученике од I-IV  

Одељењска већа за ученике V - VIII Наставничко 

веће 

Родитељски састанци  

Завршетак I полугодишта 

 

Одељењска већа за ученике I- IV 

Одељењска  већа V -VIII разреда 

Наставничко веће 

 

Подела књижица, родитељски састанци Прослава 

Дана Светог Саве 

Почетак II полугодишта 

 

Завршетак III класификационог периода Одељењска 

већа за ученике I-II разреда  

Одељењска већа за ученике III-IV разреда 

Одељењска већа за ученике V-VI разреда 

Одељењска већа за ученике VII-VIII разреда 

 Наставничко веће 

Родитељски састанци  

Пробни завршни испит 

Прослава Дана школе 

1.09.2022. 

 

1.9.2022. 

 

09.10.2022. 

 

12.11.2022. 

 

14.11.-15.11.2022. 

 

14.11-15.11.2022. 

 

15.11.2022. 

 

15.11.2022. 

 

02.01.2023. 

 

30.12.2022. 

 

04.01.2023. 

 

05.01.2023. 

 

05.01.2023. 
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Завршетак наставе за ученике VIII разреда  

Одељењско веће за ученике VIII разреда 

Наставничко веће за ученике VIII разреда 

Одељењско веће за ученике VIII разреда 

Наставничко веће за ученике VIII разреда 

Одељењско веће за ученике I-IV разреда 

 

Одељењско веће за ученике V,VI и VII разреда 

 

Завршетак школске године за ученике I- VII 

 

Наставничко веће 

 

Подела књижица и сведочанстава ученицима I- VIII 

разреда 

 

Завршни испит  

27. 01.2023. 

 

23.01.2023. 

 

26.03.2023. 

 

28.03.2023. 

 

29.03.2023. 

 

29.03.2023. 

 

30.03.2023. 

 

31.03.2023. 

 

31.03.  01.04. 

 

24,25.03.2023. 

 

31.05.2023. 

 

06.06.2023. 

 

  

07.06.2023. 

 

 08.06.2023. 
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19.06.2023. 

 

19.06.2023. 

 

Од 21.6.2023. 

 

Од 21.6.2023. 

 

20.6.2023. 

 

3 ВЕЋА У ЈУНУ 2023. 

 

28.06.2023. 

 

21,22 и 23.06.2023. 
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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. 

 

 

                     ПЛАН 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: 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ 

АВГУСТ, 2022. *Разматрање потреба за набавком 

наставних средстава и потрошног 

материјала. 

*Представљање Календара за 

стручно усавршавање 

 

*Одређивање ментора за 

професоре који су стекли услов за 

полагање испита за лиценцу. 

 

-директор 

 

 

-Тим за стручно 

усавршавање и 

педагог школе 

 

-пп служба 
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СЕПТЕМБАР, 2022. *Разматрање и утврђивање 

Годишњег плана рада школе и 

програма рада Наставничког већа 

за школску 2022/2023.годину. 

*Разматрање и усвајање Извештаја 

о остварености Годишњег плана 

рада за школску 2021/2022.шк.год. 

*Разматрање и усвајање Извештаја 

о раду директора за школску 

2021/2022.шк.годину. 

*Разматрање и усвајање Извештаја 

Тима за развојно планирање за 

школску 2021/2022.годину и  План 

рада Тима за развојно планирање 

за шк. 2022/2023.годину. 

*Разматрање и усвајање Извештаја 

Тима за самовредновање за 

школску 2021/2022.годину и План 

рада Тима за самовредновање за 

шк. 2021/2022.годину. 

* Разматрање и усвајање 

Извештаја Тима за стручно 

усавршавање за школску 

2021/2022.годину. План рада Тима 

за стручно усавршавање за шк. 

2022/2023.годину. 

*Разматрање и усвајање Извештаја 

Тима за инклузију за школску 

2021/2022.годину. План рада Тима 

за инклузију за шк. 

2022/2023.годину. 

 

-директор 

 

-помоћник директора 

 

-ПП служба 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за развојно 

планирање 

 

 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

 

 

Тим за стручно 

усавршавање 
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Тим за инклузију 

 

ОКТОБАР, 2022. *Реализација активности Тима за 

инклузивно образовње 

*Стручна тема 

*Резултати иницијалног тестирања 

 

 

*Анализа завршног испита 

Тим за инклузију 

 

Руководиоци 

стручних  актива 

 

 

 

Директор школе 

НОВЕМБАР, 2022. *Разматрање успеха и понашања 

ученика на крају I 

класификационог периода и 

предлог мера 

 

 

*Реализација циљева ИОП-а 

*Развојни план школе, планиране 

активности 

*Самовредновање- приказивање и 

анализирање података 

Директор, помоћник 

директора, одељењска 

већа, пп служба 

Чланови Тима 

 

Чланови Тима 

 

Чланови Тима 

ДЕЦЕМБАР, 2022. *Разматрање успеха и понашања 

ученика на крају 2. 

класификационог периода и 

предлог мера за унапређење 

 

 

 *Анализа рада ученичких 

организација и секција 

 

*Уопштавање искуства стечених 

педагошко-инструктивним радом у 

школи  

Директор, помоћник 

директора, одељењска 

већа, пп служба 

 

Директор школе и 

стручна већа 

 

Пп служба 
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*Стручна тема 

*Припрема за прославу Дана Св. 

Саве и подела задужења  

*Анализа коришћења наставних 

средстава и потреба за набавком 

нових 

*Извештај о реализованим 

активностима у оквиру Развојног 

плана школе 

*Сређивање педагошке 

документације 

Тим за културну 

делатност школе 

 

Директор школе 

 

 

 

Руководилац Тима 

 

 

Директор, помоћник 

директора, пп служба 

ЈАНУАР,2023. / / 

ФЕБРУАР, 2023. *Разматрање и усвајање Извештаја 

о раду школе за 1. полугодиште 

2022/2023.шк.год. 

*Разматрање и усвајање Извештаја 

о раду директора за 1. 

полугодиште 2022/2023.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. 

Чланови Већа 

 

 

Директор 

 

 

Директор, стр.и 

разредна већа 

 

 

Чланови стручних 

актива 

 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

Директор и чланови 
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већа 

МАРТ, 2023. *Доношење одлуке о коришћењу 

уџбеника за 2023/2024. 

*Активности предвиђене 

Развојном планом 

*Припреме за екскурзије и наставу 

у природи 

Стручна већа 

 

Тим за развојно 

планирање 

 

Тим за извођење 

излита и наставе у 

природи 

АПРИЛ, 2023. *Разматрање успеха и понашања 

ученика на крају 

3..класификационог периода и 

предлог мера за унапређење. 

*Активности предвиђене процесом 

самовредновања 

*Праћење постигнућа ученика на 

такмичењима 

*Пробни завршни испит 

 

Директор, помоћник 

директора, одељењска 

већа, пп служба 

Тим за 

самовредновање 

Помоћник директора 

и стручни активи 

Чланови комисије за 

спровођење завршног 

испита 

МАЈ, 2023. *Извештаји са реализованих 

излета или наставе у природи 

*Припрема за обележавање Дана 

школе  

*Скица Извештаја о раду школе, 

 

*Годишњи план рада за наредну 

школску годину,задужења 

*Извештај о сарадњи са школом из 

Сладког Врха 

 

*Организација завршног испита, 

распоред дежурства 

*Извештај о резултатима 

такмичења 

Руководиоци 

разредних већа 

Тим за културну 

делатност школе 

Стручна и разредна 

већа 

 

Чланови већа 

 

Директор/помоћник 

директора 

 

Директор/помоћник 

директора 

 Помоћник директора 
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ЈУН, 2023. *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 

*Распоред припремне наставе за 

евентуалне разредне и поправне 

испите и формирање комисија 

*Извештај о реализованим 

активностима из развојног плана 

*Извештај о реализацији 

активности у процесу 

самовредновања 

*Одлука о дестинацијама за 

екскурзије и наставу у природи у 

шк.2023/2024.години  

*Изборни предмети за 

шк.2023/2024.годину 

*Разматрање и усвајање поделе 

часова на одељења и остала 

задужења у оквиру 40 часовне 

радне недеље 

*Резултати такмичења у току 

школске 2022/23 

*Организација завршног испита 

Директор, помоћник 

директора, одељењска 

већа, пп служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за развојно 

планирање 

 

Тим за 

самовредновање 

Руководиоци 

разредних већа 

 

 

Пп служба 

 

Пп служба 

 

 

 

Помоћник директора 

Директор 
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Чланови већа 

ЈУЛ, 2023. *Упознавање са школским 

календаром за 2023/2024. годину 

*Извештај о стручном 

усавршавању наставника унутар и 

ван школе  

*Именовање руководилаца 

стручних, разредних већа, тимова, 

одељењских старешина 1. и 

5.разреда 

*Утврђивање реализације 

наставног плана и програма, 

редовне и изборне наставе 

и осталих облика образовно-

васпитног рада 

 

Директор школе 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

Чланови већа 

 

 

 

ПП служба 

АВГУСТ, 2023. *Организација припремне наставе 

за поправне испите и разредне 

испите и Формирање комисија за 

поправне и разредне 

испите(евентуално) 

*Предлог плана стручног 

усавршавања 

 

*Разматрање извештаја са 

поправних, разредних испита 

ученика после поправних и 

разредних испита  

*Разматрање успеха ученика на 

крају школске године 

*Усвајање радних обавеза 

наставника (40. часовна радна 

недеља 

*Разматрање и усвајање распореда 

часова за школску 2022/2023.  

годину 

*Припреме за почетак нове 

школске године (број и расподела 

нових ученика, дистрибуција 

уџбеника, припремање приредбе за 

Чланови разредних 

већа 

 

 

 

Тим за стручно 

усавршавање, 

стручни активи 

Одељењске 

старешине 

 

 

Чланови већа 

 

Чланови већа 

 

 

Чланови већа 
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пријем првака)  

Чланови већа 
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ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ 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 

одељењских већа. 

 

Програм рада 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 2022/2023. године одељењска већа реализоваће следеће заједничке садржаје: 

 

 

 

САДРЖАЈ РАДА Ниво 

(разред) 

Време 

реализације 

 

Извршилац 
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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 2022/2023. годину 

-Разматрање организација наставе у природи 

 

 

-Утврђивање интересовања ученика за учешће у 

слободним активностима у току школске 

-Идентификација ученика за допунски и додатни 

рад 

- Утврђивање успеха и владања ученика на 

III-VIII 

 

 

I-VIII 

 

I-VIII 

I-IV 

 

I-IV 

 

V-VIII 

 

 

 

 

II-VIII 

IX 

 

 

IX 

 

 

IX, X 

 

 

IX,III,IV IX 

IX 

 

 

IX 

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, 
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САДРЖАЈ РАДА Ниво 

(разред) 

Време 

реализације 

 

Извршилац 

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 

 

 

 

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 

XI 

 

 

IX,X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

XII 

 

 

XII 

 

 

 

XII 

 

 

V 

 

 

XII 

 

 

 

психолог, педагог 

 

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 
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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-IV 

 

 

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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ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  1. разреда 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:    Разредно веће 1. разреда                      

НАСТАВНИ ПЕРИОД:  школска 2022/23. година 

РУКОВОДИЛАЦ :  Сања  Лончар 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА:  Софија Милановић, Татјана Лончаревић Нитић, Александра Горановић 

САДРЖАЈ РАДА Време 

реализације 

Извршилац 

 

1.  Подела одељења I разреда и пријем 

 

  ав
гу

ст
 

    ав
гу

ст
 

 

Психолог, педагог, учитељи 

 

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, 

директор 

 

3.  Утврђивање термина свечане приредбе за пријем  

      првака и првог родитељског састанка; 

 

 

Учитељи, педагог, психолог, 

директор 

 

4.  Предлог изборних предмета и анкете за изборне  

      предмета; 

 

 

Учитељи, ПП служба, 

директор 

   

  5.   Договор око распореда учионица, 

оплемељивање и  

        декорација учионица и хола; 

 

 

Руководилац, психолог, 

педагог, директор 

 

6.  Предлог угледних часова, тематског дана и  

      подела задужења и активности наставника ,      

      као и учешће у изради распореда часова; 

 

 

Сви чланови већа 

 

 

 

  

 Сви чланови већа 
   

7.  Предлог предавања, стручних тема и  презен-

тација на нивуо разредног већа 

 

   

1.  Утврђивање планова рада обавезних и изборних  

        предмета, допунске наставе, часа одељенског  

        старешине и секција; 

 

   С
еп

те
м

б
ар

 

Разредно веће, педагог 

   

2.  Договор за одржавање родитељских састанака и  

        упознавање родитеља са правима и обавезама 

у  

Руководилац већа 
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П

ЛАН  РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  2. разреда 

 

Руководилац већа  

Број одељења:  4 

Одељењске старешине:   

 

2/1 Ивана Солдо 

2/2 Јасмина Радиновић-Лукић  

        школи, као и правилном формирању радних 

        навика код ученика 

 

 

3.  Сарадња са психологом, педагогом (упознавање  

      индивидуалних карактеристика ученика) и 

      формирање малих ИОП тимова; 

 

Сви чланови већа, психолог, 

педагог, 

 

4.  Договор о реализацији манифестације     

     '' Јесењи карневал''                        

Чланови већа 

  

 5.   Израда и подела анкетних листића за наставу у  

      природи и излет; 

Чланови већа, директор, ПП 

сл. наст.изб.предмета 

 

1.   Организација и предлог за извођење активности  

      поводом Дечије недеље и '' Чајанке са бакама и  

      декама'' 

 

  о
к
то

б
ар

 

Чланови већа 

 

2.  Упознавање са програмом рада организације  

      Пријатељи деце и пријем ученика у исти; 

 

Руководилацорг. П. 

деце,чланови 

Већа 

 

3.   Разговор о развијању и неговању радних навика  

      код ученика првог разреда и предавање на   

        родитељском састанку на исту тему;  

 

Чланови већа 

  

4.  Идентификација препрека,потреба,недоумица у      

      вези са спровођењем ИОП-а; 

 

Чланови већа, 

психолог,педагог, 

директор,стручни тим за 

ИОП 

 

5. Реализација једнодневног излета –  

    салаш '' Катаи'', Мали Иђош 
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2/3 Славица Сретић 

2/4 Горица Мијаиловић 

 

 

 

 

 

месец садржај рада 
извршиоци 

 

 

 

 

 

VIII-IX 

Формирање Већа и усвајање плана рада Одељењско веће 

Припрема свечане приредбе поводом пријема првака. Одељењско веће 

Планирање и израда глобалних и оперативних планова 

рада и новине у раду, вођење педагошке документације, 

набавка наставних средстава. 

Педагог, психолог, 

директор, чланови већа 

Учешће у изради распореда часова, угледних часова и 

тематског дана задужења и активност наставника 
Сви чланови 

Стручно усавршавање наставника- увођење  електронских 

уджбеника ,алата и дигитално образовних материјала 

Ивана Солдо 

Горица Мијаиловић 

Јасмина Радиновић-

Лукић 

Договор о одржавању родитељских састанака и Дана 

отворених врата и остваривања програма сарадње са 

породицом 

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) 
Одељењско веће 

Евидентирање ученика за рад у допунској, додатној 

настави, слободним активностима и секцијама 
Одељењско веће 

Организовање родитељског састанка Одељењско веће 

Идентификација ученика за додатном подршком у настави 

 Одељењско веће 

,ППслужба, 

Тим за инклузију 
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Израда ИОП-а  
Сви чланови,Тим за 

инклузију 

Програми превенције насиља 

Одељењске старешине, 

Тим за заштиту ученика 

од насиља 

Организовање излета, посете установи културе (Сајам 

књига, музеј, бископ, позориште, изложба..) 
Одељењско веће 

Прикупљење података о реализацији ИОПа и ревидирање 

постављених циљева и активности на крају 

класификационог периода. 

Сви чланови 

X 

 Стручна тема: развијање и неговање радних навика код 

ученика 

Ивана Солдо 

 

Укључивање ученика у прославу Дечје недеље 
Одељењско веће 

 

Излет- реализација Ваљево- Бранковина Одељењско веће 

Учешће на школском сајму књига Одељењско веће 

Одржавање Дана отворених врата Сви чланови 

 

 

XI 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 
Сви чланови 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе и 

слободних активности 
Сви чланови 

Идентификација ученика који слабије напредују у раду и 

утврђивање мера за побољшање успеха 
Сви чланови 

Идентификација надарених ученика и утврђивање мера за 

њихову афирмацију 
Сви чланови 

Организовање родитељског састанка  Сви чланови 

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

инклузију 

Посета културним манифестацијама, Фестивал науке, 

Ђачки песнички сусрети, позориште, биоскоп, музеј 
Сви чланови 

 

 

 

XII 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Сви чланови 

Организација прославе Нове године Сви чланови 

Сарадња са родитељима – посете часовима-организација Сви чланови 

Један пакетић пун љубави- учешће у хуманитарној акцији Сви чланови 
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Активности у оквиру Новогодишњег вашара Сви чланови 

 

 

I 

Учешће у организацији прославе Светог Саве Одељењско веће 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Одељењско веће 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта Одељењско веће 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе и 

слободних активности 
Сви чланови 

Ажурирање педагошке документације анализа и 

ревидирање ИОП-а 
Сви чланови 

 

 

II 

Спровођење мера за побољшање успеха ученика који 

доста изостају са наставе због болести или из других 

разлога 

Сви чланови 

Одржавање Родитељског састанка Сви чланови 

 

 

 

 

III 

Посета културним манифестацијама, позориште, биоскоп, 

музеј 
Сви чланови 

Одржавање Дана отворених врата Сви чланови 

Организовање „Пролећне изложбе“ 
Горица Мијаиловић 

 

Активности у оквиру програма „Поздрава пролећу“ Одељењско веће 

Анализа учешћа и резултата ученика на такмичењима Сви чланови 

Информисње о реализацији ИОП-а и консултације са ПП 

службом у вези са спровођењем ИОПа 

Одељењско веће, ПП 

служба 

 

 

 

 

 

IV 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода 
Одељењско веће 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 

слободних активности, секција и других активности 

ученика 

Одељењско веће 

Организовање Родитељског састанка  Одељењско веће 

Евалуација ИОП-а 
Одељењско веће,Тим за 

инклузију 

Учешће у активности“ Млади рецитатори“- литерарно- 

рецитаторска секција 
Славица Сретић 

V 

Настава у природи- реализација -Златибор Одељенско веће 

Учешће у спортском такмичењу у оквиру недеље спорта 
Јасмина Радиновић-

Лукић 
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Учешће у организацији прославе Дана школе Одељенско веће 

Одржавање Дана отворених врата Одељенско 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 

предлагање похвала и награда успешним ученицима 
Одељењско веће 

Утврђивање ученика који иду на полагање разредних 

испита 
Одељењско веће 

Одређивање дестинације и времена извођења екскурзије и 

других посета за наредну школску годину 

Одељењско веће 

 

 

Одржавање родитељског састанка и подела књижица 

Одељењско веће 

 

 

VII 

Избор руководиоца већа за наредну школску годину 
Одељењско веће 

 

Сређивање педагошке документације – дневници 

рада,матичне књиге, израда извештаја и планова 
Одељењско веће 

VIII 

Сређивање педагошке документације 

 

 

Одељењско веће 

Утврђивање коначног успеха одељења након полагања 

разредних испита 
Одељењско веће 

 Анализа рада већа Одељењско веће 
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ПЛАН  РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  3. разреда 

Руководилац већа: Јована Миљковић 
Број одељења:  4 

Одељењске старешине:   

 

3/1 Весна Мирић 

3/2 Марина Максимовић 

3/3 Јована Миљковић 

3/4  Јасмина Туловић 

 

 

 

месец садржај рада 
извршиоци 

 

VIII- IX 

Формирање Већа и усвајање плана рада Одељењско веће 

Избор руководиоца већа Одељенско веће 

Планирање и израда глобалних и оперативних планова 

рада и новине у раду, вођење педагошке документације, 

набавка наставних средстава. 

Педагог, психолог, 

директор, чланови 

већа 

Учешће у изради распореда часова, угледних часова и 

тематског дана задужења и активност наставника 
Сви чланови 

Договор о одржавању родитељских састанака и Дана 

отворених врата и остваривања програма сарадње са 

породицом 

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) 
Одељењско веће 

Евидентирање ученика за рад у допунској, додатној 

настави и одабир ученика за индивидуални рад 
Одељењско веће 

Организовање родитељског састанка Одељењско веће 

Идентификација ученика за додатном подршком у настави 

 Одељењско веће, 

ППслужба, 

Тим за инклузију 

Израда ИОП-а  
Сви чланови,Тим за 

инклузију 
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Програми превенције насиља 

Одељењске 

старешине, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља 

Организовање излета, посете установи културе (Сајам 

књига, музеј, бископ, позориште, изложба..) 
Одељењско веће 

Прикупљење података о реализацији ИОП-а и ревидирање 

постављених циљева и активности на крају 

класификационог периода. 

Сви чланови 

       X 

 Стручна тема: развијање и неговање радних навика код 

ученика 

Марина Максимовић, 

Весна Мирић 

Укључивање ученика у прославу Дечје недеље 
Одељењско веће 

 

Излет - реализација 
Одељењско веће 

Учешће на школском сајму књига Одељењско веће 

Одржавање Дана отворених врата Сви чланови 

 

 

XI 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 
Сви чланови 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе и 

слободних активности 
Сви чланови 

Идентификација ученика који слабије напредују у раду и 

утврђивање мера за побољшање успеха 
Сви чланови 

Идентификација надарених ученика и утврђивање мера за 

њихову афирмацију 
Сви чланови 

Организовање родитељског састанка  Сви чланови 

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

за инклузију 

Посета културним манифестацијама, Фестивал науке, 

Ђачки песнички сусрети, позориште, биоскоп, музеј 
Сви чланови 

 

 

 

XII 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Сви чланови 

Организација прославе Нове године Сви чланови 

Сарадња са родитељима – посете часовима-организација Сви чланови 

Један пакетић пун љубави- учешће у хуманитарној акцији Сви чланови 

Активности у оквиру Новогодишњег вашара Сви чланови 
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I 

Учешће у организацији прославе Светог Саве Одељењско веће 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Одељењско веће 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта Одељењско веће 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе и 

слободних активности 
Сви чланови 

Ажурирање педагошке документације анализа и 

ревидирање ИОП-а 
Сви чланови 

 

 

II 

Спровођење мера за побољшање успеха ученика који 

доста изостају са наставе због болести или из других 

разлога 

Сви чланови 

Одржавање родитељског састанка Сви чланови 

 

 

 

 

III 

Посета културним манифестацијама, позориште, биоскоп, 

музеј 
Сви чланови 

Одржавање Дана отворених врата Сви чланови 

Организовање „Пролећне изложбе“ Јасмина Туловић 

Активности у оквиру програма „Поздрава пролећу“ Одељењско веће 

Анализа учешћа и резултата ученика на такмичењима Сви чланови 

Информисње о реализацији ИОП-а и консултације са ПП 

службом у вези са спровођењем ИОПа 

Одељењско веће, ПП 

служба 

 

 

 

 

 

IV 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода 
Одељењско веће 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 

слободних активности, секција и других активности 

ученика 

Одељењско веће 

Организовање родитељског састанка  Одељењско веће 

Евалуација ИОП-а 
Одељењско веће,Тим 

за инклузију 

V 

Настава у природи- реализација  Одељенско веће 

Учешће у спортском такмичењу у оквиру недеље спорта Јована Миљковић 

Учешће у организацији прославе Дана школе Одељенско веће 

Одржавање Дана отворених врата Одељенско веће 

     VI 
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 

године 
Одељењско веће 
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Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 

слободних активности, секција и других активности 

ученика 

Одељењско веће 

Сумирање резултата ученика на такмичењима и 

предлагање похвала и награда успешним ученицима 
Одељењско веће 

Утврђивање ученика који иду на полагање разредних 

испита 
Одељењско веће 

Одређивање дестинације и времена извођења екскурзије и 

других посета за наредну школску годину 

Одељењско веће 

 

 

Одржавање родитељског састанка и подела књижица 

Одељењско веће 

 

 

    VII 

Избор руководиоца већа за наредну школску годину 
Одељењско веће 

 

Сређивање педагошке документације – дневници рада, 

матичне књиге, израда извештаја и планова 
Одељењско веће 

   VIII 

Сређивање педагошке документације 

 

 

Одељењско веће 

Утврђивање коначног успеха одељења након полагања 

разредних испита 
Одељењско веће 

 Анализа рада већа Одељењско веће 
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ПЛАН  РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  4. разреда 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:Одељењско веће IV разреда 

РУКОВОДИЛАЦ : Јован Јовановић 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА:Биљана Капелети 

                                Јадранка Данојлић 

                                Татјана Трипковић 

                                Јован Јовановић 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 1. Доношење и усвајање плана рада и распореда 

часова редовне наставе и коришћења 

фискултурне сале  

2.Израда ИОП а  

3. Дежурство учитеља у

 школској 2022/2023.години 

4. Сарадња учитеља IV

 разреда са наставницима и 

разредним старешинама V разреда 

5. Планирање посета позориштима, 

биоскопима, музејима... 

 

6. Разно 

Одељенско веће I разреда 

Сви чланови већа 

 

Јован Јовановић, Биљана 

Капелети 

Учитељи IV разреда и 

разредне старешине

 V разреда 

Сви чланови већа 

руководиоц одељењског 

већа 

 

 -Предаја месечних планова рада наставника за 

септембар 

-Израда распореда часова наставника-

уклапање часова 

-Угледна предавањa- време реализације, 

носиоци активности 

Сви чланови већа 



76 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

ОКТОБАР  

1. Одређивање ученика за допунску додатну 

наставу и наставу слободних активности  

2.Трка за срећно детињство 

3. Реализација полудневног излета 4.Предавање: 

Надарено дете (или угл. час) 

 5. Дискусија 6. Разно 

 

Сви чланови већа 

 

Сви чланови већа 

Одељењско веће 

Наставник: Биљана 

Капелети 

Наставник: Јован 

Јовановић 

Сви чланови већа 

НОВЕМБАР 1.Анализа успеха и владања ученика на крају 

првог класификационог периода 2.Обележавање 

8.новембра –Дана Вуковог рођења 

3.Дискусија на тему- Анализа изостанака са 

ПП службом 

4. Разно 

Сви чланови већа 

 

Сви чланови већа 

 

Руководиоц већа ПП 

служба 

Сви чланови већа 

ДЕЦЕМБАР 1.Припрема за такмичење младих 

математичара ( IV разред) 

2.Анализа успеха и владања ученика на крају 

првог полугодишта и реализација наставног 

плана и програма 

3.Предавање: Израда филма (угледни час). 

Дискусија 

5.Прослава Нове године 

6. Договор о организацији прославе школске 

славе 

7.Разно 

Одељенско већеIV разреда 

Сви чланови већа Сви 

чланови већа , ПП служба 

Наставник: 

 

Тања Трипковић 

Сви чланови већа ,  

Сви чланови већа Сви 

чланови већа Сви чланови 

већа 

ЈАНУАР 1.Прослава Светог Саве 

 

2.Анализа тематских садржаја допунске и 

додатне наставе 

3. Припрема за такмичење ("Архимедес" 

4. Разно 

 

Сви чланови већа 

 

Сви чланови већа Сви 

чланови  већа 
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ФЕБРУАР 1.Такмичења 

2.Разговор о уџбеницима за наредну школску 

годину 

 

3.Размена искустава са семинара 4.Договор о 

прослави Дана пролећа  

(Испраћаја генерације четвртака) 

Сви чланови већа Сви 

чланови већа 

 

 

Сви чланови већа Сви 

чланови већа 

 

  

5.Превентивни програми о заштити деце од 

насиља 

6. Разно 

 

Сви чланови већа 

 

Сви чланови већа 

МАРТ 1.Избор уџбеника за наредну школску годину 

2.Праћење постигнућа ученика на 

такмичењима 

3. Предавање: 

"Мали принц", ауторска бајка ( или Угледни 

час)   

4. Дискусија 

5.Разно 

Сви чланови већа 

 

Сви чланови већа ПП 

служба Наставник 

Биљана Капелети 

Сви чланови већа Сви 

чланови већа 

АПРИЛ 1.Анализа успеха и владања ученика на крају 

трећег класификационог периода 

2.Припрема за прославу Дана пролећа 

3.Договор о прослави Ускрса (хуманитарна 

акција на нивоу општине; вашар) 

4. Разно 

Сви чланови већа ПП 

служба 

Сви чланови већа  

Сви чланови већа Сви 

чланови већа 

МАЈ  

1. Угледно предавање (угледни час) 

Ликовна култура 

2. Дискусија 3. Разно 

 

Наставник: Јадранка 

Данојлић 

Сви чланови већа, ПП 

служба 

Сви чланови већа 
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ЈУН 1.Анализа успеха и владања ученика на крају 

школске године 

2.Испраћај генерације четвртака 

3.Договор о прослави завршетка четвртог 

разреда и родитељским састанцима) 

4. Разно 

Сви чланови већа ПП 

служба 

Сви чланови већа  

Сви чланови већа  
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ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  5. разреда 

 

Руководилац већа: Радиславка Лакићевић Копања                                                                                                                                        

Број одељења: 4 

 

Одељењске старешине: 

 

5/1 Радиславка Лакићевић Копања                       5/2 Ј о в а н а  Н и н ч и ћ  

5/3 Стеван Роксандић 5/4 Јелена Николић 

 

месец садржај рада извршиоци 

 

 

 

VIII-IX 

Формирање Већа и усвајање плана рада Одељењско веће 

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 

Одељенско веће 

Упознавање са бројним стањем у одељењима (број 

одсељених, број досељених и премештених ученика) 

Одељењске старешине 

Евидентирање ученика за рад у допунској, додатној 

настави, слободним активностима и секцијама 

Одељењско веће 

Организовање родитељског састанка Одељењске старешине 

 

Идентификација ученика за додатном подршком у настави 

Предметни наставници, 

ППслужба, 

Тим за инклузију 

Израда ИОП-а Предметни наставници, 

Тим за инклузију 

 

Програми превенције насиља 

Одељењске старешине, 

Тим за заштиту ученика 

од насиља 

Састанак Одељењског већа са учитељима који су извели 

генерацију – структура одељења и

 индивидуалне 

карактеристике ученика 

Одељењске 

наставници 

наставе 

старешине и 

разредне 

 

 

X 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Одељењско веће 

Укључивање ученика у прославу Дечје недеље Одељењске старешине 

Организовање излета, посете установи културе (Сајам 

књига, музеј, бископ, позориште, изложба..) 

Јована Нинчић 

 

 

Анализа успеха и

 дисциплине 

ученика на крају првог Одељењско веће 
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XI класификационог периода 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе 

и 

слободних активности 

Одељењско веће 

Идентификација ученика који слабије напредују у раду 

и 

Одељењске старешине 
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 утврђивање мера за побољшање успеха  

Идентификација надарених ученика и утврђивање мера 

за 

њихову афирмацију 

Одељењско веће 

Организовање родитељског састанка Одељењске старешине 

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

служба, Тим за инклузију 

Посета културним манифестацијама (Фестивал

 науке, 

позориште, биоскоп, музеј и и сл.) 

Радиславка Лакићевић 

Копања                        

 

 

XII 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Одељењско веће 

Организација прославе Нове године Јелена Николић 

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

 

 

I 

Учешће у организацији прославе Светог Саве Јована Нинчић 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Одељењско веће 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта Одељењско веће 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе 

и 

слободних активности 

Одељењско веће 

 

 

II 

Спровођење мера за побољшање успеха ученика који 

доста 

изостају са наставе због болести или из других разлога 

Одељењске старешине 

Одржавање Родитељског састанка Одељењске старешине 

 

 

III 

Посета културним манифестацијама, позориште, биоскоп, 

музеј 

Стеван Роксандић 

Одржавање Дана отворених врата Одељењско веће 

Анализа учешћа и резултата ученика на такмичењима Одељењско веће 

 

 

 

 

IV 

Анализа успеха   и   дисциплине   ученика   на   крају   

трећег 

класификационог периода 

Одељењско веће 

Евалуација ИОП-а Одељењско веће, Тим 

за инклузију 

Реализација часова   редовне,   допунске   и   додатне   

наставе, 

слободних активности, секција и других активности ученика 

Одељењско веће 

Организовање Родитељског састанка Одељењске старешине 

 

 

 

V 

Излет- екскурзија за ученикe – један дан на релацији 

Београд – 

Смедерево – Виминацијум – Сребрно језеро 

Одељењске старешине 

Учешће у организацији прославе Дана школе Одељењско веће 

Одржавање Дана отворених врата Одељењско веће 

Посета Планетаријуму Одељењске старешине 

Посета Зоолошком врту и Ботаничкој башти Одељењске старешине, 

учесници пројекта 

 

 

 

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 предлагање 

похвала и награда успешним ученицима 

Одељењско веће 
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Утврђивање ученика   који   иду   на   полагање   поправних   

и 

разредних испита, као и датума њиховог одржавања 

Одељењске старешине 

Одређивање дестинације и времена извођења екскурзије 

и 

других посета за наредну школску годину 

Одељењске старешине 

Анализа резултата које су постигли ученици који похађају 

ИОП 

Одељењско веће, пп 

служба, Тим за инклузију 

Избор руководиоца Већа за наредну школску годину Одељењско веће 

Родитељски састанак- подела сведочанстава Одељењске старешине 

 

VII 

Сређивање педагошке документације – дневници рада, 

матичне књиге, израда извештаја и планова 

Одељењске старешине 

 

 

VIII 

Утврђивање коначног успеха одељења након

 полагања 

поправних и разредних испита 

Одељењско веће 

Сређивање педагошке документације Одељењске старешине 

Анализа рада Већа Одељењско веће 
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ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА  6. РАЗРЕДА 

 

Руководилац већа: Александра Медић  

Број одељења: 4  

 

Одељењске старешине:  

 

  6-1    Весна Петровић Зечевић  

  6-2    Ирена Грбић 

  6-3    Александра Медић 

  6-4    Милица Пантелић 

 

месец садржај рада извршиоци 

 

 

 

 

VIII-IX 

Формирање већа 

Весна Петровић 

Зечевић, Ирена Грбић, 

Александра Медић, 

Милица Пантелић 

Договор о одржавању родитељских састанака и Дана 

отворених врата и остваривања програма сарадње са 

породицом 

Чланови већа 

Договор о дистрибуцији уџбеника и прибору који ће 

ученици користити 
Чланови већа 

Усклађивање недељног распореда часова Чланови већа 

Утврђивање распореда писмених задатака и других 

писмених провера знања из свих предмета 
Чланови већа 

Упознавање са бројним стањем у одељењима (број 

одсељених, број досељених и премештених ученика) 
Чланови већа 

Евидентирање ученика за рад у допунској, додатној 

настави, слободним активностима и секцијама 
Чланови већа 

Организовање родитељског састанка Одељењске старешине 

Идентификација ученика за додатном подршком у настави 

Предметни наставници, 

ПП служба, Тим за 

инклузију 
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Израда ИОП-а  
Наставници, Тим за 

инклузију 

 

 

X 

 

 

 

 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Чланови већа 

Укључивање ученика у прославу Дечје недеље Чланови већа 

  

 

 

XI 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

тромесечја 
Чланови већа 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе 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, Тим за 

инклузију 

Организовање родитељског састанка  Одељењске старешине 

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

служба 

Евалуација ИОП-а Тим за инклузију 

  

 

 

 

XII 

Посета Фестивалу науке Чланови већа 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Чланови већа 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 

слободних активности, секција и других активности 

ученика 

Чланови већа 

Организација прославе Нове године Одељењске старешине 
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Организовање  Родитељског састанка и поделе ђачких 

књижица 
Одељењске старешине 

 

 

I 

Учешће у организацији прославе Светог Саве Чланови већа 

Сарадња са родитељима – посете часовима-организација Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта Чланови већа 

 

 

 

 

 

 

II 

Спровођење мера за побољшање успеха ученика који 

доста изостају са наставе због болести или из других 

разлога 

Чланови већа 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Чланови већа 

Одређивање комплета уџбеника за наредну школску 

годину за све предмете 
Чланови већа 

 

III 

Хоризонатална евалуација Чланови већа 

Организовање  Родитељског састанка  Одељењске старешине 

Професионална оријентација – реализација радионица од 

5. до 8.разреда 

Одељењско веће, Тим за 

професионалну 

оријентацију 

 

 

 

IV 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

класификационог периода 
Чланови већа 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 

слободних активности, секција и других активности 

ученика 

Чланови већа 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Чланови већа 

Припреме за извођење излета Чланови већа 

Евалуација ИОП-а 
Наставници, Тим за 

инклузију 
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V 

Посета Ботаничкој башти Одељењске старешине 

Излет- екскурзија ученика – један дан на релацији Београд 

– Фрушка Гора – Петроварадин - Београд 
Одељењске старешине 

Одржавање Дана отворених врата Чланови већа 

Сумирање резултата ученика на такмичењима и 

предлагање похвала и награда успешним ученицима 
Чланови већа 

 

Учешће у организацији прославе Дана школе Чланови већа 

 

 

 

VI 

Утврђивање ученика који иду на полагање поправних и 

разредних испита, као и датума њиховог одржавања 
Чланови већа 

Одређивање дестинације и времена извођења екскурзије и 

других посета за наредну школску годину 
Чланови већа 

Подела задужења наставницима који ће предавати наредне 

школске године. Избор руководиоца Већа за следећу 

школску годину 

Чланови већа 

Анализа резултата које су постигли ученици који похађају 

ИОП 
Чланови већа 

Родитељски састанак, подела сведочанстава Одељењске старешине 

Сређивање педагошке документације – дневници рада, 

матичне књиге 
Одељењске старешине 

Утврђивање коначног успеха одељења након полагања 

поправних и разредних испита 
Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 

године 
Чланови већа 

 

VII 
Анализа рада већа Чланови већа 
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VIII 

Утврђивање коначног успеха одељења након полагања 

поправних и разредних испита 
Одељенске старешине 

Сређивање педагошке документације Одељенске старешине 
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ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА 7. разреда 

 

Руководилац већа:  Станика Брашњевић 

Број одељења: 4  

 

Одељењске старешине старешине:  

 

  7-1    Станика Брашњевић  

  7-2    Весна Сретић 

  7-3    Биљана Пуповић 

  7-4    Кристина Павловић-Рајковић 

 

месец садржај рада извршиоци 

 

 

 

 

VIII-IX 

Формирање већа 

Станика Брашњевић, 

Весна Сретић, Биљана 

Пуповић, Кристина 

Павловић-Рајковић 

Договор о одржавању родитељских састанака и Дана 

отворених врата и остваривања програма сарадње са 

породицом 

Чланови већа 

Договор о дистрибуцији уџбеника и прибору који ће 

ученици користити 
Чланови већа 

Усклађивање недељног распореда часова Чланови већа 

Утврђивање распореда писмених задатака и других 

писмених провера знања из свих предмета 
Чланови већа 

Упознавање са бројним стањем у одељењима (број 

одсељених, број досељених и премештених ученика) 
Чланови већа 

Евидентирање ученика за рад у допунској, додатној 

настави, слободним активностима и секцијама 
Чланови већа 

Организовање родитељског састанка Чланови већа 

Идентификација ученика за додатном подршком у настави 
Предметни 

наставници,пп 

служба,тим за 
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инклузију 

Израда ИОП-а  
Наставници,тим за 

инклузију 

 

 

 

X 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Чланови већа 

Укључивање ученика у прославу Дечје недеље Чланови већа 

Обележавање дана животиња          
Чланови већа и 

предметни наставници 

 

 

XI 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

тромесечја 
Чланови већа 

  

  

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе 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 
Тим за инклузију 

Организовање родитељског састанка  Чланови већа 

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

служба 

Евалуација ИОП-а Тим за инклузију 

Посета Фестивалу науке Чланови већа 

 

 

 

XII 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 

слободних активности, секција и других активности 

ученика 

Чланови већа 

Организација прославе Нове године Чланови већа 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Чланови већа 

 Учешће у организацији прославе Светог Саве Чланови већа 
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I 

Сарадња са родитељима – посете часовима-организација Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта Чланови већа 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Чланови већа 

 

 

II 

Спровођење мера за побољшање успеха ученика који 

доста изостају са наставе због болести или из других 

разлога 

Чланови већа 

Одржавање Родитељског састанка Чланови већа 

Одређивање комплета уџбеника за наредну школску 

годину за све предмете 

 

 

 

Стручна тема „Предузетништво“ 

Чланови већа 

 

 

Станика Брашњевић 

 

III 

Хоризонатална евалуација Чланови већа 

-Обележавање светске акције „Сат за планету Земљу“ Чланови већа 

Одржавање Дана отворених врата Чланови већа 

Професионална оријентација – реализација радионица од 

5. до 8.разреда 

Одељењско веће, Тим за 

професионалну 

оријентацију 

 

 

 

IV 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

класификационог периода 
Чланови већа 

Оцењивање у функцији развоја (стручна тема) Весна Сретић 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 

слободних активности, секција и других активности 

ученика 

Чланови већа 

Организовање  Родитељског састанка  Чланови већа 

Припреме за извођење излета Чланови већа 
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Евалуација ИОП-а 

Наставници,тим за 

инклузију 

 

Посета Ботаничкој башти Чланови већа 

Излет- екскурзија ученика  Чланови већа 

Учешће у организацији прославе Дана школе Чланови већа 

 

 

V 

Одржавање Дана отворених врата Чланови већа 

Посета зоолошком врту Чланови већа 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 

слободних активности, секција и других активности 

ученика 

Чланови већа 

Сумирање резултата ученика на такмичењима и 

предлагање похвала и награда успешним ученицима 
Чланови већа 

 

 

 

VI 

Утврђивање ученика који иду на полагање поправних и 

разредних испита, као и датума њиховог одржавања 
Чланови већа 

Одређивање дестинације и времена извођења екскурзије и 

других посета за наредну школску годину 
Чланови већа 

Подела задужења наставницима који ће предавати наредне 

школске године 
Чланови већа 

Анализа резултата које су постигли ученици који похађају 

ИОП 
Чланови већа 

Родитељски састанак, подела сведочанстава Чланови већа 

Сређивање педагошке документације – дневници 

рада,матичне књиге 
Чланови већа 

Утврђивање коначног успеха одељења након полагања 

поправних и разредних испита 
Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 

године 
Чланови већа 

 

VII 
Анализа рада већа Чланови већа 
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ПЛАН  РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  8. разреда 

 

Руководилац већа: Јован Драгићевић 

Број одељења:  4 

Одељењске старешине: 

8/1- Соња Вукићевић 

8/2- Сања Николић 

8/3- Јован Драгићевић 

8/4- Владан Миљковић 

 

 

 

месец садржај рада 
извршиоци 

 

 

 

 

 

VIII-IX 

Формирање Већа и усвајање плана рада за школску 

2021/22.годину 

Чланови већа 

Утврђивање бројног стања ученика по одељењима Чланови већа 

Расподела нових ученика по одељењима Чланови већа 

Договор о одржавању родитељских састанака и Дана 

отворених врата 

Чланови већа 

Утврђивање распореда писаних провера знања из свих 

предмета 

Чланови већа 

Организовање родитељског састанка Одељењске старешине 

Евидентирање ученика за рад у допунској и додатној 

настави и слободним активностима 

Чланови већа 

Програми превенције насиља 

 

Тим за заштиту ученика 

од насиља, 

одељењске старешине 

Усвајање мера превенције и заштите од заразе у условима 

пандемије 

Тим за здравствену 

заштиту, 
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одељењске старешине 

 

 

 

X 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље 

 
Одељењске старешине 

Укључивање ученика у прославу Дечје недеље 

 
Чланови већа 

Организовање посете Сајму књига 

 
Соња Вукићевић 

 

 

XI 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

Чланови већа 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе Чланови већа 

Идентификација ученика који слабије напредују у раду и 

утврђивање мера за побољшање успеха 

Одељењске старешине 

Идентификација надарених ученика и утврђивање мера за 

њихову афирмацију 

Одељењске старешине 

Евалуација ИОП-а Тимови за подршку 

ученику 

Организација родитељског састанка Одељењске старешине 

Посета Фестивалу науке Сања Николић 

 

 

 

XII 

Сарадња са родитељима – организација посете часовима Чланови већа 

Учешће у хуманитарним акцијама Чланови већа 

Организација прославе Нове године Одељењске старешине 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Одељењске старешине 

 

 

I 

Прослава Светог Саве Чланови већа 

Одржавање Дана отворених врата за родитеље Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта Чланови већа 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе и 

слободних активности 
Чланови већа 

 

 

II 

Спровођење мера за побољшање успеха ученика који 

доста изостају са наставе због болести или из других 

разлога 

Чланови већа 

Одржавање родитељског састанка Одељењске старешине 
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Добровољно тестирање ученика у оквиру професионалне 

оријентације 
ПП служба 

 

 

 

 

III 

Посета позоришту или биоскопу Јован Драгићевић 

Одржавање Дана отворених врата Одељењске старешине 

Професионална оријентација – реализација радионица 

Одељењско веће 

Тим за професионалну 

оријентацију 

 

 

 

 

 

IV 

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег тромесечја Чланови већа 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе и 

слободних активности 
Чланови већа 

Одржавање Родитељског састанка Одељењске старешине 

Евалуација ИОП-а 
Тимови за подршку 

ученику 

Организација пробног завршног испита Одељењске старешине 

  

Одржавање Дана отворених врата Одељењске старешине 

Организовање екскурзије ученика Одељењске старешине 

Учешће у организацији прославе Дана школе Одељењске старешине 

 

 

 

 

V 

Одржавање Дана отворених врата Одељењске старешине 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 

године 
Чланови већа 

Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 

слободних активности, секција и других активности 

ученика 

Чланови већа 

Сумирање резултата ученика на такмичењима и 

предлагање похвала и награда успешним ученицима 
Сандра Кнежевић 

Утврђивање ученика који иду на полагање поправних и 

разредних испита, као и датума њиховог одржавања 
Чланови већа 

VI 

Предлог за ученика генерације Чланови већа 

Анализа успеха ученика који похађају наставу по ИОП-у и 

утврђивање плана транзиције у наредни ниво школовања 

Тимови за подршку 

ученику, 

Тим за инклузију 
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Сређивање педагошке документације – дневници 

рада,матичне књиге, израда извештаја и планова 
Чланови већа 

Избор руководиоца већа за наредну школску годину 

 
Чланови већа 

Утврђивање коначног успеха одељења након полагања 

поправних и разредних испита 
Чланови већа 

Родитељски састанак- подела диплома и сведочанстава Одељењске старешине 

Организација прославе „Мале матуре“ Одељењске старешине 

 

VII 

Анализа рада већа Чланови већа 

Сређивање педагошке документације Одељењске старешине 

VIII 

Анализа успеха ученика на завршном испиту и уписа у 

средњу школу 

Чланови већа, 

директорка школе 

Сређивање педагошке документације Одељењске старешине 
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ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ 

ПРЕДМЕТА И СТРУЧНИХ АКТИВА 

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

сродних предмета, а стручне активе сачињавају чланови у складу са Законом и Статутом 

школе. Српски језик-Соња Ћурчић 

Страни језици-Ирена Грбић 

Математика и информатика-Сања Николић 

ТиИО-Дејан Радоњић 

Историја и географија-Стеван Роксандић 

Биологија и хемија-Весна Сретић 

Физичко васпитање-Кристина Павловић Рајковић 

Ликовна и музичка култура-Наталија Вакањац 

Учитељи-Биљана Капелети 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ 

ПРЕДМЕТА И СТРУЧНИХ АКТИВА 

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА  

  Стручно веће за математику и физику  

 

  Стручно веће за српски језик 

 

  Стручно веће за стране језике 

 

  Стручно веће за ликовну и музичку културу 

 

  Стручно веће за биологију и хемију 

 

  Сања Николић 

 

  Јелена Шелић 

 Ирена Грбић 

 Наталија Вакањац 

  Весна Сретић 

 

  Кристина Рајковић Павловић 

 

  Дејан Радоњић 
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  Стручно веће за физичко васпитање 

 

  Стручно веће за технику и технологију 

 и информатику и рачунарство  

 

 Стручно веће за историју и географију 

 

 Стручно веће наставника разредне наставе 

 

Стручни актив за развојно планирање 

 

Стручни актив за развој школског програма  

 

 

  Стеван Роксандић 

 

 Биљана Капелети 

  Данијела Банићевић 

Данијела Банићевић 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: Стручно веће наставника разредне наставе                        

НАСТАВНИ ПЕРИОД:  2022/23.  

РУКОВОДИЛАЦ: Биљана Капелети  

ЧЛАНОВИ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ: 

 1/1  - Сања Лончар                                          3/1 - Весна Мирић 

 1/2  - Софија Милановић                                3/2 - Марина Максимовић                                                                                                                                                                                                                                                    

 1/3  - Татјана Лончаревић Нитић                  3/3 - Јована Миљковић 

 1/4  - Александра Горановић                         3/4 - Јасмина Туловић 

 2/1  - Ивана Солдо                                           4/1 - Биљана Капелети                          
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 2/2  - Јасмина Радиновић Лукић                    4/2 - Јадранка Данојлић                                                       

 2/3 -  Славица Сретић                                     4/3 - Татјана Трипковић                                   

 2/4 -  Горица Мијаиловић                               4/4 - Јован Јовановић                                         

                                

 Учитељи у продуженом боравку: Оливера Лазаревић, Оливера Стаматовић, Драгана 

Максимовић, Драгана Јовановић, Маја Николић, Невена Манојловић 

 1/1- наставник продуженог боравка - Оливера Стаматовић;  

 ½- наставник у продуженом бoравку - Маја Николић;  

1/3 -наставник у продуженом боравку- Драгана Максимовић 

 ¼- наставник у продуженом боравку је Невена Мaнојловић 

2/1 и 2/3- наставник у продуженом боравку је Драгана Максимовић 

2/2 и 2/4 наставник у продуженом боравку је Оливера Лазарвић Јовановић 

 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ МЕСЕЦ 

- Усвајање плана рада Стручног већа 

учитеља и плана стручног усавршавања 

чланова већа 

- Предлози за организацију образовно-

васпитног рада у основној школи и 

организацију рада у одељењима у складу 

са епидемиолошком ситуацијом 

изазваном Covid-19 

- Подела задужења унутар стручног већа 

 -Договор о раду секција и задужења по 

секцијама 

- Организација и подела часова у оквиру 

четрдесеточасовне радне недеље. 

- Припрема и реализација разредних 

 

 

 

Сви чланови Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

Руководиоци 
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испита 

-Опремљеност уџбеницима и наставним 

средствима 

- Организација пријема првака 

- Израда и усвајање глобалних  и  

оперативних планова и иницијалних 

тестова 

-  Усаглашавање рада наставника у 

боравку са радом наставника у настави 

- Израда распореда часова и распореда 

коришћења сале 

 

 

 

одељењских већа 

Руководилац стручног 

већа 

 

 

 

 

Чланови већа 

 

Руководилац стручног 

већа 

 

Веће првог разреда 

 

Август 

-Усвајање плана рада за септембар 

-Опремљеност уџбеницима и наставним 

средствима 

-Планирање активности у Дечијој недељи 

- Сарадња са педагогом и психологом  

(упознавање индивидуалних 

карактеристика ученика) и формирање 

ИОП тимова 

-план посете предметних наставника 

ученицима 4.р. 

-  Посета установама културе ( позориште,  

музеј, биоскопа) 

Договор и усаглашавање о начину 

обавештавања о исходима у учењу (у 

складу са извештајем Тима за 

самовредновање и у складу са Развојним 

 

Сви чланови Стручног 

већа 

 

Септембар 
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планом) 

- Усаглашавање критеријума оцењивања и 

обавештавање ученика о правилнику 

 

-Сарадња са педагошко-психолошком 

службом, рад ИОП тимова 

 

-Обележавање Дечје недеље ( јесењи 

карневал, спортска такмичења, изложбе, 

дружење са предшколцима...) 

 

 

-Договор о отвореним часовима током 

године и сарадња са родитељима и 

вртићима 

 

 

 

 

Наставници 3.и 4.разреда 

 

 

 

 

 

Наставници 4.разреда 

 

Октобар 

-Стручно усавршавање унутар установе 

- Посета установама културе ( позориште,  

музеј, биоскоп) 

-Организација и реализације Фестивала 

науке  

-Припреме за Дан музике- најраспеванија 

одељењска заједница 

-Прикупљање података о реализацији 

ИОП-а и ревидирање постављених 

циљева и активности на крају 

класификационог периода 

 

 

 

 

Чланови стручног већа 

 

Новембар 

- Прослава Нове године, припреме и 

реализација (посета позоришту ) 

-Организовање Новогодишњег вашара 

-Размена искустава о сарадњи са 

Чланови стручног већа  

 

 Децембар 
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родитељима у изради ИОП-а 

Анализа успеха ученика  

 

 

- Прослава Светог Саве 

-Такмичења- припреме ,,Шта знаш о 

Црвеном крсту" 

-Рад у продуженом боравку-извештај о 

активностима 

- Припрема и организација школског 

такмичења из математике                                   

одељенска већа                                                                                                                              

Јануар 

 

Светски дан мочвара и влажних станишта 

- организовање излобе у холу школе и 

презентација у оквиру одељења 

разредна већа  

Фебруар 

-Организовање пролећне изложбе дечијих 

радова и дечијих свезака 

- Дружење са предшколцима ,,У сусрет 

првом разреду” ( час ликовне културе у 4. 

разреду) 

-Анализа уџбеника  које користимо у 

следећој школској години 

- Учешће на математичком такмичењу 

Мислиша  

 

- Посета установама културе (позориште, 

биоскоп, музеј, изложбе) 

 

Сви чланови стручног 

већа 

Веће 4, разреда                                                                                                              

Март 

 

-Припреме за извођење наставе у природи  

 

 

сви чланови Стручног 

већа        

 

Април 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

103 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

-Организација спортског дана  

-Учешће у Малим олимпијским играма 

 -Посета установама културе (позориште, 

биоскоп, музеј, изложбе) 

 

 

- Реализација наставе у природи 

- Учешће у организацији  Дана школе 

- Анализа резултата са такмичења 

 

 

сви чланови Стручног 

већа        

 

Мај 

-Организација спортског дана 

-Анализа рада и извештај Стручног већа 

учитеља  

-Усвајање програма за наредну годину и 

избор руководиоца за наредну школску 

годину 

- Израда школског програма за наредну 

годину и предлог изборних предмета-

анализа анкете 

-Извештаји са  наставе у природи и других 

планираних посета и излета  

-Ажурирање педагошке документације 

 

сви чланови Стручног 

већа        

 

 

Јун 

 

ПЛАНИРАНИ    УГЛЕДНИ      ЧАСОВИ 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА  И 

ТИП ЧАСА 

РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

* Свет око нас: Раскрсница.    
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Опрез у саобраћају ( обрада) 

* Ликовна култура: Спајамо 

старо – стварамо ново - 

Правимо играчке од 

рециклираних материјала 

 

1/1 

 

Сања Лончар 

Октобар 

 

април 

* Математика: Сабирање 

бројева до 5                             

(утврђивање) 

* Српски језик: Писана слова: 

А, И, Т, М (утврђивање) 

 

 

1/2 

 

 

Софија Милановић 

 

Новембар 

 

јануар 

* Математика: Поређење 

предмета по облику, боји, 

величини ( обрада) 

* Српски језик: Богаћење 

речника (утврђивање) 

 

 

1/3 

 

 

Татјана Лончаревић 

Нитић 

 

Октобар 

 

мај 

* Свет око нас: Чувамо своје 

здравље (обрада) 

* Математика: Редни бројеви                    

( обрада) 

 

1/4 

 

Александра Горановић 

Октобар 

 

децембар 

*Математика: Одређивање 

непознатог сабирка                

*Свет око нас: Шта је 

заједничко свим живим 

бићима 

2/1 Ивана Солдо Октобар      

Март 

*Математика: 

Сабирање и одузимање 

утврђивање                               

*Ликовна култура: 

Слова можемо писати, 

цртати, сликати, обликовати,   

увежбавање 

2/4 Горица Мијаиловић Септембар 

Април                                                                                                           

*Свет око нас:                   

Здрава исхрана                      

*Физичко и здравствено 

2/2 Јасмина Радиновић 

Лукић 

Октобар         

Мај 
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васпитање: 

Штафетне игре са трчањем 

Математика: 

Одузимање једноцифреног 

броја од двоцифреног (45 – 8)                                 

*Физичко васпитање: 

  

Елементарне игре са вођењем, 

додавањем  и гађањем лоптом  

2/3 Славица Сретић Септембар 

*Чос: 

Поштујемо се и ако мислимо 

различито 

3/1 Весна Мирић Октобар 

*Ликовна култура: 

Уметнички занати и њихови 

производи. Правимо огрлице 

и привеске   

3/2 Марина Максимовић Октобар 

*Српски језик: 

Збирне именице 

3/4 Јасмина Туловић Септембар 

*Српски језик: 

Писање присвојних придева 

3/3 Јована Миљковић Октобар 

*Српски језик; 

Главни чланови реченице: 

субјекат и предикат                      

*Српски језик: 

Научно популарни текст о 

занимљивим пределима у 

свету 

4/1 Биљана Капелети Септембар  

Октобар 

*Математика; Читање и 

писање бројева до милион    

*Математика:   Површина 

4/3 Татјана Трипковић Септембар    

Мај       
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коцке 

*Музичка култура: Народна 

песма  из Србије ''Спустила се 

густа магла''                               

*Ликовна култура: 

Композиција геометријских 

облика према замишљеној 

вертикалној правој; (колаж) 

4/2 Јадранка Данојлић Март  

Новембар 

*Природа и друштво: Први 

српски устанак 

4/4 Јован Јовановић Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДАВАЊА, СТРУЧНЕ ТЕМЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА НИВОУ СТР. ВЕЋА 

 

Излагање са стручних 

усавршавања                   Приказ 

коришћеног уџбеника : 

,,Дигитални свет за трећи  

разред основне школе" 

Весна Мирић Предавање и презентација 

Предавање и презентација 

за наставнике 

Стручна тема ,,Услађивање 

критеријума оцењивања на 

Биљана Капелети Предавање и презентација 
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писменим проверама знања” за разредно веће 

Стручна тема ,, Начини за 

унапређивање сарадње са 

родитељима” 

Татјана Трипковић Предавање и презентација 

за разредно веће 

Стручна тема ,, Рад са 

надареном децом" 

Јован Јовановић Предавање и презентација 

за наставнике 

,,Тестови знања - водич за 

израду и примену" извештај са 

похађаног семинара 

Сања Лончар Предавање и презентација 

за разредно веће 

 

ВАННАСТАВНЕ  АКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

 

Мој први цртеж - изложба дечијих радова 

у холу школе 

 

Веће 1. разреда 

 

Септембар 

Мали сајам књига Сви чланови већа октобар 

, Обележавање Дечије недеље: -,,Друг 

другу"   - ;;Јесењи карневал" ревија 

шешира са јесењим мотивима, дружење 

са предшколцима 

Сви чланови актива октобар 

Фестивал науке Сви чланови актива новембар 

,,Новогодишњи вашар" Сви чланови већа децембар 

Организовање „Пролећне изложбе“ у 

оквиру програма,,Поздрав пролећу“ 

Горица Мијаиловић март 

 

Организовање „Спортског дана“ Јасмина Радиновић 

Лукић 

мај 

 Учешће у активности“ Млади 

рецитатори“-  

Славица Сретић мај 
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,,У сусрет првом разреду” радионица на 

часу ликовне културе 4. разреда са 

предшколцима из суседних вртића  

Веће 4. разреда март 

 Светски дан мочвара и влажних 

станишта - изложба у холу школе и 

презентација по разредима 

Сви чланови већа фебруар 

 

 

ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН ШКОЛЕ 

 

Наставник Назив и број семинара у Каталогу, 

компетенције и приоритети 

Број сати и 

дана 

 

Веће 1. разреда 

Мапе ума у функцији наставног процеса 

Каталошки бр.426, К-2 П- 

ОКЦ Бор 

24 бода 

 

Веће 1. разреда 

Виртуелне екскурзије 

Каталошки бр. 257, К-1 П - 

ОКЦ Бор 

16 бодова 

Веће 2. разреда Програм обуке наставника разредне наставе 

за предмет Дигитални свет 2 
 

Веће 3. разреда *ОД ЛУТКЕ ДО ЗНАЊА  к.б.643 К2 К4 К23 

П3    орг.ДУБ                                                                    

*МУЗИКОМ ДО ЗНАЊАк.б.1036 К1 К2  К5 

К9 К23 П3орг ДУБ 

8 бодова          

8 бодова                                                                                                                                                                      

Веће 4. разреда *ОД ЛУТКЕ ДО ЗНАЊА к.б.643 К2 К4 К23 

П3    орг.ДУБ                                                                                              

*МУЗИКОМ ДО ЗНАЊАк.б.1036  К1 К2 К5 

К9 К23 П3 орг. ДУБ 

8 бодова          

8 бодова                                                                                                                                                                      

 

ПРОЈЕКАТ  РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 4. разреда 
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ТЕМА: ,,Свети Сава кроз песму, слику, причу" 

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА  ПРЕДМЕТИ 

Упознати ученике са животом, делом и  

величином Светог Саве. 

 

 

 

 

 

 

Српски језик, Музичка култура, Ликовна 

култура, Свет око нас, Природа и друштво, 

Веронаука и Грађанско васпитање, 

Физичко и здравствено васпитање 

РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Разредно веће 4. разреда  

Јануар 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА             ИСХОДИ И ПРОДУКТИ 

Српски језик: читање и анализа 

текстова о Светом Сави, писање 

литералног састава о Светом Сави                                             

Музичка култура: Певање химне 

,,Свети Сава" и других песама о њему.             

Ликовна култура: илустрација лика 

Светог Саве или неког упечатљивог 

догађаја из његовог живота.               

Природа и друштво: упознавање 

историје Србије у доба Немањића и 

значај Светог Саве у том периоду.                

Грађанско васпитање: наводити 

особине Светог Саве као што су 

стрпљивост, уважавање и прихватање 

разних ставова саговорника...   

Физичко и здравствено васпитање: 

Упознавање, учење и играње дечијих 

* Ученички писани састави о Светом Сави          

*  Певање химне ,,Свети Сава" као и 

других песама о њему                                  *  

Изражајно рецитовање песама о Светом 

Сави                                                         *  

Ученички ликовни радови на ову тему и 

представљање изложбе у холу школе  

*Презентација историјских прилика у доба 

Немањића                                                       

*Такмичење (међуодељенско) у старим 

дечјим играма наученим на часовима 

физичког васпитања.                                     

* Учествовање у свечаној приредби 

поводом школске славе ,,Свети Сава"   
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игри из периода у коме је Свети Сава 

био дете.    

 

ПРОЈЕКАТ  РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 1. разреда 

 

ТЕМА: ,,Чајанка за баке и деке" 

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА  ПРЕДМЕТИ 

 

 

- Сарадња породице и школе; 

- Неговање породичне традиције; 

- Пружање помоћи и подршке 

старијим особама кроз развијање 

солидарности и узајамног поштовања; 

- Преношење искустава са старијих на 

млађе; 

- Школа некад и  сад; 

 

 

 

 

 

 

- српски језик,  

- музичка култура,  

- ликовна култура,  

- свет око нас,  

- грађанско васпитање,  

- час одељенског старешине,                      - 

домаћинство (секција) 

РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

разредно веће 1. разреда 

 

Октобар 2022. 
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КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА             ИСХОДИ И ПРОДУКТИ 

 

- Припрема и реализација приредба за 

баке и деке ( у оквиру одељења): 

певање песама уз музичку пратњу, 

рецитовање, шаљиви скечеви и 

игроказ ; 

- разговор са бакама и декама о 

њиховом детињству, играма, 

школовању; 

- упоређивање школе накад и сад; 

послужење ( кексићи),  

- мали поклони и фотографисање 

 

- Развијање свести о себи као појединцу и 

припадности групи (породица, школа) 

- развијање одговорности према себи, 

другима и заједници; 

- уважавање туђих осећања, потреба и 

мишљења; 

- комуникација, сарадња, саосећање и 

одговорност у групи и заједници; 

Продукти пројекта: 

Изложба ликовних радова, фотографије и 

видео записи са приредбе за сајт школе 

 

ПРОЈЕКАТ  РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 3.разреда 

 

ТЕМА: ,,Међународни дан борбе против вршњачког насиља"  

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА  ПРЕДМЕТИ 

 

 

-  

Развијање свести о постојању 

проблема вршњачког насиља. 

Промовисање толеранције, емпатије, 

поштовања различитости;  развијање 

сарадње и оснаживање за ненасилно 

решавање конфликата.  

 

 српски језик, дигитални свет, ликовна 

култура, час одељењског старешине 
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РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 Веће учитеља 3. разреда: Весна 

Мирић, Марина Максимовић, Јована 

Миљковић, Јасмина Туловић 

 

последња недеља у фебруару 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА             ИСХОДИ И ПРОДУКТИ 

На часу српског језика, са ученицима 

би се разговарало о другарству и 

писали састави на ту тему. На часу 

одељењског старешине би се 

реализовала радионица о 

дискриминацији, вршњачком насиљу, 

врстама насиља које постоје и 

начинима деловања у тим ситуацијама. 

Ученици би у групама исписивали 

кратке поруке против насиља међу 

вршњацима, а затим презентовали 

осталима. На часу дигиталног света би 

било речи о дигиталном насиљу и 

начинима како се заштитити; гледање 

краћих филмова на ту тему. На часу 

ликовне културе, прављење плаката -

цртање и бојење розе мајица и 

исписивање порука против вршњачког 

насиља. 

Изложба плаката - ликовних радова и 

порука у холу школе. 

ПРОЈЕКАТ  РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 2.разреда 

 

ТЕМА: ,, КЊИГА - НАЈБОЉИ ДРУГ" 

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА  ПРЕДМЕТИ 

 српски језик,  ликовна култура, дигитални 
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- Развијање љубави према књизи и 

неговање предчитачких и читалачких 

навика од најранијег узраста, а затим 

даље стицање, развијање и неговање 

вештина Читање и разумевање 

прочитаног и  писмено изражавање; 

- неговање љубави према књигама и 

књижевном стваралаштву; 

- оспособљавање ученика да користе 

информације у свим облицима и на 

свим медијима у циљу неговања 

критичког и креативног мишљења; 

- неговање права на сопствено 

мишљење и слободу изражавања; 

- развијање навике читања и 

коришћења библиотечких услуга у 

циљу овладавања вештином 

целоживотног учења уз истицање 

значаја школске библиотеке у 

васпитно-образовном процесу и 

животу школе, као и општинске 

библиотеке у животу заједнице; 

- развијање позитивних људских 

вредности и способности 

самовредновања; 

- развијање личног и националног 

идентитета, развијање свести и 

осећања припадности Републици 

Србији, поштовање и неговање 

српског језика и матерњег језика, 

традиције и културе српског народа и 

националних мањина, развијање 

интеркултуралности, поштовање и 

очување националне и светске 

културне баштине; 

- развијање тимског рада, 

истраживачког духа и сарадње међу 

ученицима и наставницима, као и 

неговање сарадништва међу свим 

актерима културног живота уже и 

свет, час одељењског старешине 
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шире заједнице – школе, библиотеке, 

издавачке куће, удружења... - рад на 

видљивости неговањем позитивног 

односа према свим учесницима 

пројекта (јавно награђивање, 

похваљивање, захваљивање). 

-  

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 Веће учитеља 2. разреда 

март 2023. 

 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА             ИСХОДИ И ПРОДУКТИ 

На часу српског језика, са ученицима 

би се разговарало о значају  вредности 

сваке написане књиге. Oбјашњење 

зашто за књигу кажемо да нам је 

најбољи друг. У библиотеци би 

ученици представили своју књигу на 

начин са одређеним правилом (књигу 

представити кроз писца, тему, ликове, 

без препричавања,без краја.) како би 

остали ученици били  заинтересовали 

о да књигу пронађу  и  прочитају. 

 На часу ликовне културе, цртање и 

бојење на тему ,, Корице моје књиге”. 

На часу дигиталног света би било речи 

о дигиталним књигама  и начинима 

како је пронаћи и читати; гледање 

краћих филмова на ту тему. 

 На часу одељенског старешине 

Исходи: - ученици течно читају књижевна 

дела, разумеју текст који читају у себи, 

постижу брзину у писању текста и хватању 

бележака писнаим словима ћирилице; 

- ученик уме да тражи, процени, преради и 

користи информације доступне путем 

различитих медија (књиге, новине, 

интернет, друштвене мреже...); 

- ученик уме да изрази ставове на 

демократичан начин а у складу са личним, 

друштвеним, образовним и др. 

релевантним циљевима); 

- ученик обогаћује сопствени унутрашњи 

живот и способан је да процени своје и 

туђе поступке; 

- ученик развија осећање припадности 

сопственој породици, нацији и култури уз 
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ученици би исписивали поруке 

прочитане књиге  на плакат,а затим 

презентовали осталима шта су из 

књиге научили. 

поштовање 

традиције, идентитета и културе других 

заједница;                                                           

Продукти: Изложба ликовних радова, 

фотографије и видео записи са часа за 

сајт школе  

 

 

СЕКЦИЈЕ – разредна настава 

 

Назив секције Учитељи Ученици 

Чувари природе Сања Лончар 

Татјана Лончаревић Нитић 

 

1. – 4. разред 

Домаћинство Софија Милановић 

Александра Горановић 

1. – 4. разред 

Литерарно-рецитаторска Славица Сретић  

Ивана Солдо 

1. – 4. разред 

Математичка Горица Мијаиловић 

Јасмина Радиновић Лукић 

 

1. -  4. разред 

Корективна гимнастика Јована Миљковић          

Марина Максимовић 

1. -  4. разред 

Народна традиција и фолклор Весна Мирић              Јасмина 

Туловић 

1. -  4. разред 

Културне и спортске 

активности 

Сања Лончар и Татјана 

Лончаревић Нитић – плес 

Александра Горановић и 

Софија Милановић – културне 

активности 

Горица Мијаиловић и Јасмина 

Радиновић – културне 

 

1. – 4. разреда 
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активности 

Славица Сретић и Ивана 

Солдо – спортске активности 

Биљана Капелети и Татјана 

Трипковић - културне 

активности                Јовица 

Јовановић и Јадранка Данојлић 

- спортске активности 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 
 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:   СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МАТЕМАТИКУ И ФИЗИКУ                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД:  2022/23. 

РУКОВОДИЛАЦ  : Сања Николић 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: 

 

Сања Николић, професор математике   

       *математика       5/3,4   6/2   8/2 

       *предузетништво  7/1,4 

Александра Медић, професор математике 

       *математика   6/1,3  7/1,3    8/1     

Милица Пантелић, професор математике 

       *математика        6/4  7/2,4   8/3,4 

Милица Дугоњић, професор математике 

       *математика    5/1,2   и  Математичка секција 5-8 разреда 

Саша Шуњеварић, професор физике 
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       *физика  6/1,2,3,4,  7/1,2,3,4   8/1,2,3,4 

 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ МЕСЕЦ 

-Израда глобалних и оперативних планова 

редовне , додатне и допунске наставе  

- Утврђивање распореда контролних 

вежби и писмених задатака  

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Договор и усаглашавање о начину 

обавештавања о исходима у учењу (у 

складу са извештајем Тима за 

самовредновање и у складу са Развојним 

планом) 

- Усаглашавање критеријума оцењивања и 

обавештавање ученика о правилнику 

Сања Николић 

Александра Медић 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

Саша Шуњеварић,  

 

август 

- Договор око избора ученика за рад у 

додатној и допунској настави  

-Израда распореда додатне и допунске 

наставе  

-Израда ИОП 1 и ИОП 2  

-Прављење иницијалног теста за ученике  

и реализација тестирања 

Сања Николић 

Александра Медић 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

Саша Шуњеварић,  

 

 

септембар 

- Анализа резултата иницијалног теста 

ученика 5. разреда са наставницима 

разредне наставе 

-Анализа иницијалног теста у другим 

разредима 

-Сарадња на састављању писмених 

задатака 

- Договор о организацији школског 

Сања Николић 

Александра Медић 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

Саша Шуњеварић,  

 

 

октобар 
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такмичења из математике 

-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 

- Договор о организацији школског 

такмичења из физике и општинског из 

математике 

Сања Николић 

Александра Медић 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

Саша Шуњеварић,  

 

 

новембар 

- Анализа ефеката додатне и допунске 

наставе  

- Сарадња већа са већем учитеља 

-Реализација такмичења 

Сања Николић 

Александра Медић, 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

Саша Шуњеварић,  

 

 

 децембар 

 

 

- Анализа реализације плана и програма и 

успеха ученика на крају I полугодишта 

 -Учешће на семинарима   

  - Припрема ученика за општинска и 

градска такмичења 

- вредновање и ревидирање ИОП-а 

Сања Николић 

Александра Медић 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

Саша Шуњеварић,  

 

јануар 

- Разговор о текућим проблемима у 

настави 

-Одабирање уџбеника који ће се користити 

у 2022./23.години  

- Интезивирање рада у додатној настави  

-Одржавање такмичења 

Сања Николић 

Александра Медић 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

Саша Шуњеварић,  

 

фебруар 
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 - Реализација такмичења „Мислиша“ 

- Градска такмичења 

Сања Николић 

Александра Медић, 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

Саша Шуњеварић,  

 

март 

- Анализа рада на III тромесечју                        

 - Републичко такмичење   

- вредновање и ревидирање ИОП-а 

Сања Николић 

Александра Медић 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

Саша Шуњеварић,  

 

април 

-Разматрање пласмана ученика на 

такмичењима 

 - Организација припремне наставе за 

ученике 8.разреда   

- Мај – месец математике 

Сања Николић 

Александра Медић 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

Саша Шуњеварић,  

 

мај 

-Дежурство наставника на 

квалификационом испиту 

 -Анализа рада већа текуће школске 

године   

 - Доношење плана за наредну школску 

2023./24. годину и избор руководиоца већа  

   -Планирање угледних часова у школској 

2023./24. години 

-вредновање ИОП-а 

Сања Николић 

Александра Медић 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

Саша Шуњеварић,  

 

 

 

Јун 
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ПЛАНИРАНИ    УГЛЕДНИ      ЧАСОВИ 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА  И 

ТИП ЧАСА 

РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Тачке и праве у равни 5 Сања Николић Октобар 2022 

Површина призме 8 Сања Николић Децембар 2022 

 Продужена пропорција 7 Александра Медић Октобар  2022  

Правоугли координатни 

систем 

6 Александра Медић Април 2023 

Конструкција описане и 

уписане кружнице троугла 

6 Милица Пантелић, Новембар 2022 

Обим круга 7 Милица Пантелић, Мај 2023 

Аритметичка средина 5 Милица Дугоњић, 

 

Јун 2023 

Преламање светлости и 

тотална рефлексија   

8 Саша Шуњеварић Октобар 2022 

Архимедов закон и његова 

примена 

7 Саша Шуњеварић Фебруар 2023  

Хидростатички притисак и 

споједи судови 

6 Саша Шуњеварић Мај  2023 
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ПРЕДАВАЊА, СТРУЧНЕ ТЕМЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

Стручна тема „Употреба 

графичке табле и програма 

Open Board у реализацији 

онлајн наставе математике“ 

Милица Пантелић У току школске 

године 

Презентовање семинара 

„Управљање тимовима“ 

Сања Николић У току школске 

године 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Фестивал науке 

(област 6) 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

и ученици 

Децембар 

Петница стручна посета Саша Шуњеварић, 

Сања Николић и 

ученици 

Октобар и 

април 

Стручно усавршавање наставника и примена 

стечених знања и вештина  

(област 2 и 3) 

Сања Николић 

Александра Медић 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

Саша Шуњеварић,  

Септембар-

јун 
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„Тутин фест 2023“ Сања Николић 

Александра Медић 

Милица Пантелић, 

Милица Дугоњић, 

Саша Шуњеварић 

јун 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Наставник Назив и број семинара у Каталогу, 

компетенције и приоритети 

Број сати и 

дана 

Сања Николић Државни семинар о настави математике и 

рачунарства Друштва математичара Србије, 

445, K1, П3 

16 сати 

2 дана 

Александра Медић Државни семинар о настави математике и 

рачунарства Друштва математичара Србије, 

445, K1, П3 

16 сати 

2 дана 

Милица Пантелић Државни семинар о настави математике и 

рачунарства Друштва математичара Србије, 

445, K1, П3 

16 сати 

2 дана 

Милица Дугоњић, 

 

Државни семинар о настави математике и 

рачунарства Друштва математичара Србије, 

445, K1, П3 

16 сати 

2 дана 
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Саша Шуњеварић 916. Републички семинар о настави физике 

К2 П3 

дана:3 

бодова: 24 

 

 

 

ПРОЈЕКАТ  СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА  (  5 ) РАЗРЕД 

 

ТЕМА:  Симетрија око нас 

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА  ПРЕДМЕТИ 

 

 

Да ученици усвоје и схвате појам осне 

симетрије 

• Математика 

• Информатика 

• Ликовна култура 

• Биологија 

• историја 

РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

• Предметни наставници Март-април 2023. 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА             ИСХОДИ И ПРОДУКТИ 

• Математика: Дефинисање осне 

симетрије 

•  Информатика: Претраживање 

података о симетрији 

•  Ликовна култура: симетрија у 

уметности 

• Историја: симетрија кроз 

историју 

•Ученици ће бити у стању да пронађу и 

препознају осносиметричне облике око 

нас, изнесу сопствено мишљење 

уважавајући и туђе 
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• Биологија: симетрија у биљном 

и животињском свету 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЗА ТЕХНИКУ И 

ТЕХНОЛОГИЈУ И ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО 
 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕХНИКУ и ТЕХНОЛОГИЈУ   И  

ИНФОРМАТИКУ  И РАЧУНАРСТВО                 

НАСТАВНИ ПЕРИОД:  2022/23. 

РУКОВОДИЛАЦ  : Дејан Радоњић 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: 

 Дејан Радоњић професор техничког образовања 

 Станика Брашњевић прфесор техничког образовања 

 Радиславка Лакићевић Копања мастер професор технике и 

информатике 

 

Дејан Радоњић(5/2,3,4;6/1,3;7/3,4;8/1,2,3),(100%) 

Станика Брашњевић (5/4;6/2,3,4;7/1,2,3;8/1,2,3),(100%) 

Радиславка Лакићевић Копања(5/1,2,3;6/1,2,4;7/1,2,4;8/3,4)(110%) 

Стефан Поповић (5/1,2,3,4;6/1,2,3,4; 6/1,2,3,4;7/1,2,3,4;8/1,2,3,4;8/4),(105%) 

Милица Дугоњић (5/1,2,3,4; 7/1,2,3,4;8/1,2,3,4(55%) 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ МЕСЕЦ 

 

 Вођење свеске(записника) актива за 

текућу годину  

 

План рада актива за 2022/2023. год.  

 

Дејан Радоњић 

 

 

од1.6.2022. 

до1.6.2023. 
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Анализа услова рада и опремљености 

кабинета.Договор о реализацији 

наставних садржаја у осмом разреду. 

 Подела одељења на групе 

Договор са стручним и руководећим 

органима школе о свим питањима битним 

за реализацију наставног плана 

 Израда годишњих  планова рада  

Израда месечних планова рада . 

Руководилац актива 

 

Сви чланови актива 

 

 

 

 

 

 

 

август 

-Утврђивање распореда часова 

Договор о коришћењу кабинета-Распоред 

Израда планова за ИОП-1 и 2  

Израда плана рада и слободних 

активности 

 

Требовање учила, прибора и свих 

неопходних средстава за реализацију 

наставних садржаја 

 

Угледни час –Машине спољашњег и 

унутрашњег транспорта 7/1 (7,8)час 

 

Учешће на конференцији - Зрењанин 

 

сви  

чланови актива за своју 

активност 

 

 

 

Станика Брашњевић 

 

 

Дејан Радоњић 

 

 

Стефан Поповић 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

септембар 

 

 

септембар 

 

 

 

Договор о начину реализације наставних   
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садржаја у датим условима  

Сајам технике               /  VII раз. 

 Усмеравање талентованих ученика ка уже 

стручним областима из програма (рад у 

секцијама) 

Договор око реализације  Предузетништва 

у седмом разреду 

 

Угледни час- Грађевински објекти у 

саобраћају .Саобраћајни системи (7,8) 6/2 

 

сви чланови актива сви 

чланови актива 

 

 

Стефан Поповић и Дејан 

Радоњић 

 

 

Радиславка Лакићевић 

Копања 

 

Октобар 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

септембар 

- Анализа рада појединих наставних 

јединица помоћу радних свески- 

Анализа рада ученика који раде по ИОПу  

Ужи избор ученика за рад у секцијама  

Набавка неопходних материјала за рад 

секција  

 Посета музеју, позоришту, сајму технике              

7 . разреду.  

Анализа успеха ученика на крају првог 

тромесечја 

 

 

Угледни час –Типови и дебљина линија 

 разред/5 

 

Учешће на конференцији - Чачак 

сви чланови актива 

  

сви чланови актива  

 

  

сви чланови актива  

сви чланови актива  

 

сви чланови актива  

 

 

 

Станика Брашњевић 

 

 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/24 
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Стефан Поповић 

-Анализа рада секција  

Анализа рада и постигнутих резултата на 

редовним часовима и часовима слободних 

активности (секција)  

Сајам књига                   /   V  раз.  

Фестивал науке   учешће  / VI - VIII раз  

Анализ рада са ученицима ИОП-а и 

потешкоће у раду 

Учешће на семинарима 

Угледни час- Наставна јединица – Увод у 

Програмирање   / 5.разред 

 

сви чланови актива  

 

 

сви чланови актива  

сви чланови актива  

сви чланови актива  

 

сви чланови актива  

 

Стефан Поповић 

 

 

 

 децембар 
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- Анализа усклађености критеријума 

оцењивања ученика 

Анализа ИОПА  

Договор о начину реализације наставних 

области , модули, и информатичка 

технологија  

Анализа коришћења наставних средстава 

у редовној настави  

Анализа услова рада и сарадња са 

стручним органима школе на њиховом 

побољшању 

Анализа реализације планова и резултата 

постигнутих у првом полугодишту  

 

Угледни час- Наставна јединица-  

Увод у програмирање   / 5/1 (32,32)час 

 

сви чланови актива  

 

сви чланови актива  

 

сви чланови актива  

 

 

сви чланови актива  

 

 

сви чланови актива  

 

сви чланови актива  

 

Стефан Поповић 

 

 

 

Јануар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јануар 

-Договор о броју ученика који ће 

представљати школу на такмичењу  

Рад на припреми ученика за такмичење  

Анализа могућности ученика за набавку 

материјала за рад секција  

Разматрање набавке материјала за рад 

секција преко школе 

  

 

сви чланови актива  

 

сви чланови актива  

 

сви чланови актива 

 

 сви чланови актива 

 

фебруар 
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- Реализација општинског и припрема за 

градско такмичење  

Анализа набавке материјала за ученике 

који су се квалификовали за градско 

такмичење, и набавка истих  

Договор о коришћењу кабинета 

 Анализа рада часова редовне наставе  

Сајам грађевинарства   /  VI  раз. 

 

сви чланови актива 

 

 

 

сви чланови актива 

сви чланови актива 

сви чланови актива 

сви чланови актива 

 

март 

- Анализа реализације градског 

такмичења 

Анализа постигнутих резултата на трећем 

тромесечију  

Припрема ученика за републичко 

такмичење  

Стручно усавршавање наставника  

Музеј Николе Тесле     /  VIII раз.  

Анализа успеха на крају трећег 

тромесечја, анализа рада и реализација 

наставних садржаја,Анализа ИОПА 

 

 

сви чланови актива 

 

сви чланови актива 

 

сви чланови актива 

 

сви чланови актива 

 

 

сви чланови актива 

 

 

април 

- Анализа рада и реализација наставних 

садржаја 

 Анализа рада и постигнутих резултата на 

сви чланови актива 

 

 

мај 
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такмичењу 

 Анализа рада и резултата редовне наставе  

Анализа рада и резултата у 5-том и 6-ом  

разреду 

 

сви чланови актива 

сви чланови актива 

сви чланови актива 

 

- Анализа плана рада и припрема за 

наредну школску годину 

 Осврт на календар за наредну школску 

годину  

Анализа рада актива за предходну 

школску годину  

План рада стручног актива наставника за 

2022/ 2023 

Учешће на фестивалу науке у Тутину – 

Тутнфест 

сви чланови 

 

сви чланови 

 

сви чланови 

 

сви чланови 

 

сви чланови 

 

 

 

јун 

 

 

ПЛАНИРАНИ    УГЛЕДНИ      ЧАСОВИ 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА  И 

ТИП ЧАСА 

РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Типови и дебљина линија 

 разред/5 

5/4 Станика Брашњевић новембар 

Грађевински објекти у 

саобраћају .Саобраћајни 

системи (7,8)  

6/2 Радиславка Лакићевић 

Копања 

септембар 
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Грађевински објекти у 

саобраћају (7,8)час 

7/1 Дејан Радоњић септембар 

Увод у 

програмирање   (31,32)час 

 

5/1 Стефан Поповић Децембар-

јануар 
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ПРЕДАВАЊА, СТРУЧНЕ ТЕМЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА НИВОУ СТР. ВЕЋА 

 

Усклађеност оцењивања Дејан Радоњић септембар 

Обука за запослене-породично 

насиље 

Радиславка Лакићевић 

Копања 

октобар 

Формативно оцењивање Станика Брашњевић септембар 

Дигитални свет Стефан Поповић децембар 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Сајам књига                   /   V  раз.  

Сајам технике               /  VII раз. 

Исртаживачки центар Петница   / VI- VIII раз 

Сви чланови актива октобар 

Музеј авијације             / VI   раз Сви чланови актива новембар 

Фестивал науке            / VI - VIII раз  

 

Сви чланови актива децембар 

Сајам грађевинарства   /  VI  раз. 

 

Сви чланови актива март 

Исртаживачки центар Петница   / VI- VIII раз. Сви чланови актива Септембар 

– април 

Музеј Николе Тесле     /  VIII раз.  

 

Сви чланови актива април-мај 

Посета и учешће на Међународном фестивалу 

науке у Тутину – Тутинфест 

Сви чланови актива Мај - јун 
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ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН ШКОЛЕ 

 

Наставник Назив и број семинара у Каталогу, 

компетенције и приоритети 

Број сати и 

дана 

 

СТАНИКА 

БРАШЊЕВИЋ 

 

Предузетништво и производња у настави 

технике и технологије (8) 

8 

Презентација уџбеника, Миг Дакта, 

Клет, Нови Логос 

 

 

1дан 

 

РАДИСЛАВКА 

ЛАКИЋЕВИЋ 

КОПАЊА                                                                                       

 

 Едуардо – школски рачунарски 
интерфејс 
Klett друштво за развој образовања 

786-K1 

 

1 дан  

8 бодова 

 Презентација уџбеника, Миг Дакта, Клет, 

Нови Логос 

1 дан  

 

Дејан Радоњић 

 

2. Успешно управљање одељењем – 

принципи и примери добре праксе              

KAT. БР. 11 ,                                                                                                                                                                                                                                             

Компетенције и приоритети: К2,  П4 

1 дан 

8 бодова 

Презентација уџбеника Клетт 

 

1 дан 

8 бодова 

 

Стефан Поповић 

                                             
Еколошка учионица – праћење 
појава и промена у природи и 
друштву 

2 дан 

16 бодова 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=575
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=575
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1019
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1019
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1019
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Удружење Школа за опстанак 788 K1 П3 

Непосредно 

 Семинар Друштва физичара Србије 3 дана 24 

бода 

 Конференција Техничког факултета у 

Зрењанину 

2 дана 

 Конференција Техничког факултета у Чачку 2 дана 

 

 

ПРОЈЕКАТ  СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА  ( 5  ) РАЗРЕД 

 

ТЕМА: НАМАГНЕТИШИ СЕ 

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА  ПРЕДМЕТИ 

Пројекат смо покренули с разлогом да 

будућим првацима приликом уписа у 

школу као знак добродошлице, 

поклонимо магнет са амблемом школе. 

Сматрали смо да је то и добар начин 

презентације наше школе, наставника 

и учитеља који у њој раде. 

Покретањем ове теме укључујемо 

велики број ученика у пројектни 

задатак, који их мотивише, а уједно им  

развија самоодговорност, 

самопоуздање, моћ естетског 

запажања и мануелних вештина.  

Техника и технологија,                                                   

Информатика и рачунарство,                         

Ликовна култура  

РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сви чланови стручног 

већа 

Наставници ликовне 

културе 

Март –април 2022. 
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Психолошкопедагошка 

служба 

КРАТАК ОПИС 

ПРОЈЕКТА 

            ИСХОДИ И ПРОДУКТИ 

Активноси у оквиру ОТВАРАЊА 

пројекта:  

О покретању пројекта прво су 

упознати чланови Педагошког 

колегијума, а потом и стручна већа. 

  Разредне старешина су на часу 

одељенске заједнице информисали 

ученике  о покретању пројекта. 

 Извршена је подела задужења међу 

реализаторима пројекта. 

Активноси у оквиру РАЗВИЈАЊА 

пројекта  

Истраживање о магнетима, набавка 

материјала,                     

Израда , скице, техничког цртежа, 

изгада предмета (магнета), 

Приступило се реализацији пројекта. 

Завршна обрада  (естетски изглед 

магнета). 

Активноси у оквиру ЗАТВАРАЊА 

пројекта Презентација добијених 

резултата и продуката: 

-изложба у учионицама, 

-изложба у психопедагошкој служби, 

-на сајту школе, 

-приликом поделе предшколцима  на 

тестирању, како деци тако и 

родитељима.  

Ученик ће бити у стању да: 

-Уради одређени број магнета. 

-Пружа помоћ другим ученицима при 

раду. 

-Процењује резултате. 

-Добро презентује школу. 

-Добра реакција деце и родитења при 

упису. 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 
 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:   СТРУЧНО ВЕЋЕ ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД:  2022/23. 

РУКОВОДИЛАЦ  : Стеван Роксандић 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: 

 Јован Драгићевић, професор географије 

 Стеван Роксандић, професор географије 

 Александра Јелић, професор историје 

 Владан Миљковић, професор историје 

 

Напомена: Све планиране активности , које се не тичу наставе, реализоваће се у складу 

са епидемиолошком ситуацијом и прописаним упутствима од стране Министарства 

просвете. 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ МЕСЕЦ 

-Планирање образовно васпитног рада у 

2022/23. 

-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 2021/22. до сада и 

планирање стручног усавршавања за 

школску2022/23. годину 

-Планирање угледних часова и стручних 

тема у школској 2022/23.години 

-Договор о терминима писмених провера 

 

Јован Драгићевић 

Стеван Роксандић 

Александра Јелић 

Владан Миљковић 

 

 

 

 

 

август 
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знања  

-Израда ИОП-а:одређивање садржаја који 

ће бити прилагођени потребама деце 

којима је потребна помоћ у савлађивању 

градива  

 

 

 

 

 

 

 

-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 

- Oбавештавање ученика о критеријумима 

оцењивања 

 

Јован Драгићевић 

Александра Јелић 

Владан Миљковић 

Стеван Роксандић 

 

 

септембар 

Угледни час: Оријентација у простору – 

шести разред 

Стеван Роксандић октобар 

Радионица на отвореном – школско 

двориште – моје двориште 

Стеван Роксандић октобар 

Угледни час: Језера Србије – осми разред Jован Драгићевић новембар 

-Анализа успеха ученика и реализације 

наставних и ваннаставних активности на 

првом класификационом периоду 

 

Јован Драгићевић 

 

новембар 
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-Одређивање мера за побољшање успеха 

ученика 

-Анализа релизације ИОП-а, евентуална 

ревизија планова 

Александра Јелић 

Владан Миљковић 

Стеван Роксандић 

 

-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 

Јован Драгићевић 

Александра Јелић 

Владан Миљковић 

Стеван Роксандић 

 

 

 

 децембар 

 

 

-Анализа успеха ученика на крају 

1.полугодишта 

 

  

 

Јован Драгићевић 

Александра Јелић 

Владан Миљковић 

Стеван Роксандић 

 

 

децембар 

Угледни час: Први српски устанак– седми 

разред 

Владан Миљковић децембар 

-Припрема и прослава Светог Саве Александра Јелић 

Владан Миљковић 

јануар 

-Зимски семинар за наставнике    историје 

и географије 

-Школска такмичења из историје и 

географије 

- Разговор о текућим проблемима у 

настави 

-Одабирање уџбеника који ће се користити 

у  2022/23. години  

Јован Драгићевић 

Александра Јелић 

Владан Миљковић 

Стеван Роксандић 

 

Стручно веће 

 

 

фебруар 
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-Општинска такмичења из историје и 

географије 

-Анализа постигнућа деце којима је 

потребна додатна подршка 

 

- Обележавање 27. марта – Дана 

позоришта; посета изабраном позоришту 

 

Јован Драгићевић 

Александра Јелић 

Владан Миљковић 

Стеван Роксандић 

 

март 

Угледни час: Немањићи кроз векове– 

шести разред 

Александра Јелић март 

Угледни час: Формирање послератне 

Југославије 

Владан Миљковић март 

-Анализа резултата општинских 

такмичења и припреме за градска 

такмичења 

 

 

Јован Драгићевић 

Александра Јелић 

Владан Миљковић 

Стеван Роксандић 

 

април 

Посета Фрушкој гори – заједнички час 

историје и географије – међупредметне 

компетенције 

Јован Драгићевић 

Александра Јелић 

Владан Миљковић 

Стеван Роксандић 

 

април 

У недељи када се обележава Дан планете 

Земље – део часа посветити одрживом 

развоју и значају заштите животне средине 

– правити радионице са ученицма 

Стеван Роксандић 

Јован Драгићевић 

април 
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Угледни час: Римско царство Владан Миљковић мај 

Угледни час: Човек и вода – пети разред Стеван Роксандић мај 

Угледни час: Јужна Америка – природне 

одлике – седми разред 

Јован Драгићевић мај 

-Припремна настава за полагање 

квалификационог испита из историје и 

географије за ученике 8. разреда 

 

-Анализа резултата градских такмичења и 

(евентуална) припрема за републичка 

такмичења 

Јован Драгићевић 

Александра Јелић 

Владан Миљковић 

Стеван Роксандић 

 

 

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 историје и географије у наредном 

вишегодишњем периоду 

Јован Драгићевић 

Стеван Роксандић 

Александра Јелић 

Владан Миљковић 

 

 

 

јун 
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ПЛАНИРАНИ    УГЛЕДНИ      ЧАСОВИ 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА  И 

ТИП ЧАСА 

РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Оријентација у простору – 

шести разред 

6. Стеван Роксандић 

 

октобар 

Језера Србије 8. Јован Драгићевић новембар 

Први српски устанак 7. Владан Миљковић децембар 

Немањићи кроз векове 6. Александра Јелић март 

Формирање послератне 

Југославије 

7. Владан Миљковић март 

Јужна Америка –природне 

одлике 

7. Јован Драгићевић мај 

Угледни час: Човек и вода – 

пети разред 

5. Стеван Роксандић мај 

Римско царство 5. Владан Миљковић мај 
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ПРЕДАВАЊА, СТРУЧНЕ ТЕМЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

Учење о ратовима 90-тих на 

простору бивше Југославије 

Александра Јелић  

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Посета Фрушкој гори – специфични 

историјски и географски садржаји 

Националног парка и планине Фрушка гора. 

Јован Драгићевић 

Стеван Роксандић 

Александра Јелић 

Владан Миљковић 

 

април 

 

ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Наставник Назив и број семинара у Каталогу, 

компетенције и приоритети 

Број сати и 

дана 

Јован Драгићевић 

 

Семинари по избору из каталога 

 

 

 

Владан Миљковић 

 

Владан Миљковић  

Страдање  српског народа 1941-44 

 

 

Како организовати студијско путовање 
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Александра Јелић Учење о ратовима 90-тих на простору бивше 

Југославије 

 

Мапа ума – начин да учење буде игра – 

стручни скуп 

16 

 

 

 

Стеван Роксандић Дигитални атлас 32 

 

 

 

ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 

 

ТЕМА ПРЕДМЕТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИЗРАДА 

ГЕОГРАФСКО-

ИСТОРИЈСКЕ 

КАРТЕ СРБИЈЕ 

– ВАЖНИ 

ИСТОРИЈСКИ 

ЛОКАЛИТЕТИ 

НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

СРБИЈЕ 

 Историја 

 Географија 

 Српски језик 

 Информатика 

 Енглески језик 

 Ликовна култура 

 

 Предметни 

наставници 

 

септембар - мај 

Кратак опис задатака по предметима: 

 Историја – попис 

репрезентативних важних 

историјских локалитета на 

територији Србије и кратак опис 

локалитета 

 Географија – израда карта и 

уцртавање важних географских 

објеката на карту 

Исходи: 

 

 Умеју да израде правилно географску 

карту или план неког локалитета 

 Познају историју и географију своје земље 

 Раде у програмима на рачунару – google 

maps, интернет претраживачи, програми за 
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 Српски језик –израда карте 

поштовањаем правописних и 

граматичких правила 

 Информатика – израда карте на 

рачунару уз помоћ програма google 

maps 

 Енглески језик – израда натписа на 

карти и на енглеском језику 

 Ликовна култура – уметнички 

дизајн карте, коришћење боја и 

однос боја на карти 

 

цртање 

 Правилно исписивање географских и 

историјских локалитета 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ХЕМИЈЕ И БИОЛОГИЈЕ 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Назив стручног већа: СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ 

Наставни период: 2022/23. 

Руководилац: Весна Сретић 

Чланови већа: 

● Весна Сретић, професор биологије (6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2) 

● Јелена Николић, професор биологије (8/3, 8/4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4) 

● Вера Љубисављевић, професор хемије (7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4) 

● Весна Сретић БИОЛОШКА СЕКЦИЈА  (6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2) 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ МЕСЕЦ 

-Припрема кабинета и учила за реализацију 

наставних планова у 2022/23. 

-Подела задужења у оквиру актива 

-Сарадња са психологом и педагогом о 

 

 

Вера Љубисављевић, 

Јелена Николић, Весна 

 

 

 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

146 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

изради ИОПа 

-Израда глобалних планова за редовну 

наставу и подела задужења у оквиру 

ваннаставних активности 

-Усаглашавање критеријума оцењивања и 

израда интерног правилника о оцењивању 

унутар актива 

-Усаглашавање начина обавештавања 

ученика о исходима које је потребно 

остварити у току одређеног разреда и о 

начину оцењивања  

-Договор око начина и темпа формативног 

оцењивања 

-Договор о иновацијама у настави 

-Планирање угледних часова и стручних 

тема у школској 2022/23. години 

-Договор о терминима писмених провера  

Сретић август 

-Израда и анализа иницијалних тестова из 

биологије и хемије 

-Обележавање Дана озонског омотача 16.09. 

-Обележавање Дана чистих планина 26.9. 

-Избор ученика за допунску, додатну 

наставу и секцију 

-Израда плана међусобне посете часовима 

чланова стручног већа 

-Радионице „Охрабривање ученике да верују 

у своја знања и способности“ 

 

Вера Љубисављевић, 

Јелена Николић, Весна 

Сретић  

 

септембар 

-Израда оперативних планова 

-Обележавање Дана заштите животиња-

изложба малих кућнх љубимаца 

-Обележавање Дана правилне исхране 

 

 

Вера Љубисављевић, 

Јелена Николић, Весна 

 

 

октобар 
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-Промоција здравих стилова живота- 

сарадња са Црвеним крстом Звездара 

-Озелењавање школског дворишта-

волонтерска акција” Растимо заједно” 

-Грин фест 

Сретић 

-Анализа успеха ученика и реализације 

наставних и ваннаставних активности у 

првом класификационом периоду 

-Одређивање мера за побољшање успеха 

ученика и редовно обавештавање родитеља 

-Анализа реализације ИОПа, евентуална 

ревизија планова 

-Припреме за Фестивал науке 

-Петница-студијска посета 

 

 

Вера Љубисављевић, 

Јелена Николић, Весна 

Сретић 

 

 

 

новембар 

-Обележавање Дана заштите борбе против 

СИДЕ-вршњачка предавања ученика 8. 

разреда 

-Анализа постигнућа деце којима је пружена 

посебна подршка и планирање за наредни 

период 

-Анализа критеријума и начина оцењивања 

знања ученика- хоризонтална евалуација 

-Припреме за школско такмичење из хемије 

 

 

Вера Љубисављевић, 

Јелена Николић, Весна 

Сретић 

 

 

 

 

децембар 

-Анализа успеха ученика на крају 

1.полугодишта 

-Хоризонтална евалуација 

-Припреме за школско такмичење из 

биологије 

-Организација школског такмичења из 

хемије 

-Извештај о раду стручног већа 

 

 

Вера Љубисављевић, 

Јелена Николић, Весна 

Сретић 

 

 

 

јануар 
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-Организација школског такмичења из 

биологије 

-Одабир уџбеника који ће се користити у 

2023/24 

-Припрема ученика за основни и напредни 

ниво обуке из прве помоћи, сарадња са 

Црвеним крстом Звездара 

 

Вера Љубисављевић, 

Јелена Николић, Весна 

Сретић 

 

 

фебруар 

-Општинска такмичења из биологије и 

хемије 

-Анализа постигнућа деце којима је 

потребна додатна подршка 

-Обележавање 22.марта-Дана вода 

-Обележавање светске акције „Сат за 

планету Земљу“ 

 

 

Вера Љубисављевић, 

Јелена Николић, Весна 

Сретић 

 

 

 

март 

-Анализа резултата општинских такмичења 

и припреме за градска такмичења 

-Обележавање Дана планете 22.4. у сарадњи 

са колегама ликовне културе и српског 

језика 

-Дискусија о проверама знања ученика осмог 

разреда 

-Хоризонтална евалуација 

 

 

 

Вера Љубисављевић, 

Јелена Николић, Весна 

Сретић 

 

 

 

април 

-Обележавање дана биодиверзитета 22.5. у 

сарадњи са наставницима географије 

-Анализа резултата градских такмичења и 

(евентуална) припрема за републичка 

такмичења 

-Обележавање Светског дана породице 15.5. 

-Такмичење у прикупљању старе хартије за 

рециклажу 

Вера Љубисављевић, 

Јелена Николић, Весна 

Сретић 

 

 

мај 
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-Анализа реализације наставних и 

ваннаставних активности на крају школске 

године 

-Припремна настава за полагање завршног 

испита из биологије и хемије за ученике 

8.разреда 

-Обележавање Дана заштите животне 

средине 05.06. 

-Анализа ученика који су радили по ИОПу  

-Дискусија и предлози који би ушли у 

Развојни план школе за унапређење наставе 

-Орагнизација и реализација завршног 

испита 

 

 

Вера Љубисављевић, 

Јелена Николић, Весна 

Сретић 

 

 

 

јун 

 

 

ПЛАНИРАНИ УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Интерно стручно усавршавање и размена искустава у примени иновација путем огледних 

часова и формирање базе знања 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА И ТИП 

ЧАСА 

РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Једро, ДНК и гени 7.разред Весна Сретић Септембар 

2022. 

Рефлекси и рефлексни лук 8.разред Јелена Николић Септембар 

2022. 

Оксиди неметала и киселине- 

својства и примена 

8.разред Вера Љубисављевић Новембар 

2022. 

Хемијске реакције 7.разред Вера Љубисављевић Март 2023. 

Болести које изазивају бактерије, 

начини заражавања и улога 

антибиотика 

6.разред Весна Сретић Maj 2023. 

Размножавање и варијабилност 5.разред Јелена Николић Маj 2023. 
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ПРЕДАВАЊА, СТРУЧНЕ ТЕМЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У ОКВИРУ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Превентивна улога појачаног 

васпитног рада и његова повезаност 

са васпитним мерама&quot; – 

обавештење 

Јелена Николић Октобар 

2022. 

Тема са похађаног семинара Вера Љубисављевић Фебруар 

2023. 

Оцењивање у функцији развоја Весна Сретић Мај 2023. 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Посета манифестацији Ноћ 

истраживача 

Вера Љубисављевић, Јелена 

Николић, Весна Сретић 

септембар 

Посета Природњачком музеју Јелена Николић, Весна Сретић октобар 

Посета Јавном акваријуму и 

тропикаријуму 

Јелена Николић, Весна Сретић новембар 

Фестивал науке-реализација мини 

пројеката и јавно презентовање 

Вера Љубисављевић, Јелена 

Николић, Весна Сретић 

децембар 

Посета Зоолошком врту Јелена Николић, Весна Сретић мај 

Посета Ботаничкој башту 

„Јевремовац“ 

Јелена Никилић, Весна Сретић април 

 

ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Наставник Назив и број семинара у Каталогу, компетенције 

и приоритети 

Број сати и 

дана 

Јелена Николић, 

Весна Сретић 

Прва помоћ код деце Каталошки број 241, К2 П4 

Конгрес биолога  

8 сати 

16 сати 

Вера Љубисављевић Дигитална наставна средства- корак ка савременој 

активној настави  Каталошки број 427, К2, П1  

24 сата 

16 сати 
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Априлски дани о настави хемије 

ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ У 6.РАЗРЕДУ 

ТЕМА ПРЕДМЕТИ 

Маркирање стабала у школском дворишту -Биологија 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Географија 

-Информатика 

РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Предметни наставници 

Носиоци пројекта: Јелена Николић и Весна 

Сретић 

Април-мај 2023. 

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Обележавање и маркирање стабала у школском дворишту и 

прављење мини ботаничке баште која ће бити означена на гугл мапама. 

ПРОДУКТИ ПРОЈЕКТА: стварање позитивне средине за учење и развој ученика. 

ИСХОДИ: ученик може да: 

-прикупља, анализира и систематизује податке о значајним биљним врстама, уме да 

препозна врсту на терену, уме да се орјентише у простору, на немој карти да одреди 

положај стабла, уме да унесе координате и обележи стабла на гугл мапи. 

ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ У 7.РАЗРЕДУ 

ТЕМА ПРЕДМЕТИ 

-Израда компоста од лишћа (лисник) -Биологија 

-Ликовна култура 

-Географија 

-Информатика 
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РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Предметни наставници 

Носиоци пројекта: Весна Сретић 

Септембар-мај 2023. 

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Стицање знања о значају производње земљишта за биљке и значај 

рецилаже 

ПРОДУКТИ ПРОЈЕКТА: подстицање ученика на самосталан рад и истраживање и 

практичну проверу знања 

ИСХОДИ: ученик ће бити у стању да: 

-објасни значај рециклаже; 

- прикупи податке о изради лисника; 

-да примени стечено знање у новим ситуација; 

-пренесе стечено знање својој околини; 

-објасни значај израде компоста за биљке; 

ТЕМА ПРЕДМЕТИ 

-Израда бонсаји стабала за уређење 

атријума школе 

-Биологија 

-Ликовна култура 

-Географија 

-Информатика 

РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Предметни наставници 

Носиоци пројекта: Весна Сретић 

Септембар-мај 2023. 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Стицање знања о гајењу биљака из семена и прављењу бонсаји 

стабала 

ПРОДУКТИ ПРОЈЕКТА: подстицање ученика на самосталан рад и истраживање и 

практичну проверу знања, уређење атријума школе. 

ИСХОДИ: ученик ће бити у стању да: 
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-објасни значај биљака за човека; 

- прикупи податке о изради бонсаји стабала; 

-да примени стечено знање у новим ситуација; 

-пренесе стечено знање својој околини; 

-објасни значај уређења простора у складу са природним лепотама; 

НАПОМЕНА 

Све планиране активности , које се не тичу наставе, реализоваће се у складу са 

епидемиолошком ситуацијом и прописаним упутствима од стране Министарства 

просвете. 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:   СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ 

ВАСПИТАЊА 

НАСТАВНИ ПЕРИОД:  2022/23. шк.год 

РУКОВОДИЛАЦ  : Кристина Павловић-Рајковић 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: 

Кристина Павловић-Рајковић,професор физичког васпитања 

(Обавезна настава- 

5/1-3 часа  

6/1-3часа  

6/2-2 часа 

7/1-3 часа  

7/4-3 часа 

8/1-3 часа  

8/2-3 часа -100 процената 

Александар Илић,професор физичког васпитања 
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(Обавезна настава- 

5/3-3 часа  

5/4-3 часа 

6/3-2 часа  

7/2-3 часа  

7/3-3 часа 

8/3-3 часа  

8/4-3 часа  -100 процената 

Mиломир Петровић,професор физичке културе 

(Обавезна настава- 

5/2-3 часа 

6/2-1 час 

6/3-1 час 

6/4-3часа -40 процената 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ МЕСЕЦ 

-Планирање образовно васпитног рада у 

2022/23.шк год 

-Подела задужења у оквиру Актива  

-Анализа опремљености наставним средствима, 

предлог допуне 

-Договор са наставницима разредне наставе о 

коришћењу сале 

-Договор о поступању у случају насиља међу 

ученицима за време часа, пре и после часа-док су 

ученици у свлачионицама 

-Израда глобалних планова за редовну наставу и 

подела задужења у оквиру ваннаставних 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 

Август 
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активности 

-Усаглашавање начина обавештавања ученика о 

исходима које је потребно остварити у току 

одређеног разреда и о начину оцењивања 

-Прављење иницијалног теста за ученике свих 

разреда 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

-Реализација иницијалног теста 

- Разматрање календара такмичења 

- Сарадња са тимом за додатну подршку  из школе 

„Бошко Буха“ 

-Израда ИОП-а,одређивање садржаја  

-План стручног усавршавања 

-План предавања о здравим начинима живота 

-Планирање угледних часова и стручних тема у 

школској 2022/23. години 

 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 

Септемба

р 

-Планирање Недеље спорта 

- Припрема ученика за учешће у јесењем кросу 

 

 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 

Октобар 

-Анализа релизације ИОП-а, евентуална ревизија 

планова 

- Извештај о стању здравља ученика-ослобођени 

ученици практичног дела 

- Спортска такмичења у организацији –Школски 

спорт 

 

 

 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 

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 такмичења,секција                             

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 

 

 Децембар 

-Анализа успеха ученика на крају 1.полугодишта 

 

 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 

Јануар 

- Припреме за даља такмичења 

- Анализа рада секција,реализације 

планова,такмичења 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 

 

Фебруар 

-Припреме за такмичења и реализација 

- Припреме за пролећни крос 

- Припреме за градски маратон,заинтересовани 

ученици 

 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 

Март 

-Анализа резултата општинских такмичења и 

припреме за градска такмичења 

- Организација пролећног кроса 

- Београдски маратон-учешће 

 

 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 

 

Април 

-Недеља спорта-организација и реализација 

-Спортски дан-такмичења поводом Дана школе-

Кристина Павловић-

Рајковић 

Мај 
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организација и реализација 

 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 

-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 физичког и 

здравственог васпитања у наредном 

вишегодишњем периоду 

-Извештаји –рад 

Актива,такмичења,секција,пројектне наставе 

-Подела часова за следећу годину 

-Избор руководиоца за следећу школску годину 

Кристина Павловић-Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 

Јун 
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ПЛАНИРАНИ    УГЛЕДНИ      ЧАСОВИ 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА  И 

ТИП ЧАСА 

РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

- Угледни час-Баратање 

кошаркашком лоптом 

   6.разред Кристина Павловић-

Рајковић 

октобар 

- Угледни час-Прескок 

ЗГРЧКА-без страха 

5.разред Кристина Павловић-

Рајковић 

март 

 

- Угледни час-Штафетно 

додавање,кроз игру-атлетика 

 6.разред Александар Илић март 

- Угледни час-Усвајање 

рукометних правила на бржи 

начин 

5.разред Александар Илић октобар 

- Угледни час-Брза 

завршница напада са шутом 

на гол 

 8.разред Миломир Петровић април 

 

 

ПРЕДАВАЊА, СТРУЧНЕ ТЕМЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА НИВОУ СТР. ВЕЋА 

Презентација семинара Кристина Павловић-

Рајковић 

У току школске 

године 

 

Презентација семинара Александар Илић 

 

 

У току школске 

године 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Рукометна секција 

 

5.разред, 

Александар Илић 

 

Од 

септембра 

до јуна 

Недеља спорта - Кристина Павловић-

Рајковић 

-Александар Илић 

-Миломир Петровић 

-Наставници разредне 

наставе 

новембар 

Спортски дан - Кристина Павловић-

Рајковић 

-Александар Илић 

-Миломир Петровић 

 

октобар 

Спортски дан - Кристина Павловић-

Рајковић 

-Александар Илић 

-Миломир Петровић 

 

јануар 

Спортски дан - Кристина Павловић-

Рајковић 

-Александар Илић 

-Миломир Петровић 

април 
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Недеља спорта - Кристина Павловић-

Рајковић 

-Александар Илић 

-Миломир Петровић 

-Наставници разредне 

наставе 

мај 

Спортски дан поводом Дана школе - Кристина Павловић-

Рајковић 

-Александар Илић 

-Миломир Петровић 

-Наставници разредне 

наставе 

мај 

Часови и активности за предшколце у нашој 

школи 

- Кристина Павловић-

Рајковић 

-Александар Илић 

-Миломир Петровић 

-Наставници разредне 

наставе 

Од 

септембра 

до јуна 

 

ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН ШКОЛЕ 

 

Наставник Назив и број семинара у Каталогу, 

компетенције и приоритети 

Број сати и 

дана 

Кристина Павловић-

Рајковић 

418 Веб алатима до интерактивне наставе 

К2  П1 

36 

сати,онлајн 

Александар Илић 993 Једна мала лопта може покренути свет 

К1 П6 

8 сати 
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1002 Стони тенис у млађим разредима 

основне школе  К1 П6 

8 сати 

Миломир Петровић 418 Веб алатима до интерактивне наставе 

К2  П1 

36 

сати,онлајн 

 

 

ПРОЈЕКАТ  СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА   5. И 6.  РАЗРЕД 

 

ТЕМА: Оријентиринг 

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА  ПРЕДМЕТИ 

 

Упознавање ученика са 

оријентирингом као спортом,да науче 

да читају карту,сналазе 

се у непознатом простору,развијају 

самопоуздање 

Исправно читање карте,вешто кретање 

по непознатом терену уз помоћ 

карте,читање 

и препознавање размере,користе 

компас, користе се оријентацијом уз 

помоћ 

уочљивих оријентира и проналазе 

контролне тачке,препознавање 

рељефа,процењују растојање. 

 

• Физичко и здравствено васпитање 

• Техника и технологија 

• Информатика 

• Географија 

• Ликовно 

РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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- Кристина Павловић-Рајковић 

-Александар Илић 

-Миломир Петровић 

-Рада Лакићевић-Копања 

-Станика Брашњевић 

-Стефан Поповић 

-Стеван Роксандић 

-Наталија Вакањац 

-Јован Драгићевић 

Септембар – јун 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА             ИСХОДИ И ПРОДУКТИ 

• Географија: Ученици ће са 

предметним наставником израдити 

карту школског дворишта.Означиће 

карту и тачке које треба да препознају 

у реалном окружењу. 

• Техника и технологија:Ученици 

ће са наставницима израдити 

реквизите потребне за оријентиринг. 

• Ликовно:Реквизити направљени 

на техничком ће бити обојени и 

означени на часовима ликовног. 

• Физичко васпитање:Ученици ће 

научити правила 

оријентиринга,увежбаваће такмичење 

по групама и на крају школске године 

ће се одржати завршно такмичење 

свих петих и шестих разреда. 

• Информатика: Претраживаће  

податке о оријентирингу; правиће 

табела за уношење података. Радиће у 

програму ексел за потребна 

израчунавања и статистике такмичења. 

Ученици ће имати знање о странама света 

и оријентацији у простору и моћи ће то да 

примене у реалности. 

Познаваће правила такмичења у 

оријентирингу. 

Поштоваће тимски рад. 

Развијаће такмичарски дух. 

Волеће и неговати своје природно 

окружење. 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 
 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: Стручно веће уметничких предмета 

НАСТАВНИ ПЕРИОД: 2022-2023. 

РУКОВОДИЛАЦ : Наталија Вакањац 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: Наталија Вакањац, Емина Милојевић (замена) ЗАДУЖЕЊА 

НАСТАВНИКА: 

Емина Милојевић: 

-Музичка култура у свим старијим разредима 

- Слободне наставне активности: Музиком кроз живот у одељењима 6-3 и 6-4 

- Хорска секција-мешовити састав ученика старијих разреда Наталија Вакањац: 

-Ликовна култура у свим старијим разредима 

- Слободне наставне активности: Уметност у одељењима 7-2 и 7-3 

- Ликовна секција-мешовити састав ученика старијих разреда 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ МЕСЕЦ 

-Планирање образовно васпитног рада у 

2022/2023 

Наставници уметничких 

предмета 

Август 

-Подела задужења у оквиру Актива Наставници уметничких 

предмета 

 

Август 

-Анализа опремљености наставним 

средствима, предлог допуне 

Наставници уметничких 

предмета 

 

Август 

-Договор о коришћењу заједничког кабинета Наставници уметничких 

предмета 

 

Август 
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-Израда глобалних планова за редовну 

наставу и подела задужења у оквиру 

ваннаставних активности 

Наставници уметничких 

предмета 

 

Август 

 Реализација активности поводом извештаја 

о самовредновању : 

*Редовна објашњења за ученике која се 

тичу постигнућа и исхода на часовима 

*Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се 

професионални развоj ученика, 

односно кариjерно вођење и 

саветовање. 

Наставници уметничких 

предмета 

  Током целе  

  школске   

  године 

-Договор и планирање пројеката кроз 

корелацију уметничких и осталих наставних 

области 

Наставници уметничких 

предмета 

 

Август 

*Планирање тематских и пригодних 

изложби ликовних радова ученика 

Наставник ликовне 

културе, ученици 

Септембар 

Дискусија и предлози који се тичу развојног 

плана школе 

Наставници уметничких 

предмета 

Септембар 

Учешће у Дечијој недељи-ликовни конкурс Наставник ликовне 

културе, ученици 

Октобар 

Учешће на Дечијем октобарском салону Наставник ликовне Октобар 
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 културе, ученици  

Стручна тема-дискусија: „Развој критичког 

мишљења и естетских 

критеријума ученика“ 

Наставници уметничких 

предмета 

Октобар 

-Анализа релизације ИОП-а, евентуална 

ревизија планова 

Наставници уметничких 

предмета 

Новембар 

Угледни час ликовне културе : Линеарна 

композиција у програму за цртање 

Наставник ликовне културе Новембар 

Угледни час музичке културе: Израда 

једноставних музичких инструмената 

Наставник музичке културе Новембар 

-Анализа постигнућа деце којој је пружена 

посебна подршка и планирање за наредни 

период 

-Припремање декорација и Новогодишње 

украшавање хола школе 

Наставници уметничких 

предмета 

 

 

Децембар 

Учешће на традиционалном новогодишњем 

ликовном конкурсу 

Наставник ликовне културе Децембар 

-Анализа рада Актива у 1.полугодишту, 

реализација такмичења,секција 

Наставници уметничких 

предмета 

Јануар 

Припрема и реализација музичког и 

ликовног садржаја на приредби поводом 

Школске славе 

Наставници уметничких 

предмета 

Јануар 

Реализација пројекта оба уметничка 

предмета :Сценска уметност 

Наставници уметничких 

предмета 

Фебруар, 

март 

-Тематске изложбе из наставне теме 

Текстура 

-Припреме ученика за такмичење соло 

певача "Мала сирена" 

Наставници уметничких 

предмета 

Март 

Реализација пројекта: Сценска уметност Наставници уметничких 

предмета 

Март- април 

Дискусија-стручна тема :Популарни сајтови 

у настави 

Наставници уметничких 

предмета 

Март 

Такмичење соло певача "Мала сирена" 

-Анализа успеха ученика на тромесечју 

Наставници уметничких 

предмета 

Април 
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-Припрема музичких и ликовних садржаја на 

приредби поводом Дана школе 

Наставници уметничких 

предмета 

 

Мај 
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Угледни час музичке културе: Опера и 

мјузикл 

Наставник музичке 

културе 

Мај 

Угледни час ликовне културе: Фотографија-

живот око нас 

Наставник ликовне 

културе 

 

Мај 

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 се тичу развојног 

плана школе 

-Извештаји :рад актива,такмичења,секција 

-Подела часова за следећу годину 

-Избор руководиоца 

Наставници уметничких 

предмета 

 

Јун 

 

ПЛАНИРАНИ УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА И 

ТИП ЧАСА 

РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Угледни 

културе: 

композиција 

цртање 

 

 

у 

час ликовне 

Линеарна 

програму за 

5.р Наставник 

културе 

ликовне Новембар 

Угледни час ликовне културе: 

Фотографија-живот око нас 

 

7.р 

Наставник 

културе 

ликовне Мај 

Угледни час музичке културе: 

Израда једноставних музичких 

инструмената 

5.р Наставник 

културе 

музичке Новембар 

Угледни час музичке културе: 

Оперета и мјузикл 

8.р Наставник 

културе 

музичке Мај 

 

 

ПРЕДАВАЊА, СТРУЧНЕ ТЕМЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА НИВОУ СТР. ВЕЋА 

 

Стручна тема-дискусија: 

„Развој критичког мишљења и 

естетских критеријума ученика“ 

Наставници уметничких 

предмета 

Октобар 
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Стручна тема-дискусија: 

„Популарни сајтови у настави“ 

Наставници уметничких 

предмета 

Март 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 
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Континуирано организовање 

ученичких ликовних радова 

изложби Наставник ликовне 

културе 

Током 

шк. год 

целе 

Учешће на ликовним конкурсима Наставник 

културе 

ликовне Tоком 

шк. год 

целе 

Учешће на музичким такмичењима и 

манифестацијама 

Наставник 

културе 

музичке У

 термин

у организатор 

а 

 

 

 

ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН ШКОЛЕ 

 

Наставник Назив и број семинара у Каталогу, 

компетенције и приоритети 

Број сати и 

дана 

Наталија Вакањац Семинар бр: 617 Подршка учењу и развој 

интерактивних метода 

дана:2 

бодова: 12 

Организатор : „Здраво да сте“  

Емина Милојевић 

-замена 

Семинар бр: 617 Подршка учењу и развој 

интерактивних метода 

дана:2 

бодова: 12 

 Организатор : „Здраво да сте“  

Емина Милојевић 

-замена 

Семинар 405, К2, П1 

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века 

дана:1 

бодова: 8 

Организатор 

Факултет за медије и комуникације 

 

Наталија Вакањац Семинар бр: 946 

Ликовно страралаштво у школи 

Организатор : Друштво учитеља Београд 

дана:1 

бодова: 8 
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ПРОЈЕКАТ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА 7. и 8. РАЗРЕД 

 

ТЕМА: СЦЕНСКА УМЕТНОСТ 

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА ПРЕДМЕТИ 

 Стицање знања о сценским 

уметностима 

  Упознавање уметничких 

професија и продуката 

 Упознавање и препознавање 

 Различитих врста сценских 

уметности 

 

 

Музичка и ликовна култура 
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 Препознавање сценске уметности 

као културне баштине 

 Унапређивање вештина 

компоновања у ликовном 

изражавању 

 Унапређивање вештина 

компоновања у музичком 

изражавању 

 

РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Наставници уметничких предмета 

Ученици 7. и 8.разреда 

 

Друго полугодиште 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА ИСХОДИ И ПРОДУКТИ 

 Наставници са ученицима 

креирају ток пројекта у 

погледу редоследа 

активности и врсте задужења 

, утврђује се временски рок и конкретне 

активности 

 У индивидуалном раду или 

малим групама ученици 

истражују уметничку 

специјалност и продукте по жељи 

 Прикупљене информације 

деле са својим друговима уз 

презентацију која може бити у 

дигиталној форми или у 

форми едукативног паноа 

 Ликовно се изражавају на 

основу визуелног проучавања 

(студија) 

 Радионице информативног 

карактера 

 Радионице практичног карактера 

(проучавање и посматрање 

различитих облика сценских 

уметности: позориште, луткарско 

позориште, позориште сенки, 

опера, мјузикл) 

 Слушање музике 

 Гледање видео записа 

 

 Реализација изложбе ликовних 

радова на тему пројекта 

 

 Израда едукативних паноа, збирке 

композиција и видео садржаја 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:   Стручно већe наставника српског језика                       

НАСТАВНИ ПЕРИОД:  школска 2022/23. 

РУКОВОДИЛАЦ  : Јелена Шелић 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА:  

 Биљана Пуповић, професор српског језика (5/3, 7/3) 

 Татјана Бањеглав, професор српског језика (5/1,7/1,8/2,8/4) Литерарна секција 

 Весна Петровић Зечевић, професор српског језика (6/1,6/2,6/3,7/1,7/4) 

 Јелена Шелић, професор српског језика (5/4,8/1) 

 Јована Нинчић, професор српског језика (5/2, 8/3, 6/4) Новинарска секција 
 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ МЕСЕЦ 

-Планирање образовно васпитног рада у 

2022/23. 

-Подела задужења у оквиру Актива  

-Израда глобалних планова за редовну 

наставу и подела задужења у оквиру 

ваннаставних активности 

-Усаглашавање планова са плановима 

Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, у складу са 

посебним програмом  

-Планирање стручног усавршавања за 

школску 2022/23. годину 

-Планирање угледних часова и стручних 

тема у школској 2022/23. години 

-Договор о терминима писмених провера 

знања у складу са посебним програмом 

-Израда ИОП-а:одређивање садржаја који 

ће бити прилагођени потребама деце 

којима је потребна помоћ у савлађивању 

градива 

- Формативно оцењивање – критеријуми и 

динамика оцењивања 

-Прављење иницијалног теста за ученике свих 

разреда 

- Медијска писменост – разговор о програму и 

усаглашавање о предстојећим активностима 

Биљана Пуповић 

Татјана Бањеглав 

Весна Петровић Зечевић 

Јована Нинчић 

 

август 
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одређеним планом 

Договор и усаглашавање о начину 

обавештавања о исходима у учењу (у 

складу са извештајем Тима за 

самовредновање и у складу са Развојним 

планом) 

- Усаглашавање критеријума оцењивања и 

обавештавање ученика о правилнику 

-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 

Весна Петровић Зечевић 

Јована Нинчић 

 

 

септембар 

- Анализа резултата иницијалног теста 

ученика 5. разреда са наставницима 

разредне наставе 

-Анализа иницијалног теста у другим 

разредима 

 

Биљана Пуповић 

Татјана Бањеглав 

Весна Петровић Зечевић 

Јована Нинчић 

 

 

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 

Весна Петровић Зечевић 

Јована Нинчић 

 

 

новембар 

 

-Анализа постигнућа деце којој је 

пружена посебна подршка и планирање за 

Биљана Пуповић 

Татјана Бањеглав 

Весна Петровић Зечевић 

 

 

 децембар 
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наредни период 

-Анализа рада Актива у 1.полугодишту, 

реализација редовне, допунске и                                   

додатне наставе и слободних активности 

Јована Нинчић 

 

-Анализа успеха ученика на крају 

1.полугодишта 

 

-Припрема и прослава Светог Саве 

 

Биљана Пуповић 

Татјана Бањеглав 

Весна Петровић Зечевић 

Јована Нинчић 

 

 

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 2022/23.години  

 

-Међународни Дан матерњег језика, 21. 

фебруар: израда паноа 

 

-Припрема материјала за школски часопис                                                                                                    

 

Биљана Пуповић 

Татјана Бањеглав 

Весна Петровић Зечевић 

Јована Нинчић 

 

 

 

 

 

Татјана Бањеглав 

 

 

Јована Нинчић 

 

фебруар 

-Општинска такмичења из српског и 

страних језика 

-Анализа постигнућа деце којима је 

потребна додатна подршка 

 

- Обележавање 27. марта – Дана позоришта; 

 

Биљана Пуповић 

Татјана Бањеглав 

Весна Петровић Зечевић 

Јована Нинчић 

март 
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посета изабраном позоришту  

-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) 

 

 

 

- Дан сећања на Доситеја Обрадовића, 10. 

април (израда презентације) 

Биљана Пуповић 

Татјана Бањеглав 

Весна Петровић Зечевић 

Јована Нинчић 

 

 

 

 

 

 

Биљана Пуповић 

 

април 

-Припремна настава за полагање 

квалификационог испита из српског 

језика за ученике 8. разреда 

 

-Анализа резултата градских такмичења и 

(евентуална) припрема за републичка 

такмичења 

Биљана Пуповић 

Татјана Бањеглав 

Весна Петровић Зечевић 

Јована Нинчић 

 

 

мај 

-Дежурство наставника на 

квалификационом испиту 

-Прегледање квалификационог испита 

-Анализа реализације наставних и 

ваннаставних активности на крају 

школске године 

-Анализа успеха ученика који су радили 

по ИОП-у и планирање за наредни период 

 

 

- Анализа рада Актива у 2.полугодишту, 

реализација редовне, допунске и                                   

Биљана Пуповић 

Татјана Бањеглав 

Весна Петровић Зечевић 

Јована Нинчић 

 

 

јун 
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додатне наставе и слободних активности 

 

 

ПЛАНИРАНИ    УГЛЕДНИ      ЧАСОВИ 
 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА  И ТИП 

ЧАСА 

РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Вањка, А.П. Чехов (обрада) 6. Весна Петровић Зечевић друго 

полугодиште 

Урош и Мрњавчевићи 

(обрада) 

5. Татјана Бањеглав друго 

полугодиште 

Односне реченице (обрада)  7. Биљана Пуповић друго 

полугодиште 

Горски вијенац (одломак), 

П.П. Његош (обрада) 

8. Јована Нинчић друго 

полугодиште 

Колумбар, Д. Буцати (обрада)  8. Јелена Шелић друго 

полугодиште 

    

    

 

 

ПРЕДАВАЊА, СТРУЧНЕ ТЕМЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА НИВОУ СТР. ВЕЋА 

 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

Т. Бањеглав септембар 

Однос наставник-ученик Б. Пуповић октобар 

Актуелности са Републичког 

зимског семинара 

В.Петровић Зечевић фебруар 

 

Формативно оцењивање Ј. Нинчић март 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Посета школској библиотеци (5.разред) Јована Нинчић 

Јелена Шелић 

 

септембар 

Посета Сајму књига  (8.разред) Татјана Бањеглав 

Јелена Шелић 

Јована Нинчић 

 

октобар 

Ђачка песничка сусретања 

 

Татјана Бањеглав новембар 

Приређивање школског часописа 

“Синђа” 

Јована Нинчић новембар – 

мај 

Припрема и реализација програма поводом 

прославе Светог Саве 

Татјана Бањеглав 

Јована Нинчић 

Јелена Шелић 

Весна Петровић 

Зечевић 

Биљана Пуповић 

јануар 

Дан матерњег језика Татјана Бањеглав фебруар 

Посета позоришту Татјана Бањеглав 

Јована Нинчић 

Јелена Шелић 

Весна Петровић 

Зечевић 

март 

Дан књиге Милена Јекић 

 

април 

Дан сећања на Доситеја Обрадовића Биљана Пуповић април 
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Припрема и реализација програма поводом 

прославе Дана школе 

Татјана Бањеглав 

Јована Нинчић 

Јелена Шелић 

Биљана Пуповић 

Весна Петровић 

Зечевић 

април-мај 

 

ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН ШКОЛЕ 
 

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 

59 Подршка ученицима са проблемима у 

школи и дому ученика и њиховим 

родитељима 

К3 П2 

недеља:5 

бодова: 36 

Весна Петровић 

Зечевић 

665 Републички зимски семинар 

                                                          К1 П1 

дана:3 

бодова: 18 

59 Подршка ученицима са проблемима у 

школи и дому ученика и њиховим 

родитељима 

К3 П2 

недеља:5 

бодова: 36 

Татјана Бањеглав 665 Републички зимски семинар 

                                                          К1 П1 

дана:3 

бодова: 18 

59 Подршка ученицима са проблемима у 

школи и дому ученика и њиховим 

родитељима 

К3 П2 

недеља:5 

бодова: 36 

Јелена Шелић 665 Републички зимски семинар 

                                                          К1 П1 

дана:3 

бодова: 18 

59 Подршка ученицима са проблемима у 

школи и дому ученика и њиховим 

недеља:5 
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родитељима 

К3 П2 

бодова: 36 

Јована Нинчић 665 Републички зимски семинар 

                                                          К1 П1 

дана:3 

бодова: 18 

59 Подршка ученицима са проблемима у 

школи и дому ученика и њиховим 

родитељима 

К3 П2 

недеља:5 

бодова: 36 

 

ПРОЈЕКАТ  СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА  (старији разреди ) РАЗРЕД 

 

ТЕМА: ШКОЛСКИ ЧАСОПИС ''СИНЂА'' 

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА  ПРЕДМЕТИ 

Школски часопис ''Синђа'' у 

електронском облику 

 

 

Српски језик 

Биологија 

Енглески језик 

Историја 

Информатика 

РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Уредник Јована Нинчић, Актив српског 

језика, наставници биологије, историје и 

енглеског језика, учитељи 

септембар -мај 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА             ИСХОДИ И ПРОДУКТИ 

 Кратки чланци о дешавањима у 

школи, чланци о 

занимљивостима, квизови, 

интервју са познатом личности. 

Извештаји са матурске 

екскурзије. Састави на тему 

растанка (осмаци). 
 

 Умеју да напишу кратку репортажу, 

интервју, примењујући правописна 

правила 

 Могу да пронађу тражене податке 

на интернету. Умеју да направе 

табелу за уношење података.  

 Раде у програмима за израду 

часописа. 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: Стручно веће страних језика 

НАСТАВНИ ПЕРИОД: 2022/23. 

РУКОВОДИЛАЦ: Ирена Грбић, професор енглеског језика 

 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА И ПОДЕЛА ЗАДУЖЕЊА: 

 

НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊА 

Ирена Грбић Енглески језик 4-2 

6-1, 6-2, 6-3, 6-4 

7-1, 7-2, 7-3, 7-4 

Драгана Миленковић Енглески језик 4-4 

5-1, 5-2, 5-3, 5-4 

8-1, 8-2, 8-3, 8-4 

Тања Ребић (до повратка 

са породиљског одсуства 

план реализује замена, 

Анастасија Стефановић) 

Енглески језик 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 

2-1, 2-2, 2-3,2-4 

3-3 

4-1 

Ирена Станковић 

Милошевић 

Енглески језик 3-1, 3-2, 3-4 

4-3 

Радмила Свитлица Немачки језик 5-3, 5-4 

6-3, 6-4 

7-1, 7-2 

8-1, 8-2, 8-4 

Сандра Кнежевић Немачки језик 5-1, 5-2 
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6-1, 6-2 

7-3, 7-4 

8-3 

 

Секција енглеског језика „Happy Classroom”: 2. разред Анастасија Стефанови/Тања Ребић, 3. разред 

Ирена Станковић Милошевић 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ МЕСЕЦ 

-Анализа успеха ученика након одржаних 

поправних и разредних испита  

-Израда глобалних планова за редовну, 

допунску и додатну наставу и слободне 

активности за 2022/23. 

-Упознавање већа са потребама нових 

ученика који раде по ИОП-у и 

прилагођавање стратегија и садржаја 

-Дискусија и предлози за унапређење 

наставе страних језика у складу са 

Развојним планом и Извештајем о 

самовредновању 

-Коначна подела задужења у оквиру 

Стручног већа 

-Коначан план стручног усавршавања у 

оквиру и ван установе за школску 

2022/23.годину 

-Усвајање плана рада стручног већа за 

школску 2022/23.годину 

-Договор о терминима писаних провера 

знања  

Стручно веће за стране 

језике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

-Одређивање минимума постигнућа за 

ученике са допунске наставе 

-Одређивање ученика за допунску, додатну 

наставу и секције 

 

Стручно веће за стране 

језике 

септембар 
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-Анализа реализације наставних и 

ваннаставних активности на првом 

класификационом периоду 

-Анализа успеха ученика 

-Одређивање мера за побољшање успеха 

ученика 

-Анализа реализације ИОП-а, евентуална 

ревизија планова 

Стручно веће за стране 

језике 

 

 

 

новембар 

-Организација школских такмичења из 

страних језика 

Драгана Миленковић 

Сандра Кнежевић 

Радмила Свитлица 

децембар 

 

-Анализа реализације наставних и 

ваннаставних активности на крају првог 

полугодишта 

-Анализа успеха ученика 

-Одређивање мера за побољшање успеха 

ученика 

-Анализа реализације ИОП-а, евентуална 

ревизија планова 

-Подношење извештаја о раду стручног 

већа на крају првог полугодишта 

Стручно веће за стране 

језике 

јануар 

-Учешће у општинским такмичењима из 

енглеског и немачког језика 

Драгана Миленковић 

Радмила Свитлица 

Сандра Кнежевић 

фебруар 

- Размена искустава о текућим проблемима 

у настави и предлози мера за побољшање 

рада -Анализа постигнућа деце којима је 

потребна додатна подршка 

-Анализа резултата општинских такмичења 

и припреме за градска такмичења 

-Предлог уџбеника за наредну годину  

Стручно веће за стране 

језике 

март 

-Анализа реализације наставних и 

ваннаставних активности на трећем 

класификационом периоду 

Стручно веће за стране 

језике 

април 
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-Анализа успеха ученика 

-Одређивање мера за побољшање успеха 

Ученика 

-Анализа резултата градских такмичења и 

(евентуална) припрема за републичка 

такмичења 

-Анализа реализације ИОП-а, евентуална 

ревизија планова 

-Подношење извештаја о раду Већа у 

школској 2022/23. 

- Подношење извештаја о стручном 

усавршавању у оквиру и ван установе 

-Анализа успеха ученика на крају 2. 

полугодишта 2022/23. 

-Формирање комисија за поправне и 

разредне испите 

-Евалуација ученика који раде по ИОП-у 

-Анализа резултата са такмичења у 

школској 2022/23. 

-Избор руководиоца стручног већа за 

школску 2023/24. 

-Предлог подела задужења у оквиру 

предмета за школску 2023/24. 

-Предлог стручног усавршавања за школску 

2023/24. 

-Предлог плана рада већа за школску 

2023/24. 

Стручно веће за  стране 

језике 

јун 

 

 

ПЛАНИРАНИ УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА  И 

ТИП ЧАСА 

РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Bullying, обрада 8.  Драгана 

Миленковић 

септембар 

Die Zahlen von 0 bis 20, 7. Сандра Кнежевић октобар 
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увежбавање 

Have you got a pet? 4. Анастасија Стефановић 

/ Тања Ребић 

новембар 

Der Kčrper, обрада 6. Радмила Свитлица децембар 

Food and drink, обрада 5. Драгана Миленковић децембар 

Our trip to London, обрада, 

утврђивање 

6. Ирена Грбић фебруар 

Das Wetter und die 

Jahreszeiten - обрада 

8. Сандра Кнежевић фебруар 

Gefšhle zeigen - утврђивање 7. Радмила Свитлица фебруар 

Clothes, обрада 3. Ирена Станковић 

Милошевић 

мај 

*Колегиница Драгана Миленковић је на боловању, те су њени подаци у извештају некомплетни. 

Извештај ће бити допуњен када потребни подаци буду доступни. 

 

ПРЕДАВАЊА, СТРУЧНЕ ТЕМЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА НИВОУ СТР. ВЕЋА 

 

Рад са даровитим ученицима у 

настави страног језика 

Ирена Грбић октобар 

Распевано учење језика Ирена Станковић 

Милошевић 

децембар 

Како мотивисати децу за учење? Радмила Свитлица, 

Сандра Кнежевић 

март 

Стрес наставника и технике 

опуштања 

Тања Ребић мај 

Нове компетенције за Заједнички 

европски оквир као извор 

мотивације и напретка ученика 

Драгана Миленковић 

 

јун 

Презентације - Размена искустава 

и знања стечених на стручним 

семинарима и обукама 

Чланови Стручног већа У току школске 

године, након 

реализованих обука 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Реализација хоризонталне евалуације 

(припремање и анализа резултата писаних 

провера) 

Наставници енглеског 

језика од 1-8. разреда 

Наставници немачког 

језика од 5-8. разреда 

септембар- 

мај 

Учешће у организацији и реализацији 

културних и друштвених активности (Дечја 

недеља, Св. Сава, Дан школе и др.) 

Ирена Грбић октобар-мај 

Посета угледним часовима колега из 

стручног већа 

Наставници страних 

језика 

септембар- 

мај 

Припрема материјала за школски часопис Ирена Грбић март 

Јавни час секције “Happy Classroom” Тања Ребић, 

Ирена Станковић 

Милошевић  

јун 

 

ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН ШКОЛЕ 

 

Наставник Назив и број семинара у Каталогу, 

компетенције и приоритети 

Број сати и 

дана 

Ирена Грбић Акредитовани семинар: „Добра сарадња са 

родитељима = добро деци + добро нама + добро 

њима“, К4 П4 

Стручни скуп: „Безбедност и одговорност“, 

Фондација Тијана Јурић 

16, 2 дана 

 

 

 

1 

Радмила Свитлица 

Сандра Кнежевић 

Акредитовани семинар: Медијација као 

метод превенције и решавања сукоба у 

школи, К4 П4 

Стручни скуп: „Презентација ученика“, Клет, 

Датастатус 

16, 2 дана 

 

 

1 

Драгана Миленковић Акредитован семинар: Нове компетенције 8,1 дан 
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за Заједнички оквир као извор мотивације и 

напредовања ученика,К1,2,3,4,П3 

Стручни скуп-симпозијум:Рано учење 

енглеског језика,Удружење наставника 

енглеског језика,ЕЛТА 

 

 

1 

Ирена Станковић 

Милошевић 

Тања Ребић/ 

Анастасија 

Стефановић 

Акредитовани семинар: „Енглески језик у 

разредној настави – међупредметна корелација и 

тематско планирање“ К1 П3 

Стручни скуп - симпозијум: „Рано учење 

енглеског језика“, Удружење наставника 

енглеског језика - ЕЛТА 

8, 1 дан 

 

 

1 

 

ПРОЈЕКАТ  СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА  8. РАЗРЕД 

 

ТЕМА: Professions – What do you want to be when you finish school? 

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА  ПРЕДМЕТИ 

- Оспособити ученике да на листи 

занимања на енглеском језику 

препознају занимања која их највише 

интересују 

- Повезати знања о карактеристикама 

занимања за која постоји највеће 

интересовање међу ученицима са 

вокабуларом који се учи на часовима 

енглеског језика (где се посао 

обавља, да ли се користи алат, да ли 

укључује комуникацију са људима и 

сл.) 

- Информисати ученике о 

могућностима обављања повремених 

послова за тинејџере (у току 

распуста, викендом и сл.) 

- Оспособити ученике да на енглеском 

језику искажу своја интересовања и 

жеље у погледу будуће професије 

- Оспособити ученике да напишу 

кратак резиме (CV) и пријаву за 

посао 

Енглески језик 

ЧОС 

Грађанско васпитање 

РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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- Наставник енглеског језика 

- Одељењске старешине 8. 

разреда 

- Тим за професионалну 

оријентацију 

фебруар-април 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА ИСХОДИ И ПРОДУКТИ 

- На часу одељењске заједнице 

анкетирати ученике о занимањима за 

која ученици показују највише 

интересовања 

- Направити листу назива занимања на 

енглеском језику 

- Представити најчешћа занимања на 

енглеском језику (место обављања, 

да ли је неопходан алат, рад са 

људима/животињама, потребне 

способности и карактеристике 

личности и сл.) 

- Представити занимања која ученици 

могу да раде тренутно, као 

повремени посао, за џепарац 

- Усвојени вокабулар применити у 

исказивању својих интересовања у 

погледу будућег занимања, писању 

кратког резимеа и пријаве за посао 

-Ученици описују бића, предмете, 

активности , појаве, радње, стања и 

збивања 

-Ученици  разумеју текстове у којима 

се дају обавештења и информације, 

опис активности 

- Ученици у усменој и писаној форми 

дају информације о себи, изражавају 

своја интересовања, одлуке и планове 

за будућност 

-Ученици поштују основне норме 

учтивости у писаној и усменој 

комуникацији 

-Портфолио професионалне 

оријентације ученика (Чек листе – 

Моја интересовања) 

-The list of professions 

-Cover letter, Job application 
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ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА 

 

 Школска  2022/2023. 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,VII

I 

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 

усавршавањ

е 

 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 

безбедни

х услова 

за учење 

и развој 

 Упознавање родитеља са планом рада 

Тима за заштиту деце од насиља 

(организација посебних родитељских 

састанака по потреби) 

Током 

године 

Тим за 

заштиту. 

Педагог 

Психолог 
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ученика 

 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 

 Извештаји санитарне и комуналне  

инспекције и поступање у складу са 

записницима 

Током 

године 
Секретар 

   

 

 

    

Развој и 

осигурањ

е 

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 
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 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 
  

 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 

 Подстицање и праћење  учествовања на 

конкурсима и смотрама 

Током 

године 

Тим за 

развојно 

планирање 

 

   

 

 

    

Обезбеђе

ње 

инклузив

ног 

приступа 

у 

образовн

о-

васпитно

м 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 
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 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 

подстица

ње 

постигну

ћа 

ученика 

 Разматрање резултата иницијалног 

тестирања на Педагошком колегијуму и 

усвајање предлога мера за побољшање 

резултата ученика. 

X 

Руководиоц

и 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 

Руководиоц

и стручних 

већа 

 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 
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 Промовисање добрих резултата рада 

школе локалној заједници, медијима... 

 

 

 

Током 

Године 

 

  

 

 

 

2. 

 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

Планира

ње 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   

 

Организа

ција 

установе 

 Организација рада на основу 

правилника о систематизацији радних 

места 

VIII,IX 

Педагог 

Психолог 

Секретар 

 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 
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 Редовни састанци са координаторима 

тимова и организација ради праћења 

реализације планираних активности, 

подршке и помоћи у реализацији 

предвиђених активности 

Током 

године 

Руководиоц

и 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 

Руководиоц

и 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 

 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 
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Управља

ње 

информац

ионим 

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 

 

Управља

ње 

системом 

обезбеђе

ња 

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 

Руководиоц

и стр.већа. 

 Организација,  реализација и анализа 

иницијалног и пробног завршног 

тестирања ученика од стране Завода за 

вредновање 

Током 

године 

ПедагоПсих

олог 

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 

 

 

3. 

 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Планира

ње, 

селекција 

и пријем 

запослени

х 

 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 
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 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 

 

Професио

нални 

развој 

запослени

х 

 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 
  

 

Унапређи

вање 

међуљудс

ких 

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 
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Вреднова

ње 

резултата 

рада, 

мотивиса

ње и 

награђива

ње 

запослени

х 

 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 

родитељи

ма/старат

ељима 

 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 

 Учествовање у раду Савета родитеља и 

информисање 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 
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 Укључивање родитеља у хуманитарне 

акције 

Током 

године 
Родитељи 

 Укључивање родитеља у рад тимова и 

рад органа школе 

Током 

године 
Родитељи 

 

Сарадња 

са 

органом 

управљањ

а и 

репрезент

ативным 

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 

државном 

управом 

и 

локалном 

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 

 Учествовање у пројектима које 

иницира одељење за друштвене 

делатности општине Звездара 

Током 

године 

Општина  

Звездара 

 

Сарадња 

са широм 

заједницо

м 

 Учешће у пројектима, националним и 

међународним 

Током 

године 
  

 Сарадња са ОШ»Сладки врх» из 

Словеније 
X,V 

OШ“Сладки 

врх“ 
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 Партнерство са различитим 

институцијама 

Током 

године 
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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 

материјал

ним 

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 

 

Управља

ње 

админист

ративним 

процесим

а 

 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 
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Познавањ

е, 

разумева

ње и 

праћење 

релевантн

их 

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 

 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 

 

 директор школе 

 Биљана Нешковић 
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ПЛАН РАДА ПОМОЋМИКА ДИРЕКТОРА 

 

                                    

                                    ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА  ДИРЕКТОРА 

        школска  2022/2023. година 

 

Ред.б

рој 
Област 

Време 

/месец 
Сарадници 

 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 

      

 

 

Развој културе 

учења 

 Обезбеђивање наставних средстава и 

литературе неопходних за рад 

наставника 

VI,VII,VII

I 

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 

усавршавањ

е 

 Систематско праћење резултата рада, 

похвале и награде 

Током 

године 
  

 

 

    

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 

 Подршка и организација предавања о 

безбедности у сарадњи са локалном 

заједницом 

Током 

године 

Општина 

Звездара 

СУП 
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 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   

 Евиденција о исправности и хигијени 

тоалета, свлачионица и целокупног 

простора школе и школског дворишта у 

сарадњи са помоћно техничким 

особљем 

Током 

године 

Секретар 

Домар 

   

 

 

    

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 

 Подстицање наставника за 

напредовање у струци и стицање звања 

Током 

године 

Педагог 

Психолог 
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 Увођење нових  ваннаставних 

активности на основу интересовања 

ученика кроз анкетирање и разговоре 

са Ученичким парламентом 

Током 

године 

Тим за 

развојно 

планирање 

Руковод. 

Стр.већа 

 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 

Руководиоц

и стручних 

већа 

 Разматрање резултата Завршног испита 

на Педагошком колегијуму и усвајање 

предлога мера за побољшање резултата 

ученика 

IX Психолог 

 Израда плана писмених задатака и 

контролних вежби и упознати 

родитеље (доступност на сајту и 

огласној табли) 

VIII,IX 

Руководиоц

и 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 помоћника  

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 

Руководиоц

и 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 

Руководиоц

и 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 

 Праћење израде месечних планова 

Током 

године 

Педагог 

Психолог 

 Праћење динамике оцењивања 

Током 

године 

Педагог 

Психолог 
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 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 

 

Управљање 

информаци

оним 

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 

Руководиоц

и стр.већа. 

 Организација,  реализација и анализа 

иницијалног и пробног Завршног 

тестирања ученика од стране Завода за 

вредновање 

Током 

г

о

д

и

н

е 

ПедагоПсих

олог 

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 

 
Планирање, 

селекција и 

пријем 

запослених 

 Структура запослених 

Током 

године 
Секретар 

 Стицање услова и пријављивање 

запослених за полагање и стицање 

лиценце 

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 

 
Професионалн

и развој 

запослених 

 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 

 
Унапређивање 

међуљудск

их 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 

 

    

 
Вредновање 

резултата 

рада, 

мотивисањ

 Упознавање са правилником о 

награђивању 
 Секретар 

 Похвале и награде за Дан школе 
V 
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е и 

награђива

ње 

запослених 

 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 

родитељим

а/старатељ

има 

 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 

 Учествовање у раду Савета родитеља и 

информисање родитеља о свим 

активностима у школи 

Током 

године 
Родитељи 

 Укључивање родитеља у спортске 

активности, турнире, изложбе, 

заједничка дружења у организацији 

школе 

Током 

године 
Родитељи 
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 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 

 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 

 Учествовање у пројектима које 

иницира одељење за друштвене 

делатности општине Звездара 

Током 

године 

Општина  

Звездара 

 
Сарадња са 

широм 

заједницом 

 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 
  

 

 

 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

Познавање, 

разумевањ

е и 

праћење 

релевантни

х 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 
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 Праћење стратегије образовања у 

Републици Србији 

Током 

године   

 

Израда општих 

аката и 

документа

ције 

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 

документа

ције 

установе 

 Обезбеђење услова за поштовање 

прописа, општих аката установе и 

вођење установљене документације 

Током 

године 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

 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 

 

 

Све планиране активности , сем редовне наставе, ће се реализовати у складу са 

епидемиолошком ситуацијом и прописаним упутствима од стране Министарства просвете. 
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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  РАДА ПСИХОЛОГА 

 

              ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

Планиране активности Време 

реализац 

ије 

Динамика рада Сарадници 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

РАДА 

   

 IX -VI - увид у постојеће Директор,педагог,секретар, 

Учешће у 

организацији и 

изради и 

реализацији, 

праћењу новог 

школског програма  

за 2022 -2026.год 

 Програме и 

анализа,усаглашавање 

са новим законским 

актима 

Актив за развој ШП,сви 

наставници 

Учешће у изради 

појединих делова 

Годишњег плана рада 

школе 

 

VI - IX - анализа појединих 

делова ГПШ и 

предлози измена за 

њихово унапређивање. 

Рад на осмишљавању и 

развоју нових програма 

Директор 
 

Председници Стручних и 

Одељењских већа,чланови 

тимова 

План и програм за 

заштиту ученика од 

насиља слостављања 

и занемаривања 

 

План и програм за 

спречавање 

дискриминације 

 

План и програм 

унапређења васпитно 

образовног рада 

 

План и прогарам 

самовредновања 

 

План и програм 

Тима за 

инклузију 

 

План и програм 

професионалне 

оријентације  

 

План стручног 

 у складу са 

законским актима 

Помоћник директора, педагог 
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усавршавања 

План рада за 

пројекат 

Оснажвање 

породице 

Израда Годишњег и 

месечних планова и 

рада психолога и 

евиденција 

глобалних и 

оперативних 

планова наставника 

IX - VI - увид у званичне 

документа /Службени 

гласник/ и стручну 

литературу 

Директор 

Педагог 

  
 

 

Учешће у припреми , 

реализацији и праћењу 

и вредновању ИОП-а за 

поједине ученике 

IX - VI - прикупљање 

информација и учешће 

у изради педагошких 

профила 

Тим за ИО,чланови Тима за 

подршку ,одељењске 

старешине,предметни 

наставници 

  идентификованих 

ученика 

-осмишљавање 

активноси везаних 

за напредовање 

ученика, рад са 

наставницима на 

изради иоп-а, 

евалуација 

квартално 

Родитељи 

ИРК 

Учествовање у изради 

Планова подршке, 

Планова заштите , 

појачаног васпитног 

рада и друштвено-

корисног рада 

IX - VI Осмишљавање 

активности 

ученика и 

задужења 

наставника , 

родитеља и 

стручне службе 

Тим за заштиту од насиља, 

Родитељи, Наставници, 

ученици 
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Праћење ефеката 

образовно- 

васпитног рада, 

успеха и понашања 

ученика 

 

IX - VI Разговори са 

настаавницим, 

ученицима и 

родитељима, увид 

у педагошку 

документацију 

Тим за заштиту од насиља, 

Родитељи, Наставници, 

ученици 

Праћење и подстицање 

напредовања деце у 

развоју и учењу 

 

IX - VI Разговори са 

настаавницим, 

ученицима и 

родитељима, увид 

у педагошку 

документацију 

Родитељи, ученици, 

наставници 

Праћење примене 

мера 

индивидуализације 

и индивидуалног 

образовног плана 

IX - VI Разговори са 

настаавницим, 

ученицима и 

родитељима, увид 

у педагошку 

документацију 

Родитељи, ученици, 

наставници, Тим за ИО 

Учешће у припреми 

културних и јавних 

манифестација: 

 Пријем првака 

 Дечија недеља 

 Фестивал науке 

 Промоција 

школе у предшколским 

установама 

 

IX 

XII 

- сарадња са 

наставницима у 

организацији 

хуманитарних акција, 

културних активности 

 

- Презентација о 

припреми за упис у 

први разред 

Директор 
 

Стручно веће наставника 

разредне наставе 

Наставници 

 

Директор, родитељи, 

васпитачи, педагог 

Сарадња са 

наставницима на 

изради 

инструмената за 

проверавање знања 

и постигнућа 

ученика 

 

VI - IX -упознавање наставника 

са значајем појединих 

инструмената и 

начинима њихове 

реализације 

Наставници 

Учешће у избору и 
предлозима 
одељењских 

старешинстава 

VI , VIII - увид у 40-часовну 

радну недељу 

наставника и анализу 

успеха и владања 

ученика 

Директор, педагог, учитељи, 
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 
Тестирање ученика, 

интервју са 

Секретар 

Педагог 

Учитељи Директор 
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родитељима,  Е-Упис 
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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,педагог 

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,педагог  

ОС 

Спровођење 

социометријског 

истраживања ,,Динамика 

одељења виших разреда“ 

 

IX, X - израда инструмената  

- повратна 

информација о 

истраживању 

- предлог мера за 

евентуалне корекције 

Наставници, 

ученици 
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Учешће у изради 

годишњег извештаја о 

раду и остварености 

програма васпитно-

образовног рада 

 

VI - Прикупљање 

информација и 

евалуација 

предложеног плана 

Директор,пе

дагог   
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Анализа успеха ученика 

на класификационим 

периодима и предлагање 

мера за њихово 

унапређивање 

Клакласификациони 

периоди 

- израда табела за 

праћење успеха 

ученика 

- упознавање ученика и 

родитеља са 

постигнутим 

резултатима путем 

паноа 

Директор 

Наставници 

Учитељи 

Праћење и вредновање 

поступка оцењивања 

ученика 

и примене 

формалног 

оцењивања 

IX - VI - -преглед дневника 
 

- подстицање 

наставника за вођење 

појединачне 

евиденције о 

постигнућима ученика 

Психолог, 

ОС 

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 

Тим  за 

самовредновање 
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РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Планиране активности Време 

реализациј 

е 

Динамика рада Сарадници 

Утврђивање психолошких узрока 

заостајања појединих ученика у 

образовним постигнућима и 

неадаптивних облика понашања 

IX - VI - Посета часовима, 

саветодавни рад са 

наставницима, 

Натавници 

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 

ОС, учитељи 

Тим за ИО 

Сарадња у идентификацији 

даровитих ученика и учешће у 

избору садржаја у раду са њима 

IX - VI - праћење напредовања 

појединих ученика кроз 

посете часова и 

индивидуалних 

разговора 

- сарадња са 

наставницима у изради 

индивидуализованог 

дидактичког материјала 

Тим за ИО 
 

 

Упознавање са психолошким 

принципима успешног учења, 

групној динамици, мотивацији 

IX - стручне теме, 

предавања 

Наставници 
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Педагошко-инструктивна 

помоћ на основу анализе 

посећених часова 
 

 

 

 
IX - VI 

Индивудуални 

разговори, сарадња са 

педагошким асистентом 

 Вођење педагошке 

документације 

  

Наставници, 

педагошки 

асистент, педагог 
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Посете часовима, праћење гугл 

учионица 

 

 

 

IX - VI  
Инструменти за 

праћење часова 
 
директор 

Пружање помоћи одељењским 

старешинама у креирању и избору 

садржаја ЧОС 

IX - VI - упућивање наставника 

на коришћење 

литературе и дигиталних 

материјала 

- Избор тема у 

зависности од проблема 

у оквиру ОЗ 

ОС 

Помоћ и праћење у 

прилагођавању ученика 

приликом поласка у први 

разред као и прилагођавању 

ученика петих разреда на 

предметну наставу 

IX  - праћење званичних 

образовних сајтова 

- писани материјали за 

наставнике 

стручњаци 

релевантних 

институција у 

области 

образовања 

Стручна тема – развијање меких 

вештина – Дискриминаторно 

понашање у школи 

 

 
XI 

 
   

- стручно предавање 
 

За наставнике 

 

- пп презентација 

- приказ са похађане 

обуке, семинара 

наставничко 

веће 

Указивање на узроке поремећаја 

интерперсоналних односа у 

одељењу 

Током 

године 

п о 

потреби 

Социометријско 

истраживање, 

радионице 

Наставници  
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РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

Планиране активности Време 

реализације 

Динамика рада Сарадници 

Испитивање интелектуалне, социјалне и 

емоционалне зрелости за полазак у први 

разред 

IV, V - ТИП -1 педагог 

Праћење дечијег развоја и 

напредовања, као и оптерећености 

ученика 

IX - VI - израда и примена 

инструмената за 

праћење 

напредовања и 

оптерећености 

ученика 

- Увид у 

педагошку 

документацију 

 
 

Наставници, 

родитељи, 

ученици  

Саветодавни разговори са ученицима: 

новоуписаним, ученици који су 

поновили разред, ученици који имају 

проблема у учењу и 

понашању,подршка ученицима 

IX - VI - индивидуални 

разговори 

-групни разговори 
 

-рад са одељенским 

заједницама 

ОС 
 

наставници 

Тим за ИО 

Тим за 

заштиту 

деце од 

насиља 

Идентификовање ученика којима је 

потребан корективни рад и 

организовање рада са њима 

 

IX Интервјуи, увид 

у педагошку 

документацију 

ИРК, 
наставници, 
родитељи, 
логопед и 
специјални 
педагог 
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Рад на професионалној оријентацији 

ученика и спровођење пројекта ПО 

кроз програм професионалне 

оријентације 

IX - VI - упознавање ученика 

осмог разреда са 

специфичностима 

средњих школа и 

уписном процедуром 

у средње 

школе,информисање, 

саветовање 

ОС 
 

Педагог 

Тим за ПО 

„Оснаживање породице“  
XI 

 
   

Радионице за 

уиченике и родитеље 

Ученици и 
родитењи, 
педагог 

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 

IX - VI - индивидуални и 

групни корективно 

васпитни рад са 

ученицима 

- васпитни рад са ОЗ 

директор 
 

Тим за 

заштиту 

деце од 

насиља 

Педагог, 

родитељ

и 

 

 

 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

226  

ОШ „Стеван Синђелић“ 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 
Планиране активности Време 

реализације 

Динамика рада Сарадници 

Спровођење активности и 

реализација пројекта 

предвиђених Развојним 

планом школе 

IX - VI Дефинисана 

динамика 

годишњим планом 

школе и развојним 

планом 

Педагог, Савет 

родитеља, наставници 

Ученици,родитељи, 

Директор 

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 

 

 

 

 

 

 
 

X 

- у договору са ОС 

и према потребама 

родитеља 

 

 

 

 

 
 

- стручна тема 

ОС 
 

Директор 

 

 

 

 

 

 
педагог 

Прикупљање информација и 

података значајних за 

упознавање и праћење развоја 

и напредовања ученика 

IX - VI Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

Родитељи, педагог 

Пружање подршке 

родитељима, старатељима у 

раду са децом, односно 

ученицима са: тешкоћама у 

учењу, 

проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији, 

IX - VI - праћењем 

напредовања 

ученика, увидом у 

педагошку 

документацију 

наставника, 

разговором са ОС, 

индивидуалним 

разговорима са 

ученицима 

ОС 
 

Наставници 

Педагог 
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Планиране активности Време 

реализације 

Динамика рада Сарадници 

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 

IX 
благовремено 

информисање 

родитеља путем 

паноа, обавештења, 

разговора 

Секретар 

Директор,психолог 

Тим за заштиту 

ученика 

Чланови Савета 

родитеља и ШО 

Сарадња са родитељима чија 

деца раде по прилагођеном или 

измењеном програму 

IX - VI - праћењем 

напредовања 

Тим за ИО 

Сарадња са Саветом  родитеља 

– по плану рада Савета 

родитеља 

IX - VI дгинформисање 

родитеља и 

давање предлога 

по питањима која 

се разматрају на 

Савету 

 

Директор 
 

Секретар 
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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, педагогом и 

помоћником директора  на 

истраживању постојеће васпитно- 

образовне, односно образовно- 

васпитне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење 

IX - VI - праћењем и увидом 

у целокупну 

педагошку 

документацију 

- сарадњом са свим 

стручним телима и 

увидом у извештаје 

- анализом резултата 

самовредновања и 

вредновања рада школе 
 

Директор 

 
Педагог 

Стручна већа 

и активи 

 
Мобилни 

тим 

 

 

 

 

 
Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на заједничком 

планирању активности школе 

 

 

 

 
 

IX - VI 

 

 

 
-изради стратешких 

докумената установе 

-анализа извештаја о 

раду школе 

 

 

 

Директор 

ПедагогСек

ретар 

Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације у 

установи кроз рад Педагошког 

колегијума 

IX - VI - 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 

Педагог 

Секретар 

Стручна тела, 

руководиоци 

стручних већа 
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Сарадња по питању приговора и 

жалби ученика и родитеља на оцене из 

предмета и владања 

 

IX - VI - састанци, 

разговори 

Директор, 

педагог, 

секретар 

Сарадња са дефектолозима у пружању 

подршке деци/ученицима за које се 

доноси индивидуални образовни план 

IX - VI - 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 

Педагог 

Директор 
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РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

 

Планиране 

активности 

Време 

реализације 

Динамика рада Сарадници 

Учешће у раду: 

Наставничког већа 

IX - VI - стручно предавање „ Трговина 
људима“ и „Облици дискриминације 
у школи“ 
-Анализа успеха и владања ученика-

новембар,јануар,март,јун,август 

-изештаји о реализацији развојног 

плана- квартално 

- праћење стручног усавршавања 

наставника 

Извештавање о 

истраживањима, 

,анкетирања 

Сви текући послови и актуелне теме 

Директор, 

помоћник 

директора, 

психолог 

Педагошког 

колегијума 

IX – VI  - процена часова , педагошко 

саветодавни 

рад са наставницима, реализација 

развојног плана, стручно 

усавршавање запослених, инклузија 

Директор, Тим за 

развојно планирање 

Тим за стручно 

усавршавање 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

IX – VI Руковођење Тимом Директор, наставници, 

спољна заштитна мрежа 

Тим за 

самовредновање 

IX – VI Избор области на основу анализе 

стања и учествоање у припреми 

инстумената и обради података 

Чланови Тима 

Стручних већа 

Одељењских већа 

IX – VI - тематско планирање, посета 

часовима,анализа успеха и 

владања, праћење образовних 

постигнућа, анализе критеријума 

оцењивања,интересовање за  

ваннаставне активности –  

 - Рад у складу са плановима 

стручних и одељењских већа у 

годишњем плану 

Сва стручна и 

одељењска већа 
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Стручног актива за 

развојно планирање 

IX – VI -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 IX – VI 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 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

IX – VI Рад по програму Тима са 

ученицима- 

информисање,уређење 

паноа,упућивање на корисне 

линкове на интернету 

Ажурирање на сајту свих 

информација о ПО 

Родитељски састанак за родитеље 

ученика осмог разреда 

Чланови Тима 

Савет родитеља IX – VI У складу са планом рада савета 

родитеља 

-професионална оријентација 

-пројекти 

Директор 

Психолог,ОС 

родитељи 

Школски одбор IX – VI Подношење извештаја и планова директор 

Тим За завршни 

испит 

IV, V,VI Члан комисије 

Родитељски за родитеље осмог 

разреда 

Пробни завршни 

Завршни испит, листе жеља, 

чланови савета-координација 

Тим за завршни испит 
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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 

IX – VI  

Председник ИРК 

 

 

Међународна 

размена искустава- 

стручна посета 

школе из Сладког 

врха 

 

 

Сарадници одељења 

друштвених 

делатности 

Општине Звездара, 

Колеге из ОШ 

„Драгојло Дудић“ 

Сарадња са: 
Домом здравља Звездара 

 

IX – VI Систематски 

прегледи,гости 

предавачи 

Надлежни лекари 

Сарадња са: Центром за 

социјални рад Развојним 

саветовалиштем 

Институтом за ментално 

здравље 

 
 

IX – VI Изостајање 

ученика,размена 

протокола 

Конференције 

случаја 

 

Руководиоци 

случајеве, лекари 

Сарадња са: Министарством 

просвете 

 
 
 

IX – VI Саветник спољни 

сарадник  

ЈЕдиница за насиље 

Школске управе  
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Сарадња са: МУП IX – VI Контакти са школским 

полицајцем, 

организована 

предавања 

Школски полицајац, 

инспектори за 

малолетничку 

деликвенцију 

Сарадња са: Заводом за 

унапређивање квалитета 

образовања и васпитања 

 

IX – VI Законска акта и 

стручно усавршавање 

Новине, истраживања  

 

Водитељи семинара 

Сарадња са: ОШ „Бошко Буха“ 

 

IX – VI Мобилни тим Директор школе, 

логопед, специјални 

педагог 

Сарадња са: Свим школама на 

територији општине Звездара 

Канцеларијом за младе 

Националном службом за 

запошљавање 

 

IX – VI Професионална 

оријентација 

 
 

Надлежне особе у 

школама 

Сарадња са Активом педагога и 

психолога 

Звездаре 
 

IX – VI Руководилац Актива Педагози и 

психолози ГО 

Звездаре 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 

 

 

 

              ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 

Планиране активности Време 

реализац ије 

Динамика рада Сарадници 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

РАДА 

   

 IX -VI - увид у постојеће Директор,психолог,секретар, 

Учешће у организацији и 

изради и реализацији, 

праћењу новог школског 

програма  за 2022 -

2026.год 

 Програме и 

анализа,усаглашавање са 

новим законским актима 

Актив за развој ШП,сви 

наставници 

Учешће у изради 

појединих делова 

Годишњег плана рада 

школе 

План рада за пројекат 

Оснаживање породице 

VI - IX - анализа појединих 

делова ГПШ и 

предлози измена за 

њихово унапређивање. 

Рад на осмишљавању и 

развоју нових програма 

Директор 

 

Председници Стручних и 

Одељењских већа,чланови 

тимова 

План и програм рада 

Стручног актива за 

развојно планирање 

План рада стручног 

актива за развој 

школског програма 

План и програм 

унапређења васпитно 

образовног рада 

План и програм 

професионалне 

оријентације План 

стручног усавршавања 

 у складу са законским 

актима 

Помоћник директора, психолог 

Израда Годишњег и 

месечних планова и 

програма рада 

Педагога и евиденција 

глобалних и 

IX - VI - увид у званичне 

документа /Службени 

гласник/ и стручну 

литературу 

Директор Психолог 
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оперативних планова 

наставника 

  - израда образаца за  

  месечно планирање , 

праћење на гугл 

учионици 

 

Учешће у припреми , 

реализацији и праћењу и 

вредновању ИОП-а за 

поједине ученике 

IX - VI - прикупљање 

информација и учешће у 

изради педагошких 

профила 

Тим за ИО,чланови Тима за 

подршку ,одељењске 

старешине,предметни 

наставници 

  идентификованих 

ученика 

Родитељи 

  - размена мишљења на 

основу педагошког 

профила ученика 

- осмишљавање 

активноси везаних за 

напредовање ученика, 

рад са наставницима на 

изради иоп-а, евалуација 

квартално 

 

Учешће у припреми 

културних и јавних 

манифестација: 

 Пријем првака 

 Дечија недеља 

 Фестивал науке 

 Промоција школе 

у предшколским 

установама 

 

IX X 

- сарадња са 

наставницима у 

организацији 

хуманитарних акција, 

културних активности 

 

- Презентација о 

припреми за упис у први 

разред 

Директор 

 

Стручно веће наставника 

разредне наставе 

Наставници 

 

Психолог, директор, 

родитељи, васпитачи 

Подршка наставницима у 

изради планова рада 

одељењског старешине 

VI - IX -упознавање наставника 

са значајем појединих 

васпитних тема и начина 

њихове реализације 

ОС 

  - евалуација планова  

  ОС  

Учешће у избору и VI , VIII - увид у 40-часовну радну 

недељу наставника 

Директор ,психолог 

предлозима 

одељењских 

 Секретар 

старешинстава   
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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 

Секретар Психолог Учитељи 

Директор 

  података о ученицима  

 

 

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 
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Вредновање Годишњих 

планова рада наставника 

IX, X - израда инструмената за 

вредновање 

- повратна информација о 

прегледу 

- предлог мера за 

евентуалне корекције 

Наставници учитељи 

 

Директор 

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 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

238 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

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 

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 
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РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Планиране активности Време 

реализациј е 

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 

индивидуализованог 

дидактичког материјала 

Тим за ИО 

 

дефектолози ОШ 

„Бошко Буха“ 

Пружање помоћи наставницима у 

организацији и реализацији 

примене тестова и усаглашавање са 

исходима образовања 

током године - увид у тестове и 

предлози за њихово 

усаглашавање са 

исходима наставе и учења 

консултовање 

ЗУОВ-а, 

стручних 

сарадника на 

нивоу општине 

и града 

 

МПНТР 
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Педагошка и дидактичко – 

методичка подршка наставницима 

– приправницима 

 

Стручна тема – Планирање и 

програмирање у настави 

Стручна тема – развијање меких 

вештина 

 

 

 

Октобар 

Новембар 

Април 

- упознавање са 

организацијом рада 

школе: 

 Вођење педагошке 

документације 

 Законски документи 

наставници 

ментори 

психолог 
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Посете часовима, праћење гугл 

учионица 

 

 

 

током године 

Инструменти за праћење 

часова 

 

директор 

Пружање помоћи одељењским 

старешинама у креирању и избору 

садржаја ЧОС 

током године 

(према 

потребама 

одељења) 

- упућивање наставника на 

коришћење литературе и 

дигиталних материјала 

- 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 – развијање меких 

вештина – имплементација садржаја 

наученог у праксу 

(за наставничко веће) 

 

 

 

  април 

- стручно предавање 

 

За наставнике 

 

- пп презентација 

- приказ са похађане 

обуке, семинара 

 

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 
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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 у 

средње 

школе,информисање, 

саветовање 

ОС 

 

психолог Тим 

за ПО 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

243 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

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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Планиране активности Време 

реализације 

Динамика рада Сарадници 

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 

Током године - праћењем 

напредовања 

Психолог 

слободног времена 

ученика,учешћу  у 

секцијама,спортским 

активностима 

 ученика, увидом у 

педагошку 

документацију 

наставника, 

разговором са ОС, 

индивидуалним 

разговорима са 

ученицима 

 

Сарадња са Саветом  родитеља 

– по плану рада Савета 

родитеља 

По потреби - информисање 

родитеља и 

давање предлога по 

питањима која се 

разматрају на Савету 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Секретар 

И кроз:  Психолог 

- Програм сарадње са 

породицом 

 Задужени наставници 

- Програм професионалне 

оријентације 
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Планиране активности Време 

реализације 

Динамика рада Сарадници 

- Развојно планирање   

 

План радионица 

посебан документ 

Год. плана 

 

 

-Реализација радионица у 

пројекту Оснаживање 

породице као део развојних 

активности и сарадње са 

Општином кроз пројекат 

безбедности 

 

Септембар- 

децембар 2021. 

 

Психолог, фацилитатор, 

координатор 

 

 

 

 

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 

Директор 

 

Психолог 

Стручна већа и 

активи 

 

Мобилни тим 

  школе 

- редовна размена 

информација 

(предлози, договори) 
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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 

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 
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РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

 

Планиране активности Време 

реализације 

Динамика рада Сарадници 

Учешће у раду: 

Наставничког већа 

Током године - стручно предавање „ Развијање 

меких вештина“ 

-Анализа успеха и владања ученика-

новембар,јануар,март,јун,август 

-изештаји о реализацији развојног 

плана- квартално 

- праћење стручног усавршавања 

наставника 

Извештавање о истраживањима, 

,анкетирања 

Сви текући послови и актуелне теме 

Директор, помоћник 

директора, психолог 

Педагошког 

колегијума 

Током године - процена часова , педагошко 

саветодавни 

рад са наставницима, реализација 

развојног плана, стручно 

усавршавање запослених, инклузија 

Директор, тим за 

развојно планирање.тим 

за стручно 

усавршавање 

Стручног актива за 

развој Школског 

програма 

континуирано Праћење новина у Законима, 

Правилницима, плановима и 

програмима 

Праћење школских 

програма,анекса 

Актив за развој 

школског програма, 

директор,секретар 

Стручних већа 

Одељењских већа 

Током године - тематско планирање, посета 

часовима,анализа успеха и 

владања, праћење образовних 

постигнућа, анализе критеријума 

оцењивања,интересовање за  

ваннаставне активности –  

 - Рад у складу са плановима стручних 

и одељењских већа у годишњем 

плану 

Сва стручна и 

одељењска већа 
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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 

Чланови Тима 

  подршку 

Планирање стручног усавршавања за 

наставнике за индивидуализацију и 

диференцијацију у настави 

 

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 

паноа,упућивање на корисне линкове 

на интернету Ажурирање на сајту 

свих информација о ПО 

Родитељски састанак за родитеље 

ученика осмог разреда 

Чланови Тима 

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 за завршни испит 
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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 

Током године  

Међународна размена 

искустава- стручна 

посета школе из 

Сладког врха 

 

 

Психолог,сарадници 

одељења 

друштвених 

делатности 

Општине Звездара, 

Колеге из ОШ 

„Драгојло Дудић“ 

 

Домом здравља Звездара 

 

 

Центром за социјални рад 

Развојним саветовалиштем 

Институтом за ментално здравље 

Министарством просвете 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tоком године, 

минимум 

једном 

месечно 

 

 

 

 

 

 

Једном 

месечно 

Систематски 

прегледи,гости 

предавачи Изостајање 

ученика,размена 

протокола 

Конференције случаја 

 

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 
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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, 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 2022-2023.годину. 

7. Педагог води евиденцију о стручном усавршавању унутар и ван установе кроз 

прописани образац и прилаже као извештај и план Тиму за професионални развој 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

 

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 

Разврставање бесплатних уџбеника  библиотекарка 

Дистрибуција бесплатних уџбеника библиотекарка 

Сарадња са огранком г.б. „Јефимија“ 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 

Сарадња са учитељима ради обраде лектире у млађим 

разредима 
библиотекарка 

Упис првака у школску библиотеку библиотекарка 

Организовање угледних часова у библиотеци библиотекарка 

XI Сарадња с библиотеком  Јефимија на Коњарнику библиотекарка 

Инвентарисање нових књига  библиотекарка 

Сарадња школских библиотека на општини Звездара  библиотекарка 

Сарадња са литерарном секцијом млађих разреда библиотекарка 

Одржавање угледног часа у библиотеци за сва остала 

одељења првог разреда 

библиотекарка, учитељи 

првог разреда 

XII Читање најбољих литерарних састава ученика млађих Библиотекарка, 
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разреда учитељи 

Сарадња са предшколским установама  
библиотекарка 

васпитачице 

Драматизација басне „Цврчак и мрав“ за ученике првих 

разреда 

Библиотекарка, 

ученици, учитељ 

Организовање књижевног сусрета библиотекарка 

Издавање књига за распуст библиотекарка 

I Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 

библиотеци 
библиотекарка 

Промоција читања и развијање читалачких способности, 

као и разумевање прочитаног текста 
библиотекарка 

Издавање сликовница првацима и подстицање на редовно и 

квалитетно читање 
библиотекарка 

Израда полугодишњег извештаја рада библиотеке библиотекарка 

II Давање упутстава ученицима за писање реферата и 

самосталних радова 
библиотекарка 

Педагошка помоћ при реализацији наставних садржаја и 

ваннаставних активности 

 

библиотекарка 

Организовање књижевног сусрета 
Библиотекарка, ученици 

нижих разреда 

Организовање трибине поводом Дана матерњег језика 
Библиотекарка, проф. 

српског језика 

III Подстицање ученика на креативност и стваралаштво, 

писање литерарних радова о мајци 
библиотекарка 

Помоћ ученицима при изради реферата за одређене 

предмете 
библиотекарка 

Обрада и инвентарисање нових и поклоњених књига библиотекарка 

Организовање књижевног сусрета библиотекарка 
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Организована посета ученика библиотеци  Јефимија 
библиотекарка, 

пријављени ученици 

IV Трибина поводом Дана дечије књиге и Светског дана 

књиге 

Библиотекарка, 

учитељи и ученици 

Сарадња са литерарном секцијом млађих разреда библиотекарка 

Помоћ ученицима у изради реферата библиотекарка 

Обележавање Дана планете Земље израдом плаката 
Библиотекарка, 

ученици, учитељ 

Ученици препоручују омиљене књиге својим друговима 
Библиотекарка, 

ученици, учитељ 

Мотивисање ученика на правилно коришћење речника, 

енциклопедија... 
Библиотекарка 

V Организовање литерарног часа у библиотеци за млађе и 

старије разреде 

Библиотекарка, 

учитељи и наставници 

Изложба најлепших ученичких састава поводом 

обележавања Дана школе 
библиотекарка 

Набављање књига за одличне и награђиване ученике 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  

VI Уређење простора библиотеке, полица и ознака на 

полицама 
библиотекарка 

Израда статистике коришћења фонда (годишња) библиотекарка 

Писање извештаја о раду билиотеке , као и и писање плана 

рада за следећу школску годину 

 

библиотекарка 

VII   
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VIII Сређивање картотеке ученика библиотекарка 

Сређивање картотеке особља школе библиотекарка 
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ГОДИШЊИ   ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

 

Педагошки асистент за децу и ученике ромске националности којима је потребна 
додатна подршка у образовању пружа помоћ и додатну подршку групи деце и 
ученика у установи и помоћ и подршку наставницима, васпитачима и стручним 
сарадницима, у наставним и ваннаставним активностима, у циљу унапређивања 
њиховог рада са децом и ученицима ромске националности којима је потребна 
додатна подршка у процесу образовања. 
 
                                                         Област рада 
                      (планирање и припремање) 
 

 
   САРАДНИци ВРЕМЕНСКИ 

ПЕРИОД 

     НАЧИН РАДА 

       ОРГАНИ3АЦИЈА                

                РАДА 

 

-Учешће у раду стручних 

органа. 

-Учешће у тимовима, израда 

и реализација рада. 

-Израда оперативних 

планова. 

-Вођење евиденције о 

ученицима и сопственом 

раду. 

-Учешче у раду наставничког 

и одељенског већа. 

 

 

-учитељи,настсвници, 

одељенске старешине   
-чланови тима              
 
-п.п. служба                 
 

-учитељи,наставници, 

одељенске старешине 
 

-учитељи,настсвници, 

одељенске старешине 

,директор 

       

 

 

-Септембар 

 

-током године 

 

 

-сваки месец 

 

 

-

континуирано 

 

 

-заказивање 

 

 

урађен план рада 

 

 

 

 

састанци тимова 

,одељенских и 

наставничких већа 

 

Педагошка свеска 

 

 

састанци 

ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ У 

УЧЕЊУ И РАЗВОЈА ДЕЦЕ 

 

-Прилагођавање метода и 

облика рада у редовној 

настави за ученике ИОП1, 

ИОП2 

-Пружање помоћи у 

савладавању  наставног 

градива из српсог језика и 

математике. 

-Помоћ наставницима и 

учитељима у извођењу 

редоввне и допунске наставе. 

-Праћење редовности 

похађања наставе. 

 

 

 

 

 

-учитељи, 

наставници,одељенске 

старешине,стручни 

сарадници, 

родитељи,директор 

 

-учитељи,наставници 

 

 

 

-учитељи . 

наставници 

 

 

 

-током год 

 

 

-током год 

 

 

 

-

континуирано 

 

 

реслизација распореда 

часова 

 

педагошка документација 

 

 

ес. дневник 

 

 

 

   Пружање подршке 

      породици 
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-Посете породицама ученика 

чија деца нередовно похађају 

наставу. 

-Подршка изградњи сарадње 

између образовно васпитне 

установе и породице. 

 -Даје неопходне 

информације за 

остваривање права и обавеза 

њихове 

деце у образовању и 

васпитању. 

- Мотивише родитеља за 

учење и 

образовање њихове деце. 

-подстиче сарадњу породице 

и установе 

кроз теренски рад и обилазак 

породица. 

- Пружа подршку праћењем 

и 

обавештавањем о редовности 

похађања 

наставе, као и напредовању у 

учењу. 

 

 

родитељи 

 

настанници  учитељи 

одељенске старешине 

 

П.П.служба 

 

Диретор 

 

 

током године 

 

по потреби    

 

захтев 

директора, 

учитеља 

,наставника,од

ељенске 

старешине 

 

   педагошка 

документациа 
 

 

    ес.дневник 

  РАД СТРУЧНИХ 

          ОРГАНА 

- Учествовање у раду 

тимова(Тим за 

инклузивно образовање,Тим 

за сарадњу са 

породицом,Тим за заштиту 

породице од насиља,Тим  за 

социјално и здравствено 

осигурање) 

-Сарадња са локалном 

заједницом . 

-Сарадња са невладином 

организацијом. 

-Подршка развоју ефикасних 

веза између образовно 

васпитних установа и 

спољашних 

сарадника,организација и 

стручних институција. 

 

 

родитељи 

 

настанници  учитељи 

одељенске старешине 

 

П.П.служба 

 

Диретор 

  

стручни сарадници 

 

 

 

по потреби 

 

 

по заказивању 

 

токо целе 

године 

 

 

 записник 
 

 

  присутство састанцима 

 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ И 

СТРУЧНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 
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- Сарадња са образовним, 

здравственим, 

социјалним, научним, 

културним и 

другим  установама које 

доприносе остваривању 

циљева интеграције 

ромске деце и образовно-

васпитног 

рада установе. 

 

- Сарадња са мобилним 

тимом општине Звездара 

П.П.служба 

 

Диретор 

  

стручни сарадници   

 

запослени 

по заказивању 

 

токо целе 

године 

      извештаји 

   Вођење 

    документације и 

       стручно 

     усавршавање 

 

-Стручно усавршавање: 

похађањем 

акредитованих семинара, 

учешћем на 

конгресима, конференцијама, 

трибинама, праћењем 

информација од 

значаја за образовање и 

васпитање на 

интернету; учествовањем у 

активностима струковног 

удружења. 

 

 

 

П.П.служба 

 

Диретор 

  

стручни сарадници   

 

 

 

 

 

 

 

 

по заказивању 

 

током целе 

године 

 

 

 

 

 извештаји 

 

 

 
Мухамед Рамадани 
педагошки асистент 
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ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

                      Руководилац актива - педагог школе 

 

Стручни актив за развој школског програма чине председници стручних већа за области предмета, 

наставници који воде изборну наставу,представници тимова, стручних актива, педагог и психолог. 

Председник стручног 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 нових 

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

законским актима и планираним активностима у Годишњем плану рада школе и развојног плана. 

План састанака  и активности дат је у табели. 

садржај време извршиоци 
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Рад на Анексима свих школских програма ради усклађивања са 

законским актима 

Избор уџбеника и помоћне литературе. Разматрање новина у 

плановима учења 

 

 

Израда и Праћење реализације школских програма за период 2022-

2026.година I-VIII разред 

 

 

Имплементација одређених садржаја  школских програма у Годишњи 

план рада школе,планове рада стручних и одељењско- разредних 

већа,планове рада слободних и културних активности,посебних 

програма и развојног плана 

 

 

Праћење измена, допуна и новина у програмима од првог до осмог 

разреда 

 

 

Израда Анекса за 2022-23. по упутствима Министраства просвете у 

ситуацији са ковид 19 

VI,  VIII 

 

 

II/III 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

VIII/IX 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

Август,током 

године и по 

потреби 

Сви 

чланови 

 

 

Сви 

чланови 

 

 

 

Сви 

чланови 

 

 

 

 

Сви 

чланови 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог, 

чланови 
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ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Педагошки колегијум чине председник Стручног актива за развој школског програма, председници 

стручних већа за области предмета, стручни сарадници школе и председник Aктива за развојно 

планирање, руководилац Тима за квалитет образовања и развој установе. 

 Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. Педагошки колегијум разматра 

питања и даје мишљење у вези са пословима директора који се односе на: 

- 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. 

август,  

септембар 

током 

године 

Директор,  

педагог, 

Тим за стручно 

усавршавање, 

чланови колегијума 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

261 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

Реализација плана стручног усавршавања  - праћење и 

планирање начина имплементације стечених знања и 

искустава са семинара. 

 

 

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 

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 Директор,чланови 
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године 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 

 Биљана  Нешковић 
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ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Руководилац- педагог 

 

 

  Садржај време Извршиоци 

Акциони план развојног плана за текућу школску 

годину, организација, подела задужења, 

активности 

 

Kвартално праћење остваривања развојног плана 

школе и прављење плана за наставак 

 

Разматрање реализације активности предвиђених 

развојним планом школе 

 

Извештавање  о реализованим активностима 

квартално на седницама педагошког колегијума, 

Наставничког већа, Савета родитеља и Школског 

одбора, Ученичког парламента 

VI, VIII, IX 

 

 

 

XI, II, IV, VI 

 

 

 

Континуирано  

 

 

извештавање 

квартално 

 

Руководилац, сви 

чланови актива 

 

Сви чланови,директор, 

школски одбор 

 

Руководилац, сви 

чланови, Директор 

 

 

Руководилац 
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АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

РЕЗУЛТАТА 

Формирање секције за 

даровиту децу  - испитивање 

интересовања, 

идентификација ученика за 

ИОП3, припрема наставника и 

материјала 

Од школске 

2022/23. годинe и 

даље 

 

Директор 

ППС 

Руководиоци 

Стручних већа  

Извештаји, 

документација 

Припрем и реализација 

стручних тема за стручно 

усавршавање унутар установе  

 

едукације за наставнике, 

примена знања и иновација  у 

пракси,  

 

рад са новим наставницима , 

приправницима 

Током године  Директор 

ППС 

Стручна већа 

Ментори 

секретар 

 

Спискови  

Опсервација и 

евалуација 

Огледни часови, 

трибине, посете 

часовима 

Евиденција о стручом 

усавршавању 

 

Примена електронских 

платформи за реализацију 

наставе 

Током године  Директор 

ППС 

Наставници  

Електронски 

дневници, платформе  

Реализација часова у 

дигиталној учионици  

Током године Наставници  Часови, анализе часова  

Похађање семинара ван 

установе  

Дигитална писменост и 

коришћење различитих 

платформи, формативно 

праћење, тематско планирање, 

ненасилна комуникација 

Током године  Учитељи , 

наставници 

Евиденција о стручном 

усавршавању 

Опсервација 

Угледни часови 

Примена у настави  

Посета часовима, 

припреме наставника 

Реализација пројекта „ 

Оснаживање породица“ 

Прво 

полугодиште 

школске 

2022/2023. 

године 

Психолог, 

педагог,секретар 

  

Опсервације 

Слике 

Радови ученика  

Ппт презентација 
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Усклађивање планова на 

нивоу разреда и стручних већа 

сродних предмета – 

међупредметно повезивање – 

тематско планирање 

 

 

Током године 

Стручна већа  

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Мини пројекти 

Временски усаглашене 

писмене провере знања из 

различитих предмета 

(укључујући иницијалне и 

завршне тестове 

 

Школска 

2022/23. 

 

Сваки наставник 

предметне и 

разредне наставе 

 

Извештаји о успеху 

ученика, ајтем табеле 

 

Припремање огледног и/ или 

угледног часа у току године и 

формирање „Базе знања“ 

 

Школска 

2022/23. година 

 

Сваки наставник 

предметне и 

разредне наставе 

 

припреме за часове 

 

 

Стручно усавршавање 

запослених у циљу 

побољшања онлине наставе 

Током године  Наставници , 

директор, пп 

служба 

Опсервација 

Припрема часа  

Анкете  

Извештај , 

презентације 

 Евалуација рада секција и 

испитивање интересовања 

ученика за нове секције 

Школска 

2022/23. година 

 

Наставници и 

учитељи , психолог 

Опсервација 

Спискови 

Припреме 

Анкете  

 

Учешће у активностима 

поводом обележавања Дечије 

недеље  

Октобар  Учитељи, Тим за 

културну и јавну 

делатност школе 

 

Списак укључених 

ученика, извештај 

наставникка о 

одржаној 

манифестацији и 

ученички радови, 
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фотографије 

 

Припема Power Point 

презентације школе и 

промотивног материјала у 

циљу промофисања угледа 

школе и уписа првака  

Септембар-март  Учитељи 

Директор 

ППС 

Промотивни 

материјал,презентација  

Сарадња са предшолским 

установама у циљу бољег 

информисања о раду школе  

Реализација радионица за 

предшколце  

Током године  Учитељи 

Директор 

ППС 

Промотивни 

материјал,презентација 

Сарадња са школама ( у 

окружењу и шире)  и 

професионална оријентација 

ученика 

Током године  Наставници 

Ученици  

Презентације 

Размена искуства 

 

Сарадња са локалном 

заједницом путем учешћа у 

акцијама и пројектима 

Током године  Директор  

Наставници 

Ученици 

ППС 

Извештаји 

Анкете 

Радови  

 

Сарадња са културним и 

образовно научним 

институцијама ( спортске, 

културне, здравствене, 

научне...) 

Током године  Наставници 

Ученици 

ППС 

Радови ученика 

Извештаји 

 

Педагошки  рад са 

родитељима  на тему 

ненасилне комуникације( 

трибине, акције, предавања, 

радионице...) 

 

 

 

Током године  Наставници 

ППС 

 

Извештаји 

Анкете  

Међународна сарадња са 

школом Сладки врх из 

Словеније 

 Током 2022-23. Директор, задужени 

наставници, пп 

служба 

Документација, 

извештаји 

Јавна промоција школе - 

Припреме и организације 

Током године  Наставници Изложбе 
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обележавања значајних датума 

из школског календара ( Св. 

Сава, Дан школе...) 

 

 Родитељи 

Ученици  

Представе 

Приредбе  

Спортска такмичења  

Ажурирање сајта школе  Током године  Задужени 

наставници 

Сајт  

Учешће на „ Фестивалу науке“ Децембар  ОС 

Предметни 

наставници  

Ученици  

Опсервације 

Фотографије 

 

 

Организација „Фестивала 

науке у холу школе 

децембар Задужени 

наставници 

Сајт школе, 

фотографије, 

извештаји 

Праћење образовних 

постигнућа ученика након 

резултата завршног испита 

 

Анализа 

резултата, 

усаглашавање 

критеријума 

оцењивања, 

припремна 

настава 

ПП служба, 

наставници, 

помоћник 

директора, директор 

Извештаји, записници, 

анализе стручних већа 

 

Увођење нових ваннаставниха 

активности и 

повезивање са постојећим за 

ученике млађих и 

старијих разреда (спортске, 

културно- језичке, уметничке) 

– испитати интересовања 

ученика 

Испитивање 

интересовања 

ученика, 

формирање 

нових секција 

Стручна већа, тим 

за квалитет, тим за 

међупредметне 

компетенције, 

задужени 

наставници 

Анализа резултата 

анкете 
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ПEДAГOШKO – ИНСTРУKTИВНИ РAД И САРАДЊА СА ТИМОМ 

ЗА ПОДРШКУ ОШ“Бошко Буха“ 

 

Педагошко инструктивни рад у току школске 2022/2023. године одвијаће се кроз следеће активности 

:   

 обиласци наставе и ваннаставних активности 

 праћење припреме и реализације угледних часова 

 рад са новодошлим наставницима и рад са наставницима почетницима 

 помоћ учитељима првог разреда у упознавању индивидуалних карактеристика ученика 

и помоћ у описном оцењивању ученика  

 преглед педагошке документације  и  

 стручне теме из области закона и правилника 

 

Први сегмент педагошко инструктивног рада је праћење реализације  наставе. Директор,  помоћник 

директора, психолог и педагог обилазиће часове редовне, допунске, додатне наставе и ваннаставних 

активности. Пратиће се и рад наставника на гугл платформи, додатна подршка ученицима и начини 

пружања подршке. 

Циљ праћења је анализа квалитета наставног процеса, кроз припремљеност наставника за тему коју 

обрађује, активност ученика и њихову мотивисаност за рад, кроз анализу коришћења различитих 

облика рада у настави, коришћења компјутерске технологије и других иновација у настави. Крајњи 

циљ је побољшање квалитета наставе који, наравно, носи и повећање мотивисаности и ученика и 

самог наставника за рад.  

 

Упознавање новодошлих колега и помоћ у адаптацији на нови колектив и помоћ при упознавању 

индивидуалних карактеристика ученика школе, континуирано ће се обављати у току школске године. 

И ове године сви наставници који нису полагали за добијење лиценце биће  упознати са законском 

процедуром полагања овог испита.  

 Пружиће се  подршка наставницима у одабиру стручних семинара и пратити  стручно усавршавање 

у школи и ван ње. 

Пружиће се  помоћ учитељима првог разреда, не само у упознавању индивидуалних карактеристика 

ученика, већ и кроз подршку рада чланова тима ОШ „Бошко Буха „ – логопеда и специјалног 

педагога, који ће током септембра, а даље по потреби, опсервирати ученике. 

Након посете часовима, биће  обављани саветодавни разговори са наставницима  у циљу истицања 

онога што је у протоколу за вредновање вредновано као добро остварен стандард, као и указивање на 

индикаторе  стандарда које треба унапредити. На педагошком колегијуму радиће се анализа 

посећених часова и дати  предлог мера за побољшање квалитета наставе,  

Прегледање документације,  дневника и записника у току школске године обавиће се више пута 

током године. Велика пажња посветиће се праћењу начина оцењивања које наставници спроводе и 
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како прате напредовање ученика у складу са исходима учења. 

Колеге из додатне подршке, радиће подршку ученицима са ИОП-ом 1 и ИОП-ом 2 по свом 

распореду, у учионицама и свом кабинету и сарађиваће са наставницима, стручном службом и 

руководећим органима.  
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

 

 

Септембар  

 1.Доношење  одлуке о  усвајању Годишњег 

извештаја рада школе за 2021-2022.год   2.Усвајање  

Извештаја о раду директора школе 

3.Припрема за почетак нове школске године 

  

Директор Директор 

Директор 

4.Доношење Годишњег плана рада школе за школску 

2022/2023. годину 

5. Доношење одлуке о усвајању извештаја

 о самовредновању рада школе 

6. Доношење одлуке о учешћу родитеља

 у финансирању обезбеђења ученика 

7.Конституисање новог школског одбора 

Директор директор 

секретар,директор 

директор 

 

Новембар                                  1. Разматрање успеха ученика на крају

 првог тромесечја 

 

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 2023. 

2. Разматрање извешатаја о попису инветара за 

2022.годину;                                                                                         

комисија 

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 
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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 1.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 

2021/2022. 

2.Анализа резултата ученика осмог разреда на 

квалификационом испиту 

педагог 

 

 

психолог 
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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. 

 

 

 

Време рализације Садржај рада Извршиоци 

СЕПТЕМБАР 1.Разматрање извештаја о раду школе у школској 

2021/2022. години и Годишњег плана рада школе за 

2022/2023. 

2. Извештај о самовредновању школе 

3. Разматрање Анекса школског програма 

4. Све у вези ковид 19 

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 

 

 

 

1.Извештај о успеху и понашању ученика на крају 

првог класификационог периода шк . 

2022/2023.године 

 

Директор 
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НОВЕМБАР 

 

 

 

ЈАНУАР/ФЕБРУ

АР 

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 

  

МАРТ 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 

6. Дестинације за екскурзије 

7. Изборни предмети 

8. Завршни испит 

 

Директор, 

Педагог,психолог 

 

 

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

свега постоји интерес родитеља и ученика. Представници школског Савета родитеља учествују у 

раду Општинског Савета родитеља. 
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ИЗЛЕТИ, 

 

ДОДАТНА 
ТАКМИЧЕЊА 

 

ДОПУНСКА 

СЕКЦИЈЕ 

 

IV ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

ВАСПИТНИ РАД У ШКОЛИ 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕНИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

 

Р Е 

Д О В Н 

А Н 

О Д 

 

Е Љ Е 

њ С К 

А 
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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  

образовни и васпитни рад у школи. Реформски оквир обухвата: 

 

______ Оријентисаност на наставу и учење као процес 

-------    Оријентисаност на исходе учења 

 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, одељењска 

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 : 

 стварају услове за здраву разоноду и испуњавају део слободног времена корисним садржајима 
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 буде и задовољавају интелектуалну радозналост 

 подстичу стваралаштво и креативност 

 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  предмете  и слободне 

активности у млађим разредима. 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

Ове школске године, у старијим разредима биће: 

 

обавезни изборни предмети 

-Грађанско васпитање 

-Верска настава 

-Немачки језик 

                   слободне наставне активности 

Хор и оркестар – седми разред 

Домаћинство – осми разред 

Цртање сликање и вајање  -шести разред 

-Чувари природе – пети разред 

У млађим разредима : 

 

Обавезни изборни предмети 

-Грађанско васпитање 

-Верска настава  
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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. 

 

 

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. 
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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 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. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
Почевши од школске 2022..године реализује се нови школски програм до 2026.године. Годишњи 

план рада школе усаглашен је са школским програмом који је урађен у складу са новим Законом о 

основном образовању и Развојним планом школе.. Реализација школског програма одвија се кроз 

реализацију: 

- планова рада одељењских  већа 

 

- одељенских заједница 

 

- планове рада редовне наставе 

 

- планове рада додатне наставе 

 

- планове рада допунске наставе 

 

- планове рада секција, културних и спортских активности 

 

- програме излета и екскурзија 

 

- реализацијом посебних програма кроз рад тимова у стручних актива 

 

- реализацијом ИОП-а 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ 

БОРАВКУ 

 

 

 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. 

 

 

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.  
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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, саветовање, 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. 

 

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: 
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Пре подне 

Активности 

07:00-08:15 Пријем ученика 

08:15-08:45 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 

16:00-17:30 Одмор и припрема за одлазак кући 

 

На недељном нивоу продужени боравак ће радити од понедељка до петка од 07:00 до 17:30 . 
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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; Развијање правилних другарских односа; 

Бонтон; Дан сениора; Здрав живот; 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 концентрације и пажње; Фестивал науке; 

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; Ускршње 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. 

 

 

 

 

МЕСЕЦ 

 

САДРЖАЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ И СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА (II 

разред) 

IX Други и ја; 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; Развијање правилних другарских односа; Бонтон; 

Здрав живот; Колективне игре у школском дворишту; 
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XI Са децом око света; У свету слова и бројева; Маштамо и стварамо; Штафетне 

игре и полигони; Игре за развој памћења; Фестивал науке; 

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. 

 

 

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. 

 

Напомена 

 

Све планиране активности, које се не тичу наставе, реализоваће се у складу са епидемиолошком 

ситуацијом и прописаним упутствима од стране Министарства просвете. 
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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  остваривање  екскурзије у  првом  и  другом  циклусу  основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и  

10/19)  

Програм за остваривање екскурзија у првом и другом циклусу основног образовања и вас питања    

Програм екскурзије:  

 Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:  

- уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и 

природногеографских одлика Републике Србије;  

- посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака 

и животиња);  

- посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, 

споменици природе и др.);  

- упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак  

музеја, културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи - научника, 

књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.);  

- развијање способности оријентације у простору и времену;  

- обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми 

(упознавање с производњом здраве хране);  

- обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних 

сировина, упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне средине и 

др.).  

Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:  

- посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, 

природногеографским и друштвено-географским одликама Републике Србије 

(планине, реке, језера, бање, биљни и животињски свет, заштићени природни објекти 

и национални паркови, становништво, народи и етничке заједнице у Републици 

Србији и др.);  

- обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и 

локалитета савременог доба   

- обилазак Београда, престонице Републике   

- обилазак установа културе у Републици Србији   
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- обилазак привредних друштава и јавних предузећа (предузећа у области 

прехрамбене, хемијске, машинске и електроиндустрије, индустрије грађевинског 

материјала, енергетике и др.);  

- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја                                                             

. Екскурзије   

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, 

упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне 

улоге школе.  

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних 

односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и 

еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног 

односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, 

као и позитивним социјалним односима.  

Одељењска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који достављају наставничком већу, 

ради разматрања и усвајања.  

 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: 

- полазак из Београда (испред школе) 

Све активности за време боравка на салашу одвијају се уз присуство аниматора са салаша и по 

програму домаћина. 

 - 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); 

- ручак на салашу 

- повратак за Београд (испред школе) 

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. 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.  

Бранковина је родно место једне од највећих српских песникиња Десанке  

Максимовић, а у њему се налази и црква Светих Арханђела задужбине Проте Матеје Ненадовића. 
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Струганик је родно место Војводе Живојина Мишића. Струганик је село у општини Мионица, 

разбијеног је типа са непуних стотинак кућа. 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. налази се на 

обронцима планине Сувовбор и данас је познато по производњи украсног камена.                                     

Програм посете  обухвата:  

- полазак из Београда (испред школе)                                                                                                   

- Бранковина - 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.                                                                                                                                      

- Ваљево - обилазак старог градског језгра „Тешњар“. Ручак у Ваљеву.  

- Струганик  - родна кућа Живојина Мишића  

- повратак за Београд  (испред школе)                                                                              

  

Трећи разред :     Београд – Тршић – манастир Троноша   ( 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.  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:  

- полазак из Београда (испред школе)                                                                                                   

- Тршић - обилазак родне (данас спомен) куће Вука Караџића.                                                              

- Манастир Троноша -  разгледање манастира и Музеја старе српске књиге 

(отворен 1964.године као успомена на Вуково школовање у Троноши).  

- ручак  

- повратак за Београд (испред школе)  

Четврти  разред :   Београд  - Свилајнац – Манасија – водопад Лисине (Велики бук) -   Ресавска 

пећина – ( 1 дан )    

 Свилајнац је градско насеље у Србији у општини Свилајнац у Поморавском округу. Главна 

манифестација Центра за културу су „Синђелићеви дани“, која се организује крајем маја у спомен 

http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1963.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1963.
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
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
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
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
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%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
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%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
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%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
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ресавског војводе Стевана Синђелића и његових сабораца трагично страдалих на Чегру. Главна 

туристичка атракција је Природњачки центар.  

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.    

Велики Бук или Лисине је водопад у источној Србији, на падинама Бељанице.  

Водопад се налази на речици Врелу, десној притоци реке Ресаве. Смештен је на око 380 метара 

надморске висине, у близини Ресавске пећине. Према типу настанка спада у акумулационе водопаде, 

настале акумулацијом бигра. У подножју је формирано језерце мале дубине, окружено бигреним 

блоковима. Заједно са извором речице Врело под заштитом је државе, као споменик природе 

„Водопад Лисине“ и као објекат геонаслеђа Србије. Водопад Лисине дуго је сматран највишим 

водопадом у земљи, са висином од 25 метара
[2]

, док током 1990-их нису  

откривени водопади на Старој планини  

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:  

- полазак из Београда (испред школе)                                                                                                   

- Свилајнац - обилазак Природњачког центра  

- Манастир Манасија -  разгледање манастира   

- Водопад Лисине (Велики Бук), обилазак водопада и крашког врела изнад 

водопада  

- ручак на Лисинама  

- Ресавска пећина – обилазак пећине  

- повратак за Београд (испред школе)                               

Пети разред:    Београд – Смедерево – Виминацијум – 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.  

Виминацијум је археолошко налазиште - главног града провинције Горње Мезије. Сребрно језеро,је 

дугачко 14 км.са просечном ширином око 300 метара, настало  преграђивањем дунавског  рукавца,са 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://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
https://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
https://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
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D0%BA_(%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5)#cite_note-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D0%BA_(%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5)#cite_note-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/1990
https://sr.wikipedia.org/wiki/1990
https://sr.wikipedia.org/wiki/1990
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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ОШ „Стеван Синђелић“ 

беспрекорно чистом водом и прелепом шумом, погодном за шетње,  

трчање, спорт и игру. Голубачки град је средњевековни  град на обали Дунава на уласку у Ђердапску 

клисуру и Национални парк ''Ђердап''. Голубачки град је имао бурну историју. Током средњег века, 

водиле су се многе битке око њега, нарочито између Османског царства и краљевине Угарске. 1867. 

године, турска посада је напустила Голубачки град, који је предат српском кнезу Михаилу 

Обреновићу. У савремено доба Голубац је популарна туристичка атракција на Дунаву.                                                                                   

 Програм посете обухвата:   

- полазак из Београда (испред школе)                                                                                                   

- Смедерево - разгледање средњевековног града-тврђаве, Јерининог град.   

- Виминацијум - Археолошки парк - обилазак објеката на три локације: Северна 

капија, градска и подземни свет.  

- Сребрно језеро  

- ручак на Сребрном језеру 

- Голубачки град (средњевековно утврђење на Дунаву)  

- повратак за Београд (испред школе)  

Шести разред:  Београд – Манастир Крушедол – Сремски Карловци - Петроварадин – Нови Сад  ( 1 

дан ) Манастир Крушедол лежи на благој падини јужних обронака Фрушке горе. Манастир 

Крушедол припада Епархији сремској Српске православне цркве и представља непокретно културно 

добро као споменик културе од изузетног значаја. Налази се на југоисточним обронцима Фрушке 

горе у Војводини. Сам манастир се налази у атару села Крушедол, на путу између сремског градића 

Ириг и села Марадик. Манастир је задужбина породице последњих српских деспота у Срему - 

Бранковића. Крушедол се састоји од две целине, мушког манастира са црквом посвећеном 

Благовестима који је основао владика Максим Бранковић и женског манастира са црквом посвећеном 

Сретењу, који је подигла његова мајка, замонашена деспотица Ангелина.  Породица Ђорђа 

Бранковића, два патријарха  

Српске православне цркве и краљ Милан Обреновић су сахрањени у Крушедолу. 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 травао, 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. У њему се налази 

чувена Карловачка гимназија, Патријаршија и Саборна црква.  

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. На њој се одржава чувени музички фестивал Егзит. Нови Сад је највећи град 

Аутономне Покрајине Војводине и њен административни центар, после Београда други град у 

Србији по броју становника и површини. Према коначним резултатима пописа становништва из 

2011. године, на административној територији града Новог Сада је живело 341.625 становник. 

Основан 1694. године, Нови Сад је дуго времена био центар српске културе, због чега је често 

називан „Српска Атина”. Данас је Нови Сад велики индустријски и финансијски центар српске 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://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
https://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
https://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
https://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
https://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
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83
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ОШ „Стеван Синђелић“ 

економије, универзитетски град и школски центар, културни, научни, здравствени и политички 

центар Аутономне Покрајине Војводине, град домаћин многих међународних и домаћих привредних, 

културних, научних и спортских манифестација, као и град музеја, галерија, библиотека и 

позоришта.Град лежи на обалама реке Дунав,. На левој обали Дунава се налази равничарски део 

града (Бачка), док је на десној обали, на обронцима Фрушке горе, смештен брдовити део града 

(Срем).. Код Новог Сада се у Дунав (са леве стране реке) улива Мали бачки канал, који је део 

система канала Дунав—Тиса—Дунав.         

Програм посете обухвата:  

- полазак из Београда (испред школе)  

- Манастир Крушедол – посета манастиру  

- Сремски Карловци – обилазак центра места, зграде Патријаршије, Саборне 

цркве и Карловачке гимназије, видиковац изнад Сремских Карловаца.  

- Петроварадин – обилазак тврђаве  

- ручак у Новом Саду - обилазак центра Новог Сада  

- повратак из Београда (испред школе)                                                                                                   

Седми  разред :  Београд – Таково– Овчарско-кабларска клисура- Овчар бања ( 1 дан )  

Програм посете обухвата:  

- полазак из Београда (испред школе)  

- Taково–  посета спомен комплексу ''Други српски устанак'' 

- Овчарско – кабларска клисура – крстарење језером ''Међувршје'' 

- Овчар бања – ручак у Овчар бањи 

- манастир Благовештење 

- повратак из Београда (испред школе)                                                                                                   

 

Спомен-комплекс Други српски устанак је историјски комплекс који обухвата грађевине и 

споменике везане за подизање Другог српског устанка. Налази се у Такову у општини Горњи 

Милановац. Поуздано се зна да је на овом простору била густа храстова шума, а као сећање на њу 

остало је неколико моћних храстова, сада под заштитом државе.[1] У тадашњем забрану, 

на Цвети 1815. године, под највећим храстом, донета је коначна одлука о подизању Другог 

устанка.[1] Читав спомен-комплекс је осмишљен на тај начин да су сачувани оригиналан изглед и 

вредност овог предела.   

                             Овчарско-кабларска клисура представља јединствену морфолошку целину. Удаљена 

је 18 km од Чачка. Усечена је између планинских масива Овчара и Каблара. Дугачка је око 20 km и 

одликује се стрмим странама и укљештеним меандрима Западне Мораве. Морава је преграђена 

бранама па су формирана два вештачка језера на хидроцентралама Овчар Бања и Међувршје. Највећа 

дубина клисуре је 710 m. Клисура је под заштитом државе као предео изузетних одлика I категорије. 

О клисури се стара Туристичка организација Чачка.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%E2%80%94%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0%E2%80%94%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%E2%80%94%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0%E2%80%94%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%E2%80%94%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0%E2%80%94%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%E2%80%94%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0%E2%80%94%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%E2%80%94%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0%E2%80%94%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%E2%80%94%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0%E2%80%94%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%E2%80%94%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0%E2%80%94%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%E2%80%94%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0%E2%80%94%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%E2%80%94%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0%E2%80%94%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%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
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%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#cite_note-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE-1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Zabran
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1815
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%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#cite_note-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE-1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%B2%D1%80%D1%88%D1%98%D0%B5
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ОШ „Стеван Синђелић“ 

Клисура је позната и по многобројним Овчарско-кабларским манастирима који су смештени на левој 

и десној обали реке. Постоји десет средњовековних манастира који представљају изузетно 

атрактиван и значајан споменички комплекс, јединствен по месту на коме се налази, али и времену у 

коме је настао. Уз реку се налази и Овчар Бања, позната по својим лековитим термалним изворима и 

прелепим бигреним слаповима.  

Међувршје је највеће вештачко језеро на Западној Морави, налази се на изласку из Овчарско-

кабларске клисуре 

Овчар Бања се налази 17 km од Чачка, у шумовитом делу Овчарско-Кабларске клисуре (под 

заштитом је државе), кроз коју протиче река Западна Морава. На реци су изграђена два вештачка 

језера која су погодна за спортски риболов. Природни лековити фактори: 

 термална вода температуре 36-38°C 

 микротермална клима 

 чист ваздух и очувана флора и фауна 

У Овчар бањи налази се и специфични енергетски објекат подземна ХЕ ''Овчар бања'', а у самој 

близини је и манастир Благовештење. 

Манастир Благовештење се налази под Кабларом узводно уз Мораву, с леве стране реке, изнад саме 

хидроцентрале Овчар Бања. У саставу је Епархије жичке
[1]

 и убраја се у споменике културе од 

великог значаја. 

У манастирском кругу, сем цркве, постоји неколико зграда и конака подигнутих у разним временима. 

Манастир је чувен и по томе што се у њему замонашио Патријарх Павле. 

Осми разред:  Београд – Орашац  –Топола (Опленац) – Крагујевац (Шумарице) ( 1 - дан )   

Знаменито место Орашац је споменички комплекс посвећен Првом српском устанку, који се налази у 

насељеном месту Орашац код Аранђеловца. Орашац је село које је удаљено од Београда око 70 km, у 

коме је на Сретење 15. фебруара1804. одржан скуп виђенијих Срба на коме је одлучено да се подигне 

устанак против турских власти. На том скупу је Карађорђе одабран за вођу устанка.  

Топола је општина у Шумадијском округу у средишту Србије. Опленац је брдо поред Тополе на коме 

се налази Маузолеј династије Карађорђевића. Кнез Александар Карађорђевић је овде подигао прве 

винограде, а краљ Петар I Карађорђевић је почео зидање цркве маузолеја и целог историјско—

меморијалног комплекса који ће потом постати Задужбина Карађорђевића на Опленцу.  

Данас комплекс обухвата поред цркве Св. Ђорђа, Маузолеја српске краљевске породице, краљеве 

винограде, музеј (Виноградарева кућа), кућу краља Петра, краљеву вилу, краљичину вилу, 

Карађорђеву цркву, Карађорђев конак, споменик Карађорђу и хотел.  

Назив брда потиче од оплена, дрвених делова воловских кола која су се правила од храста и цера 

којима је ово брдо било прекривено.  

Крагујевац је значајан привредни, културни, образовни и здравствени центар Шумадије, Поморавља 

и суседних региона. рад Крагујевац се налази у централном делу Србије, на стотинак километара 

јужно од Београда. Крагујевац је подигнут на обалама реке Лепенице, у котлини између крајњих  

огранака Рудника, Црног врха и Гледићких планина. Град се налази на надморској висини од 173 - 

220 м. Крагујевац је 1818. године постао престоница Кнежевине Србије што је проузроковало бржи 

развој вароши. У Крагујевцу је било седиште кнежеве канцеларије, као и опште-народни суд. Када је  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://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
https://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
https://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
https://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
https://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
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%86_(%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%86_(%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%86_(%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%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
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%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
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%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
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
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ОШ „Стеван Синђелић“ 

 

 

Србија добила аутономију Хатишерифом из 1830. године, Крагујевац је почео да се изграђује као 

центар друштвеног, политичког и културног живота Србије. Јединице нацистичке Немачке су 19, 20. 

и 21. октобра 1941. године починиле злочин над цивилним становништвом Крагујевца и околних 

села. Крагујевац је у бившој Југославији и шире био познат по фабрици возила и оружја ''Застава'', 

данас је фабрика возила у власништву Италијанске компаније ФИАТ. Спомен-парк „Крагујевачки 

октобар“, представља спомен-комплекс подигнут у знак сећања на недужне жртве Крагујевачког 

масакра који су починили припадници Вермахта 21.  

октобра 1941. године. Тог дана немачки окупатори су у Шумарицамастрељали око 3.000 становника 

Крагујевца и околних места, а међу њима је било и 300 ученика крагујевачких средњих школа и 

шегрта који су већ радили, као и 15 дечака, чистача обуће, од 12 до 15 година старости. У Кргујевцу 

су у оквиру Природно-математичко факултета налази и један од највећих тропикаријума у Србији 

који садржи велику колекцију водених организама тропских и умерених подручја. 

Програм посете обухвата:  

- полазак из Београда (испред школе)  

- Орашац – посета споменичком комплексу посвећеном Првом српском устанку  

- Топола – Опленац – посета меморијалном комплексу задужбина Карађорђевића  

(црква – маузолеј Светог Ђорђа, кућа Краља Петра, Карађорђеву цркву и Карађорђев  

конак)  

- ручак у Крагујевцу  

- обилазак Спомен-парка ''Крагујевачки октобар'' и Музеја ''21. октобар''  

- обилазак тропикаријума у Крагујевцу 

- повратак из Београда (испред школе)                                                                                                   

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни наставни 

предмети, изборни програми, пројектна настава и ваннаставне активности из плана и програма 

наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања - у климатски погодном месту из 

здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога. 

 

Циљеви наставе у природи су: 

- очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног 

психофизичког и социјалног развоја; 

- стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и 

коришћења слободног времена; 

- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и 

друштвеном окружењу; 

- развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити 

природе; 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Hati%C5%A1erif
https://sr.wikipedia.org/wiki/Hati%C5%A1erif
https://sr.wikipedia.org/wiki/Hati%C5%A1erif
https://sr.wikipedia.org/wiki/1830
https://sr.wikipedia.org/wiki/1830
https://sr.wikipedia.org/wiki/1830
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1941
https://sr.wikipedia.org/wiki/1941
https://sr.wikipedia.org/wiki/1941
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1941
https://sr.wikipedia.org/wiki/1941
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
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- социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и 

одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима; 

- развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона који се 

обилази. 

Задаци наставе у природи 

Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовно-

васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада школе. 

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су: 

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

- очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и 

способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 

уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима; 

- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке; 

- развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне 

средине и изграђивање еколошких навика; 

- упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине; 

- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

- упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове 

повезаности и променљивости; 

- упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика; 

- развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

- оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

- развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању 

личне хигијене и бриге о себи; 

- подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у 

природи; 

- формирање навика редовне и правилне исхране; 

- навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 

- разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће 

активности. 

Стручно веће за разредну наставу предлаже програм наставе у природи, који доставља наставничком 

већу, ради разматрања и усвајања. 

Настава у природи и екскурзија могу да се реализују, ако је савет родитеља дао сагласност на 

програм наставе у природи, односно екскурзије. 

 

ПРВИ РАЗРЕД - Настава у природи за ученике првог  разреда организоваће се у Косјерићу 

 

Косјерић је градић у западној Србији. То је најсевернија општина Златиборског округа у којој живи 

око 11.000, док у самом граду живи 4.000 становника. На простору од 358 квадратних километара 

налази се 27 насељених места која су углавном смештена у речним долинама, мада има насеља која 

се налазе и на преко 1.000 метара надморске висине. Сам град је на изузетном географском положају 

јер се налази на путу који повезује Војводину и Београд са Јадранским морем, а у близини су и 

велики туристички центри Дивчибаре и Златибор. Град је окружен високим планинама, пашњацима, 

шумама и великим бројем изворишта тако да је Косјерић већ неколико деценија познат по сеоском 

туризму и справљању здраве хране.   

Са надморском висином од 400м, чистим ваздухом, мешавином умерено континенталне и 

субпланинске климе ( око 2000 сунчаних сати годишње), Косјерић је идеално место и за све 

спортисте и рекреативце. 
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ДРУГИ РАЗРЕД - Настава у природи за ученике другог  разреда организоваће се на Гочу 

Гоч - је прелепа планина коју одликују бројне природне лепоте. Налази се у склопу 

севернокопаоничких планина, јужно од Западне Мораве, изнад нашег најпознатијег туристичког 

места - Врњачке Бање. На Гочу је извориште многих потока и речица које отичу према Западној 

Морави на северу, и Расини на југу.  

Богата вегетација која се поносно шири целом планином, видиковци са којих се пружа поглед на 

пола Србије, модро зелено језеро, бајковито дечије одмаралиште – разлози су због којих је Гоч 

идеална планина како за зимске, тако и летње активности. Микроклима и чист ваздух, захваљујући 

пространим шумама Гоча, повољно утичу на јачање метаболизма и побољшање целокупног здравља 

ТРЕЋИ РАЗРЕД - Настава у природи за ученике четвртог  разреда организоваће се на 

Златибору- Гостиље 

Златибор - је планина изузетне лепоте. Краси је пријатна клима, благо поднебље, пространи 

пропланци, бујни пашњаци испресецани планинским потоцима и прошарани бујним боровима по 

којима је ова планина и добила име. Просечна надморска висина је 1000 м.  Златибор се налази у 

западном делу Србије. Лековитост ове планине огледа се у благости климе. Златибор је лековита 

бања, рекреативни центар, скијалиште, центар културних дешавања и окупљања људи са свих 

страна. 

Гостиље је насеље у Србији у Златиборском округу. Село је познато по водопадима, такозваним 

Гостиљским водопадима у којима се, како легенда каже, купају виле, тако да све што се овде може 

доживети свакако буди бајковит доживљај. У близини су Стопића пећина и Сирогојно. Ово је место 

где се налази минерални извор где се на самом изворишту налази И рибњак са узгојом пастрмки. 

Гостиље се налази на 20км од центра Златибора. 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - Настава у природи за ученике четвртог  разреда организоваће се на Тари 

На крајњем западу Србије, где Дрина прави највећу окуку у свом току, смештена је најлепша српска, 

а уједно и једна од најлепших планина Европе – Тара. Мало је места са толико зеленила, мира и 

тишине. Планина Тара се простире на 19.200 хектара и због својих изузетних природних реткости 

1981. године велики њен део проглашен је националним парком. Просечна надморска висина од 1000 

до 1200 метара, као и нетакнута природа, идеалан су спој за одмор и опоравак. 

Од укупне површине коју Тара захвата, преко 70% чине густе четинарске шуме. Међу њима расути 

су пропланци, питоми, зелени и препуни тишине. Планина крије и храни изузетно богат животињски 

свет. На њој живи преко 1000 биљних и више од 200 животињских врста. 

Ове  предложене дестинације  омогућују да се остваре  следећи  садржаји  наставног  Плана  

и програма : 

 

Српски језик 

Рад на развијању способности причања доживљаја, причања са елементима  

описивања на основу доживљених слика у природи.  Упознавање са старим алатима и  занатима ‐ 

богаћење речника .Писање писма и разгледнице . Писање дневника 

 

Свет око нас и природа и друштво 

Ученици од првог до четвртог  разреда упознали би:                                                                           

флору и фауну одређене дестинације, животне заједнице шума и ливада, међусобни  утицај  

живе и неживе природе у тим пределима. Начин живота и рада људи,туризам, гране привреде‐лекови

те изворе, лечилишта, пратеће занате, истицање значаја туризма као гране привреде итд. 

Ученици упознају историју краја. Оријентацију у природи помоћу објеката из природе. 

Физичко васпитање 

Ученици ће реализовати следеће садржаје:                                                                                                                             

-ходање, трчање, скакање, прескакање и сналажење у природи. 
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Одељењске заједнице су основне базе 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 одељењског 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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V ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 

Програм унапређивања настао је на основу праћења и анализа реализације постављених исхода 

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 педагошког, 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 
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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 

5. Имплементација активности које се 

тичу превенције насиља и 

дискриминације. 

Наставничко 

веће 

 Психолог 

 

 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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ПРОГРАМ  ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ 

СУПСТАНЦИ 

НАЧИН КОРЕЛАЦИЈЕ СА АКТИВНОСТИМА ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНA: 

1. Коришћење ресурса подршке у школи и ван ње 

2. „Упознајмо се да бисмо се боље разумели“-ученици, наставници и родитељи 

3. Подршка родитеља и наставника ученицима у раду Парламента 

4. Безбедност ученика и брига о ученицима 

5. Унапредити комуникацију између ученика и наставника и родитеља и школе, Сарадња 

са родитељима 

 

 

 

 

Тема / активности 

Вре

м е 

Одговорна 

особа за 

активност 

Носиоци 

активности 

Очекивани исходи 

активности 

Начин 

праћења 

реализације 

-Радионице о ненасилној 

комуникацији у вишим 

разредима, а за ученике 

нижих разреда, у 

продуженом 

боравку, учитељи 

организују креативне 

радионице. 

 

 

IX-

VI 

 

Ппсихолог и 

педагог 

психолог и 

педагог, 

одељењске 

старешине, 

учитељи 

 

Унапређивање 

ненасилне 

комуникације 

Евалуација и 

самоевалуациј 

а радионица 

 

Ученички парламент 

 

IX-

VI 

 

Педагог и 

психолог 

 

Наставница 

грађанског 

Вршњачка 

едукација као 

наставно средство у 

превенцији 

Евалуација и 

самоевалуациј 

а рада Ђачког 

парламента 
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Секције  IX-

VI 

ЗадужениНаста

вник 

Задужени 

Наставник 

Развити код 

ученика свест о 

важности сарадње 

са другима, 

развијање 

креативности,  

Посета 

часовима  

-Израда школског 

часописаСинђа и 

едукативни 

текстови о превенцији 

конзумирања 

психоактивниих 

супстанци 

IV-

VI 

Задужени 

Наставници 

Задужени 

наставници 

Развити код 

ученика свест о 

важности ове теме и 

превенције 

 

Праћење и 

евалуација 

школског 

часописа 

-Организоване посете 

позориштима (Пан Театар, 

Бошко Буха, 

Позориштанце Пуж), 

музејима и 

изложбама (Педагошки 

музеј, Фестивал науке, 

Историјски музеј, 

Природњачки музеј, 

Сајамкњига) 

 

IX-

VI 

 

Задужени 

Наставници 

 

Педагог и 

психолог 

Развити код 

ученика свест о 

важности разних 

тема и развијање 

различитих 

интересовања код 

деце промоција 

науке, уметности и 

спорта као правог 

избора за ученике 

 

Разговор на 

тему садржаја 

који је 

презентован и 

примена у 

свакодневном 

животу 

 

 

Школска такмичења 

 

II-

IV 

 

Задужени 

Наставници 

 

Наставници 

Директор 

 

Афирмисање 

позитивног става 

према предмету 

Анализа 

резултата 

такмичења и 

подстицај за 

даљи рад 

Изложбе ученичких 

радова, 

представе, 

приредбе за Дан школе, 

Нову 

годину, Ускрс („Поздрав 

пролећу”), поздрав 

предшколцима у мају и 

 

IX-

VI 

 

Наставн 

Задужени 

Наставници 

 

 

Педагог и 

психолог 

 

Подстицање 

сарадње, тимског 

рада, подстицање 

креативности 

ученика, 

укључивање 

ученика у избор 

 

Евалуација и 

самоевалуациј 

а 

реализованих 

активности 
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пријем 

првака усептембру 

тема и активности 

Пројекат “Оснаживање 

породице“ 

IX Психолог и 

педагог 

Психолог и 

педагог у 

сарадњи са 

ГО Звездара 

Ученици уче како 

да се одупру 

вршњачком 

притиску, а 

породице како боље 

да разумеју једни 

друге  

Евалуација, 

упитници 

 

-Спортскеактивнос ти 

 

X-

VI 

 

Наставници 

 

Физичког 

васпитања 

 

Наставници 

 

Физичког 

васпитања 

 

Сублимисање 

агресивности кроз 

спорт и 

Креативне активнос 

ти 

Посета 

часовима 

редовне 

наставе и 

ваннаставних 

активности и 

евалуација 

 

-Тематска предавања о 

дејству наркотика на 

живот младих, 

безбедности у 

саобраћају, промена у 

пубертету 

 

 

 

 

 

IX-

VI 

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

биологије,тиио 

Друге 

организациј 

е и 

установе, 

вршњачка 

едукација – 

ученици 

осмог 

разреда на 

тему хив-а 

полних 

болести, 

дрога – 

предавања у 

млађим 

разредима, 

Учење на 

конкретним 

примерима из 

праксе од 

одговорних лица из 

одређених 

професија, 

повезивање 

претходно стечених 

искустава са новим 

која се презентују  

Евалуација 

предавања 

Индивидуалн 

и разговори са 

предавачима 

Праћење и 

евалуација 

континуиране 

сарадње са 

организацијам 

а и 

институцијама 
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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. 

 

ТРЕЋИ НИВО – настава и ваннаставне активностистручне теме, мини истрађивања и трибине 
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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 
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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. 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „MIND UP“ 

Овај пројекат је резултат сарадње фондације Goldie Hwan и фондације Новака Ђоковића, а одобрен је 

од стране Министарства проосвете. Наставници који су прошли обуку ће на својим часовима 

имплементирати  активности овог програма кроз редован план и програм. 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.. 
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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. 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. 
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  С
ес

и
ја

 

В
р
ем

е 

р
еа

л
и

за
ц

и
ј 

е 

У
ч
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н

и
ц

и
 

 

Теме сесија 

 

Циљеви 

  I С
Е

П
Т

Е
 М

Б
А

Р
 

2
0
1
9
. 

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
9
. 

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 
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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 

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
9
. 

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 
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наградама за бод листе 

- Планирати забавне бод листе 

  IV
 

 О
к
то

б
ар

 2
0
1
9
. 

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 

  V
 

 О
К

Т
О

Б
А

Р
 2

0
1
9
. 

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 
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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
9
. 

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
ц

а 

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
II

 

 О
К

Т
О

Б
А

Р
 2

0
1
8
. 

Р
о
д

и
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љ
и

 

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

и
ц

а 

Објединити 

све 

- Породица ће извршити преглед 

садржаја програма 

- Разменити утиске 
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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 

 

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 
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VI ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

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

Културно-уметничке; 

Научно-истраживачке; 

Техничко-производне; 

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. 

 

 

Рукометна секција 

Предмет 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ-

РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА школска 2022/23.година 

Наставник-Миломир Петровић 

 

Разред 

 

V 

 

р.бр. 

 

Теме 

 

Број

 часо

ва за тему 
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1. 

 

Основни принципи рукомета 

 

1 

 

2. 

 

Рукометни став 

 

1 

 

3. 

 

Додавање рукометне лопте-варијанте 

 

5 

 

4. 

 

Вођење лопте 

 

2 

 

5. 

 

Шут на гол 

 

6 

 

6. 

 

Одбрана у рукомету-основна правила 

 

6 

 

7. 

 

Напад у рукомету-основна правила 

 

4 

 

8. 

 

Игра са правилима и суђењем 

 

11 

 

Укупан број часова на годишњем нивоу 

 

36 

 

 

Математичка секција 
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ПРОГРАМ  РАДА СЕКЦИЈЕ :Секција се организује с за ученике првог и другог разреда  који 

воле математику. Задаци секције су проширивање стречених знања из математике, навикавање 

ученика на примену стечених знања, развијање мисаоних способности ученика-закључивање, 

процењивање, апстраковање, генерализација; 

 Навикавање ученика на самосталност, систематичност и истрајност. 

 Развијање запажања и логичког мишљења, уочавања узрочно последичних веза. 

  

 

време 

садржај рада(теме) 

 

 

учесници 

 

5.час  

1.  Пребројавање бројевних скупова 

 

 

ученици првог  и другог разреда 

 

2.  Рачунске операције 

 

 

ученици првог и другог разреда 

 

3.Проблемски задаци у оквиру прве стотине 

 

 

ученици првог и другог разреда 

 

4.Логичко-комбинаторни задаци 

 

 

ученици првог и другог разреда 

 

5.Задаци оштроумности 
ученици првог и другог разреда 
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6.Једначине у оквиру прве стотине 

 

 

ученици првог и другог разреда 

 

7.Математичке мозгалице 

 

 

ученици првог и другог разреда 

 

 

 

8.Забавимо се геометријским фигурама 

 

 

ученици првог и другог разреда 
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Новинарска секција 

 
Напомена: Новинарску секцију чине ученици старијих разреда и њен крајњи циљ је уређење 

школског часописа ''Синђа''. На часовима ће ученици добити основна знања о изради чланака, 

основама новинарства, као и о основама естетике и дизајнирања. 

 

 

 

време садржај рада(теме) учесници 

септембар Пријем и одабир чланова секције на основу интересовања 

и способности 

Чланови Новинарске секције 

Организација рада редакције и подела задужења у оквиру 

редакције 

Чланови Новинарске секције 

Осмишљавање концепције листа -представљање 

прошлогодишњег броја часописа „Синђа“ 

Чланови Новинарске секције 

Анкета међу ученицима школе: Најзанимљивије рубрике Чланови Новинарске секције 

октобар Утврђивање концепције листа Чланови Новинарске секције 

Лексикон новинарства – врсте новинарског изражавања: 

Вест 

Чланови Новинарске секције 

Вест-практична вежба Чланови Новинарске секције 

Посета Сајму књига Чланови Новинарске секције 

новембар Коректурна шема Чланови Новинарске секције 

Коректура-практична вежба Чланови Новинарске секције 

Извештај Чланови Новинарске секције 

Извештај-практична вежба Чланови Новинарске секције 

децембар Анализа прилога за нови број Чланови Новинарске секције 

На новинарском задатку-трагом догађаја Чланови Новинарске секције 

Анализа радова са новинарског задатка Чланови Новинарске секције 

Информатичко образовање-сарадња са новинарском 

секцијом 

Чланови Новинарске секције 

јануар Информатичко образовање-сарадња са новинарском 

секцијом 

Чланови Новинарске секције 

Израда илустрација у чaсопису Чланови Новинарске секције 
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фебруар Интервју Чланови Новинарске секције 

Анализа реализованих интервјуа Чланови Новинарске секције 

Репортажа Чланови Новинарске секције 

Анализа пристиглих репортажа Чланови Новинарске секције 

март Анкета о актуелним догађајима и шире Чланови Новинарске секције 

Заједнички одлазак у позориште Чланови Новинарске секције 

Анализа и одабир радова за школски лист Чланови Новинарске секције 

Анализа и одабир радова за школски лист Чланови Новинарске секције 

април Анализа и одабир радова за школски лист Чланови Новинарске секције 

Боје у новинарству-идејни предлози за насловну страну Чланови Новинарске секције 

Маркетинг-анализа конкретних планова маркетиншке 

групе 

Чланови Новинарске секције 

мај Интернет и његова примена у новинарству Чланови Новинарске секције 

Промоција новог броја часописа Чланови Новинарске секције 

Представљање једног страног листа за децу и омладину Чланови Новинарске секције 

- Представљање једног научног 

часописа 

Чланови Новинарске секције 

јун Анкета-читаност нашег листа Чланови Новинарске секције 

Анализа новог броја часописа Чланови Новинарске секције 

Анализа рада секције у току школске године Чланови Новинарске секције 
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Математичко информатичка секција 

 

време садржај рада(теме) 
учесници 

 

 

Септембар 

2022. 

 

 

 

Магичан квадрат Сви чланови секције 

Октобар  

2022. 

 

 

Детективски задаци Сви чланови секције 

Новембар 

2022. 

 

 

Детективски задаци Сви чланови секције 

 

Децембар 

2022. 

 

 

 

Рубикова коцка Сви чланови секције 

Такмичење у брзом слагању Рубикове коцке Чланови секције који 

желе да се такмиче 

 

Јануар 2023. 

 

Велики математичари Сви чланови секције 

 

Фебруар 

2023. 

 

Мини квиз о познавању великих математичара Сви чланови секције 

Логички задаци Сви чланови секције 

Март 2023. 

 

 

Логички задаци Сви чланови секције 

 

Април 2023. 

 

 

 

Судоку Сви чланови секције 

Такмичење у решавању Судоку-а Чланови секције који 

желе да се такмиче 

 

Мај 2023. 

 

Комбинаторика Сви чланови секције 

 

Јун 2023. 

 

Оригами Сви чланови секције 
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Верска настава 
 

 

 

време садржај рада(теме) 

 

 

 

 

 

Уводни час 

Празнични тропари 

Калиграфија 

Израда паноа поводом празника 

Вежбање произношења беседе 

                                            Разно 
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Литерарно-рецитаторска секција 

 
време садржај рада(теме) учесници 

 

СЕПТЕМБАР 1.Формирање литерарне  секције и 

доношење плана рада 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 2.Стваралачки покушаји чланова литерарне 

секције 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 3.Стваралачки покушаји чланова литерарне 

секције 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 4.Стваралачки покушаји чланова литерарне 

секције 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

ОКТОБАР 5. Анализа литерарних радова доступних на 

интернету 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 6.Стваралачки покушаји чланова литерарне 

секције 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 7. Стваралачки покушаји чланова литерарне 

секције 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 8 Стваралачки покушаји чланова литерарне 

секције 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 9. Анализа литерарних радова доступних на 

интернету 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

НОВЕМБАР 10. Анализа литерарних радова доступних 

на интернету 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 11. Анализа књижевних дела (епских) са 

истим мотивом 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 12 Анализа књижевних дела (епских) са 

истим мотивом 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 13. Композиција састава Ученици   

5,6,7,8,разреда 

ДЕЦЕМБАР 14 Стваралачки покушаји чланова 

литерарне секције 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 15. Писање по плану 

 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 16. Стваралачки покушаји чланова Ученици   
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литерарне секције 5,6,7,8,разреда 

 17. Стваралачки покушаји чланова 

литерарне секције 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

ЈАНУАР 18. Стваралачки покушаји чланова 

литерарне секције 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 19. Стваралачки покушаји чланова 

литерарне секције 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

фЕБРУАР 20. Стваралачки покушаји чланова 

литерарне секције 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 21. Избор радова за школске новине Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 22. Избор радова за школске новине Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 23. Како описати личност Ученици   

5,6,7,8,разреда 

МАРТ 24. Како описати личност Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 25 Како описати ентеријер и 

екстеријер 

 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 26. Како описати ентеријер и 

екстеријер 

 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 27. Писање бајке Ученици   

5,6,7,8,разреда 

АПРИЛ 28. Писање бајке Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 29. Стваралачки покушаји чланова 

литерарне секције 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 30. Увежбавање садржаја за наступ поводом 

дана школе 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 31. Увежбавање садржаја за наступ поводом 

дана школе 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

МАЈ 32. Увежбавање садржаја за наступ поводом Ученици   
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дана школе 5,6,7,8,разреда 

 33. Увежбавање садржаја за наступ поводом 

дана школе 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 34. Увежбавање садржаја за наступ поводом 

дана школе 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 35. Анализа литерарних радова доступних 

на интернету 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

ЈУН 36.Анализа рада секције Ученици   

5,6,7,8,разреда 
 

Литерарно-рецитаторска секција - млађи разреди 
 

Наставне теме  Број часова 

Култура говора и изражајно рецитовање  7 

Писање састава и песама 10 

Припрема и израда приредби 5 

Читање и уређење дечије штампе 5 

Ђачки песнички сусрети 4 

Литерарни сусрети са песником 5 

                    

                                                                                                                                       

   Годишњи фод часова 36              

                                                                                                                           И.Солдо С.Сретић 

 

 

 

 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

325 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

Ликовна секција 

време садржај рада(теме) 
учесници 

 

 

Септем

бар, 

октобар 

 

 

 

Линеарно изражавање у различитим техникама 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Линеарно изражавање у различитим техникама 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Линеарно изражавање у различитим техникама 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Израда задатака за конкурс поводом „Дечије недеље“ 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Израда задатака за конкурс поводом „Дечије недеље“ 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Израда задатака за конкурс поводом „Дечије недеље“ 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Израда задатака за конкурс поводом „Дечије недеље“ 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

 

Новемб

ар,  

 

Децемб

ар 

 

 

Радови за пројекат предмета  
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Радови за пројекат предмета 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Радови за пројекат предмета 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Радови за пројекат предмета 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Учешће на Новогодишњем ликовном конкурсу 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Учешће на Новогодишњем ликовном конкурсу 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

 

 

 

Јануар, 

фебруа

Реализација радова за Школску славу 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Реализација радова за Школску славу 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Надоградња ликовних тема и задатака 
Чланови секције и 

наставник л.к. 
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р 

 
Надоградња ликовних тема и задатака 

Чланови секције и 

наставник л.к. 

 

 

 

 

 

Март, 

април 

 

Реализација задатака за учешће у конкуренцији за „Дечији 

октобарски салон“ 

Чланови секције и 

наставник л.к. 

Реализација задатака за учешће у конкуренцији за „Дечији 

октобарски салон“ 

Чланови секције и 

наставник л.к. 

Реализација задатака за учешће у конкуренцији за „Дечији 

октобарски салон“ 

Чланови секције и 

наставник л.к. 

Реализација задатака за учешће у конкуренцији за „Дечији 

октобарски салон“ 

Чланови секције и 

наставник л.к. 

Фотографија 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Фотографија 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

 

 

 

Мај, јун 

 

 

Фотографија 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Фотографија 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

Класификација радова за изложбу поводом Дана школе 
Чланови секције и 

наставник л.к. 

 

 

 

Класификација радова за изложбу поводом Дана школе 
Чланови секције и 

наставник л.к. 
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Саобраћајна секција 
време садржај рада(теме) учесници 

 

СЕПТЕМБАР 1.Упознавање са програмом рада,алатом и 

материјалима који се користе на 

часовима,сврха и значај примене и 

обучавање у овласти саобраћаја. 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 2.Правила и прописи кретања 

пешака,бициклиста возила. 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 3.Објашњење елемената полигона,упутства 

за правилну вожњу. 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 4.Саобраћајни знаци-врсте и примена Ученици   

5,6,7,8,разреда 

ОКТОБАР 5.Анализа кретања пешака,моторних и 

других возила 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 6.Везбе спретности вижње у појединим 

дисиплинама 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 7.Вожња бицикла на полигону. Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 8.Вожња биикла на полигону. Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 9.Правила кретања пешака на улицама и 

путевима 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

НОВЕМБАР 10.Решавање ситуације на раскрсницама. Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 11.Ознаке на коловозу Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 12.Решавање тестова (раскрснице) Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 13.Решавање тестова на рачунару анализа 

истих. 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

ДЕЦЕМБАР 14.Понашање деце у групним 

путовањима.Правила кретања пешака  

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 15.Саобраћајна правила и прописи за 

бициклисте. 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 16.Вожња бицикла улицама града и Ученици   
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прометним улицама. 5,6,7,8,разреда 

 17.Решавање тестова Ученици   

5,6,7,8,разреда 

ЈАНУАР 18.Контрола ,исправка тестова(дискусија по 

сваком одређеном питању. 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 19.Понашање сувозача и других учесника у 

саовраћају у возилу и на јавним путевима. 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

фЕБРУАР 20.Обнављање и утврђивање о правилима 

кретања пешака,возача бицикла и возача 

моторних возола на улиама и путевима. 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 21.Обнављање (саобраћајни знаци и 

раскрснице.) 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 22.Решавање тестова помоћу рачунара и 

анализа сваког појединачног питања. 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 23.Решавање тестова помоћу рачунара и 

анализа истих. 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

МАРТ 24.Друмски саобраћај Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 25.Вожња бицикла на полигону Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 26.Вожња биикла на полигону Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 27.Вожња биикла на полигону Ученици   

5,6,7,8,разреда 

АПРИЛ 28.Школско такмичење Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 29.Анализа тестова са такмичења Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 30.Вожња бицикла појединих елемената 

полигона. 

Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 31.Вожња биикла на полигону. Ученици   

5,6,7,8,разреда 

МАЈ 32.Вожња на полигону(спора вожња). Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 33.Анализа резултата са такмичења. Ученици   

5,6,7,8,разреда 
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 34.Решавање тестова на рачунару. Ученици   

5,6,7,8,разреда 

 35.Вожња на полигону. Ученици   

5,6,7,8,разреда 

ЈУН 36.Анализа резултата Ученици   

5,6,7,8,разреда 
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Аутомоделарство 
 

  

време садржај рада(теме) 
учесници 

 

 

 

IX 

 

Упознавање са програмом рада секције 1/V,VI,VII,VIII 

Историјски развој аутомобилизма, делови аутомобила 1/ V,VI,VII,VIII 

Принципи функционисања неких механизама  1/ V,VI,VII,VIII 

Елементи за пренос  снаге и кретања, механизам за 

управљање,  
1/ V,VI,VII,VIII 

 

 

X 

 

Модел аутомобила и његови делови  1/ V,VI,VII,VIII 

Дефинисање задатка и израда скице 1/ V,VI,VII,VIII 

Израда техничког цртежа 1/V,VI,VII,VIII 

Израда техничког цртежа 1/ V,VI,VII,VIII 

 

XI 

 

Припрема материјала за израду модела 1/ V,VI,VII,VIII 

Преношење мера на материјал 1/ V,VI,VII,VIII 

Исецање делова, Обрада исечених делова 1/ V,VI,VII,VIII 

Исецање делова, Обрада исечених делова 1/ V,VI,VII,VIII 

 

 

XII 

 

Исецање делова, Обрада исечених делова 1/ V,VI,VII,VIII 

Исецање делова, Обрада исечених делова 1/ V,VI,VII,VIII 

Склапање модела 1/ V,VI,VII,VIII 

Склапање модела 1/ V,VI,VII,VIII 

I 

 

Склапање модела, Балансирање модела 1/ V,VI,VII,VIII 

Склапање модела, Балансирање модела 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

II 
Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 
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III 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

IV 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Сумирање резултата такмичења 1/ V,VI,VII,VIII 

V 

Припрема за градско такмичење-градско такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за градско такмичење-градско такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за градско такмичење-градско такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за градско такмичење-градско такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

VI Анализа резултата такмичења 1/ V,VI,VII,VIII 

 Анализа рада секције 1/ V,VI,VII,VIII 

. 

Наставник:   Радиславка Лакићевић Копања  
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Авиомоделарство  
 

време садржај рада(теме) 
учесници 

 

 

 

IX 

 

Упознавање са програмом рада секције 1/V,VI,VII,VIII 

Историјски развој авиона, делови авиона 1/ V,VI,VII,VIII 

Принципи функционисања неких механизама  1/ V,VI,VII,VIII 

Елементи за пренос  снаге и кретања, механизам за 

управљање,  
1/ V,VI,VII,VIII 

 

 

X 

 

Модел авиона и његови делови  1/ V,VI,VII,VIII 

Дефинисање задатка и израда скице 1/ V,VI,VII,VIII 

Израда техничког цртежа 1/V,VI,VII,VIII 

Израда техничког цртежа 1/ V,VI,VII,VIII 

 

XI 

 

Припрема материјала за израду модела 1/ V,VI,VII,VIII 

Преношење мера на материјал 1/ V,VI,VII,VIII 

Исецање делова, Обрада исечених делова 1/ V,VI,VII,VIII 

Исецање делова, Обрада исечених делова 1/ V,VI,VII,VIII 

 

 

XII 

 

Исецање делова, Обрада исечених делова 1/ V,VI,VII,VIII 

Исецање делова, Обрада исечених делова 1/ V,VI,VII,VIII 

Склапање модела 1/ V,VI,VII,VIII 

Склапање модела 1/ V,VI,VII,VIII 

I 

 

Склапање модела, Балансирање модела 1/ V,VI,VII,VIII 

Склапање модела, Балансирање модела 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

II 
Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

III Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

333 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

IV 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Сумирање резултата такмичења 1/ V,VI,VII,VIII 

V 

Припрема за градско такмичење-градско такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за градско такмичење-градско такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за градско такмичење-градско такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

Припрема за градско такмичење-градско такмичење 1/ V,VI,VII,VIII 

VI Анализа резултата такмичења 1/ V,VI,VII,VIII 

 Анализа рада секције 1/ V,VI,VII,VIII 

. 

Наставник:   Дејан Радоњић  
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Роботика 

ПРОГРАМ  РАДА СЕКЦИЈЕ : 

Циљ секције је да ученици старијих разреда унапреде своја знања из програмирања на интересантан 

начин користећи микроконтролер микробит, ардуино и робота за учење Лего Мајндсторм.   Секција 

такође повољно делује при профеесионалној оријентацији ученика. Одржава се читаве школске 

године у терминима једанпут недељно. У условима када ученици нису у могућност да долазе у 

школу на располагању им је виртуелна учионица секције. У оквиру секције реализоваће се пројекат 

којим ће се аплицирати за  учешће на међународном фестивалу науке у Београду и другим 

фестивалима и данима науке у земљи и иностранству. Затим планирамо школску смотру роботике. 

Студијско  путовање у ИС „Петница“ је једна од активности секције. Поред тога ту су посете 

музејима, факултетима, образовним установама и значајним локалитетима за историју и развој науке. 

Са ученицима је планирана и посета Научном клубу у Београду, сарадња са установама образовања.  

Ученици се кроз рад у секцији уче дисциплини, стварању радних навика, неговању тимског рада и 

солидарности. Секције у којима се негује тимски рад и другарство су један од кључних аспеката 

здравог одрастања деце.  

 
НАЗИВ 

 Роботика 

Разред(и) V,VI,VII,VIII 

р.бр.теме Назив теме 
Број часова 

за тему 

1.  Аутоматизација као део савременог живота 9 

2.  Интерфејс 9 

3.  Рачунарство 18 

  
 

  
 

                          Укупан број часова 36 
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Биолошка секција 
 

 

време садржај рада(теме) 
учесници 

 

 

септембар 

Дан озонског омотача чланови секције 5.-8. раз. 

Дан чистих планина чланови секције 5.-8. раз. 

Ноћ истраживача чланови секције 5.-8. раз. 

 

октобар 

Дан заштите животиња чланови секције 5.-8. раз. 

Дан правилне исхране чланови секције 5.-8. раз. 

 Грин фест чланови секције 5.-8. раз. 

новембар Јавни акваријум и тропикаријум-студијска посета чланови секције 5.-8. раз. 

Дан екологије чланови секције 5.-8. раз. 

 Дан детета чланови секције 5.-8. раз. 

 

децембар 

 

Петница-студијска посета чланови секције 5.-8. раз. 

Фестивал науке чланови секције 5.-8. раз. 

Дан борбе против ХИВ-а чланови секције 5.-8. раз. 

Хуманитарна акција “Срце Синђелића” чланови секције 5.-8. раз. 

јануар Дан образовања о заштити животне средине чланови секције 5.-8. раз. 

 Дан борбе против дувана чланови секције 5.-8. раз. 

фебруар Светски дан мочварних подручја чланови секције 5.-8. раз. 

 Светски дан очувања енергије чланови секције 5.-8. раз. 

март Дан вода чланови секције 5.-8. раз. 

Сат за планету чланови секције 5.-8. раз. 

април Светски дан здравља чланови секције 5.-8. раз. 

Дан планете Земље чланови секције 5.-8. раз. 

мај 

 

Meђународни дан птица чланови секције 5.-8. раз. 

Дан биодиверзитета чланови секције 5.-8. раз. 
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 Природњачки музеј-студијска посета чланови секције 5.-8. раз. 

јун Дан заштите животне средине чланови секције 5.-8. раз. 

Зваздарска шума-посета заштићеном природном 

добру 
чланови секције 5.-8. раз. 

 

 

                                                                                                            Весна Сретић     
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We love English  
 

Наставник: Ирена Станковић Милошевић 

 

 

време садржај рада(теме) учесници 

 

 

септембар 

 

Упис чланова и договор о раду секције Aндреј Марковић III 1 

Alphabet fun Иван Грујић   III2 

Crosswords: Numbers, Colours, School Лука Манасијевић III3 

 

 

 

октобар 

Story: The Princess and the Pea Софија Радевић  III4 

Dramatization: The Princess and the Pea  

Song: London Bridge  

Crosswords: Toys  

 

 

новембар 

Online educative games  

Magazines for children  

Craft: A toy out of a recycled materials  

Happy Street DVD video presentation  

Crosswords: Food  

 Rhymes about food  

 

 

 

децембар 

Role play: At the restaurant  

Story: Little Red Hen  

Song: Santa Claus is Coming to Town  

Christmas card  

  

  

  

 Online educative games  
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јануар 

 

Worksheet: Our house  

 Project. My home  

  

 

 

фебруар/март 

Story: The Little White Cat  

Vocabulary exercises (The Little White Cat)  

Game time  

Song: The Wheels on the bus  

Vocabulary: Opposites  

Game: Guess who it is ( DVD 23)  

 Vocabulary: Jobs  

 Song: Hokey Cokey ( DVD 6, CD Project 2)  

   

 Role play: At the clothes shop  

април Craft: Fashion designer  

 Favourite clothes  

 Sports  

 Sports Centre  

мај/јун Favourite sport  

 Movie time, part 1  

 Movie time, part 2  
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Корективна гимнастика  
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учесници 

 

септембар 

1. Окупљање чланова и договор о раду 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић, Марина 

Максимовић 

2.У здравом телу-здрав дух: важност 

физичке активности 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић, Марина 

Максимовић 

3. Упућивање ученика у начин вежбања, 

вежбе истезања, вежбе јачања горње 

мускулатуре 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

4. Вежбе истезања, јачање горње 

мускулатуре и вежбе за стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

5. Вежбе истезања, јачање горње 

мускулатуре и вежбе за стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

октобар 

6. Вежбе истезања, јачање горње 

мускулатуре и вежбе за стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

7. Вежбе на рипстолу за истезање леђне 

мускулатуре 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

8. Вежбе на рипстолу за истезање леђне 

мускулатуре 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

9. Вежбе на рипстолу за истезање леђне 

мускулатуре и вежбе за стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

 

новембар 

 

 

10. Вежбе на рипстолу за истезање леђне 

мускулатуре и вежбе за стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

11.Вежбе за јачање горње мускулатуре, 

вежбе за стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

12. Вежбе за јачање горње мускулатуре, 

вежбе за стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

13. Вежбе за јачање горње мускулатуре, 

вежбе за стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

 
14. Вежбе на рипстолу, вежбе за стопала, 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 
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децембар 

истезање Максимовић 

15. Вежбе на рипстолу, вежбе за стопала, 

истезање 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

16. Вежбе за јачање кичменог стуба, 

грудних и трбушних мишића 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

17. Вежбе за јачање кичменог стуба, 

грудних и трбушних мишића 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

18. Вежбе за јачање кичменог стуба, 

грудних и трбушних мишића 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

јануар 

 

19. Вежбе на рипстолу за истезање леђне 

мускулатуре, вежбе за стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

20. Вежбе на рипстолу за истезање леђне 

мускулатуре, вежбе за стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

21. Јачање леђних и грудних мишића, 

вежбе за трбушне мишиће 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

 

фебруар 

 

22. Јачање леђних и грудних мишића, 

вежбе за трбушне мишиће 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

23. Јачање леђних и грудних мишића, 

вежбе за трбушне мишиће 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

 

 

 

март 

24. Јачање леђних и грудних мишића, 

вежбе за трбушне мишиће 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

25. Вежбе у паровима за леђне, трбушне 

мишиће и стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

26. Вежбе у паровима за леђне, трбушне 

мишиће и стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић 

27. Вежбе у паровима за леђне, трбушне 

мишиће и стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 
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28. Вежбе у паровима за леђне, трбушне 

мишиће и стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

 

април 

29. Вежбе по групама, вежбе јачања горње 

мускулатуре и вежбе за стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

30. Вежбе по групама, вежбе јачања горње 

мускулатуре и вежбе за стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

31. Вежбе на рипстолу, вежбе за стопала, 

вежбе истезања 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

32. Вежбе на рипстолу, вежбе за стопала, 

вежбе истезања 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

  мај 

33. Вежбе за кичму, трбушне мишиће и 

стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

34. Вежбе за кичму, трбушне мишиће и 

стопала 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

   јун 

35. Вежбе за стопала и вежбе истезања 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 

36. Вежбе за истезање, савети за 

самостално вежбање преко распуста 

Чланови секције - ученици I – IV 

разреда, Јована Миљковић,  Марина 

Максимовић 
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Чувари  природе 

 

Наставници : Сања Лончар и Тања Л. Нитић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ Чувари природе 

Разред Први 

р.бр.теме Назив теме 
Број часова 

за тему 

1.  ЖИВОТНА  СРЕДИНА 7 

2.  ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПОЈАВЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 7 

3.  ЗАГАЂЕЊЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 8 

4.  ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА 14 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Хорска секција 

 

Наставник  Маријана Пријић 
 

ПРОГРАМ  РАДА СЕКЦИЈЕ : 
  
 

Школска 2022 / 23. година 
 

 

 

време садржај рада(теме) 
учесници 

 

 
Септембар, 

октобар 

 

 

 

Рад на вокално-техничким вежбама 
Чланови секције и 

наставник м.к. 

Рад на вокално-техничким вежбама 
Чланови секције и 

наставник м.к. 

Рад на вокализама 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Рад на вокализама 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Рад на једногласном певању 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Рад на једногласном певању 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Рад на једногласном певању 
Чланови секције и 

наставник м.к 
 

Новембар,  
 

Децембар 
 
 

Једногласно певање-избор песама 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Једногласно певање-избор песама 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Једногласно певање-избор песама 
Чланови секције и 

наставник м.к. 

Рад на вишегласном певању 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Рад на вишегласном певању 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Рад на вишегласном певању 
Чланови секције и 

наставник м.к. 
 

 
 

Јануар, 

фебруар 
 

Припрема Химне Св.Сави  за Школску славу 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Припрема Химне Св.Сави  за Школску славу 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Припрема Химне Св.Сави  за Школску славу 
Чланови секције и 

наставник м.к. 

Припрема Химне Св.Сави  за Школску славу 
Чланови секције и 

наставник м.к 
 
 

 

 
 

Март, 

април 
 

Рад на народним песмама 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Рад на народним песмама 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Рад на народним песмама 
Чланови секције и 

наставник м.к 
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Припрема за наступ на Дану школе 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Припрема за наступ на Дану школе 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Припрема за наступ на Дану школе 
Чланови секције и 

наставник м.к 
 

 

 

Мај, јун 
 

 

Припрема за наступ на Дану школе 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Наступ на Дану школе 
Чланови секције и 

наставник м.к 

Рад на композицијама домаћих и страних аутора 
различитих епоха 

Чланови секције и 

наставник м.к 

 

 

 

Рад на композицијама домаћих и страних аутора 
различитих епоха 

Чланови секције и 

наставник м.к. 
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Секција енглеског језика 

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ : 
НАЗИВ  Секција 

Разред(и) Трећи; III1, III2, III3, III4 

р.бр.теме Назив теме 
Број часова 

за тему 

1.  Playroom safari 6 

2.  School time 8 

3.  I'm hungry! 7 

4.  Happy faces 7 

5.  My house 8 

6.                           Укупан број часова 36 
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Народна традиција са елементима фолклора  
Весна Мирић 

Јасмина Туловић 

 

Предмет/назив секције Народна традиција са елементима фолклора 

облик рада ( подвући)      СЕКЦИЈА 

Разред I - IV 

р.бр.теме Назив наставне теме 

Број 

часова за 

тему 

1. Народни обичаји 6          

2. Народне песме 6 

3. Народне игре 24 

  УКУПНО 36 
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Домаћинство 
 

 

 

време садржај рада(теме) 
учесници 

 

 

IX 

 

 

 

 

X 

 

 

     XI 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА  5  1.-2. разред 

1.Послови у кући – обавезе и одговорности чланова 

породице , 2 часа 

2. Постављање стола ( прибор за јело, савијање салвета 2 

часа 

1.-2. разред 

3. Бонтон за столом , 1 час 1.-2. разред 

РЕЦИКЛИРАЊЕ  4  1.-2. разред 

1. Појам рециклаже, материјали који се рециклирају , 

2 часа 

2. Рециклирање и предмети у домаћинству ( нове 

употребне вредности разних предмета) 2 часа 

 

1.-2. разред 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 5   

1. Улога одеће и обуће, 1 час 

2. Материјали од којих се прави одећа (природни, 

вештачки, мешовити), 1 час 

3. Одржавање одеће и средства за одржавање одеће од 

памука, вуне, свиле, синтетичких материјала. 

4. Правилно слагање опреме за физичко. 1 час 

5. Везивање пертли 

1.-2. разред 

 ЛИЧНА ХИГИЈЕНА 5   
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XII 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

III 

1. Вода и њен значај за одржавање хигијене, 2 часа 

2.  Средства за личну хигијену (сапуни, шампони, 

пасте за зубе и др.), 2 часа 

3. Кућна апотека – примена, чување и одлагање 

лекова и санитетског материјала, 1 час 

 

1.-2. разред 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 5  

1. Путовање - одабир дестинације и планирање 

путовања, 2 часа 

2. Припрема за путовање - како спаковати кофер, 1 

час 

3. Правила понашања у градском превозу, аутобусу, 

возу, авиону, 2 часа 

 

1.-2. разред 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  4   

1. Одржавање стана. Средства за чишћење и 

дезинфекцију, 1 час 

2. Бојење и лакирање дрвених предмета (рам за слику, 

украсне кутије), 1 час 

3. Правимо природно средство за чишћење кухиње , 2 

часа 

1.-2. разред 

 

IV 

 

ИСХРАНА ЧОВЕКА 5   

1. Намирнице биљног порекла у исхрани , 1 час 

2. Намирнице животињског порекла у исхрани, 1 час 

3. Култура понашања за трпезом и култура исхране. 

Послуживање и узимање хране, 1 час 

4. Састављање јеловника (расподела укупних 

енергетских потреба по појединим оброцима у току дана), 

1 час 

5. Припремања хране у сировом стању: салате и 

сокови од воћа и поврћа, 1 час 

1.-2. разред 
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V и VI 

 

КРОЈЕЊЕ И ШИВЕЊЕ  4  

1. Ушивамо дугмад, 1 час 

2. Правимо луткицу од крпица, 2 часа 

3. Креирање и израда различитих предмета од 

рециклираног материјала 1 час 

1.-2. разред 

 

Реализатори наставе: Александра Горановић 

                                           Софија Милановић 
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Стонитенис  
НАСТАВНИК: Александар  Илић 

 

време садржај рада(теме) 
учесници 

 

 

СЕПТЕМБАР: 

(број часова 4) 

 1. Формирање секцие, договор о термину и начину 

рада 
Ученици 5-8 разреда 

 2. историјат Ученици 5-8 разреда 

 3. техника држања рекета, основни став и рад ногу Ученици 5-8 разреда 

 4. врста удараца и начин извођења Ученици 5-8 разреда 

 

ОКТОБАР: 

(број часова 4) 

 

 5. сервис Ученици 5-8 разреда 

 6. технка извођења офанзивног ударца (форхенд) Ученици 5-8 разреда 

 7. различите варијанте офанзивног ударца Ученици 5-8 разреда 

 8. увежбавање овладане технике Ученици 5-8 разреда 

 

НОВЕМБАР: 

(број часова 4) 

 9. сервис Ученици 5-8 разреда 

10.технка извођења офанзивног ударца (бекхенд) Ученици 5-8 разреда 

11. различите варијанте офанзивног ударца Ученици 5-8 разреда 

12. увежбавање овладане технике Ученици 5-8 разреда 

 

ДЕЦЕМБАР: 

(број часова 4) 

 

13. Топ спин - техника извођења Ученици 5-8 разреда 

14. Пимповање, одигравање у пару, јурке Ученици 5-8 разреда 

15.  игра 1 на 1 Ученици 5-8 разреда 

16. турнир Ученици 5-8 разреда 

ФЕБРУАР: 

(број часова 4) 

 

17. игра дублова  Ученици 5-8 разреда 

18. игра дублова  Ученици 5-8 разреда 

19-20. турнир са суђењем  Ученици 5-8 разреда 

МАРТ: 

(број часова 4) 

 

21. игра на полуодстојању Ученици 5-8 разреда 

22. игра на полуодстојању Ученици 5-8 разреда 

23. форхенд, бекхенд увежбавање Ученици 5-8 разреда 
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24. форхенд, бекхенд увежбавање Ученици 5-8 разреда 

 

АПРИЛ: 

(број часова 4) 

 

 

25.  игра 1 на 1 Ученици 5-8 разреда 

26. игра 1 на 1 Ученици 5-8 разреда 

27. игра 2 на 2 Ученици 5-8 разреда 

28. игра 2 на 2 Ученици 5-8 разреда 

 

МАЈ: 

(број часова 4) 

 

 

29. сервирање - увежбавање Ученици 5-8 разреда 

30. сервирање - увежбавање Ученици 5-8 разреда 

31.тактика сервирања Ученици 5-8 разреда 

32. тактика сервирања Ученици 5-8 разреда 

ЈУН: 

(број часова 4) 

 

33-36. ТУРНИР Ученици 5-8 разреда 
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VII УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 Дечји савез; 

 

 Ученички парламент 

 Црвени крст; 

 

Руковођење ученичким организацијама 

 

ДЕЧЈИ САВЕЗ Оливера Лазаревић 

 

 

 

 

УЧЕНИЧКИ 

ПАРЛАМЕНТ 

Сандра Кнежевић 
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ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Ученички парламент –Сандра Кнежевић 

 ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ: 

Школска 2022 / 23. година 

Напомена: 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. 

 

 

 

 

време садржај рада(теме) учесници 

септембар Избор по два представника за Школски одбор, Развојни 

тим, Тим за самовредновање, Тим за насиље 

Ученички парламент 

Формирање скупштине Ученичког парламента Ученички парламент 

Формирање одбора и избор председника, заменика и 

записничара 

Ученички парламент 

Израда плана рада Ученичког парламента Ученички парламент 

План активности поводом Дечје недеље (Радост Европе) Ученички парламент 

Разматрање Годишњег плана рада школе Ученички парламент 

Разматрање активности Плана за развојно планирање Ученички парламент 

октобар - Разматрање положаја ученика и 

њихова иницијатива у школском 

животу 

Ученички парламент 

- Организовање хуманитарних акција Ученички парламент 

- Организовање активности поводом 

конкурса „Најволонтерска акција“ 

Ученички парламент 

- Учешће у активностима у оквиру 

Дечје недеље 

Ученички парламент 

новембар - Организована посета – Фестивал 

науке 

Ученички парламент 

Предлагање и давање мишљења стручним органима о 

правилима понашања у школи (ученик, наставник, 

родитељ) 

Ученички парламент 

- Организовање трибина за осмаке-

професионална оријентација 

Ученички парламент 

- Предавање за ученике– Међународни 

дан толеранције (ненасилно 

понашање) 

Ученички парламент 

децембар - Трибина - Дан ХИВА Ученички парламент 

- Хуманитарна акција – пакетићи за 

Нову годину (Један пакетић пуно 

љубави) 

Ученички парламент 

- Организовање забавног живота у 

школи – Нова година 

Ученички парламент 

- Учешће на Новогодишњем вашару Ученички парламент 

јануар - Организовање приредбе поводом 

Светог Саве 

Ученички парламент 
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фебруар - Трибина –против електронског 

насиља 

Ученички парламент 

- Организовање забавног живота – Дан 

заљубљених 

Ученички парламент 

- Учешће Ученичког парламента у 

уређивању школског простора 

Ученички парламент 

Предлагање и давање мишљења стручним органима 

школе о организацији наставе и унапређењу наставног 

процеса 

Ученички парламент 

март - Разматрање избора уџбеника Ученички парламент 

- Учешће Ученичког парламента у 

уређивању школског простора 

Ученички парламент 

- Трибина – Међународни дан 

елиминације расне дискриминације 

Ученички парламент 

- Контакт са Ученичким парламентом 

друге школе 

Ученички парламент 

- Израда паноа на тему родне 

равноправности (Дан жена) 

Ученички парламент 

април - Трибина – Светски дан здравља 

(наркоманија, алкохолизам...) 

Ученички парламент 

- Организовање слободних и 

ваннаставних активности 

Ученички парламент 

- Учешће у организацији Спортског 

дана 

Ученички парламент 

- Трибина – Међународни дан 

породице 

Ученички парламент 

- Учешће на такмичењима Ученички парламент 

мај - Разматрање могућности унапређења 

сарадње ученика и наставника 

Ученички парламент 

- Активности поводом Дана школе Ученички парламент 

- Иницирање нових секција из области 

које побуђују веће интересовање 

ученика 

Ученички парламент 

- Предлагање начина организовања 

матурске вечери 

Ученички парламент 

јун - Разматрање Школског програма Ученички парламент 

- Разматрање Анекса школског 

програма 

Ученички парламент 

- Разматрање извештаја о 

самовредновању 

Ученички парламент 

- Разматрање извештаја о Развојном 

плану 

Ученички парламент 

 - Писање Извештаја Ученички парламент 

 - Прослава краја школске године Ученички парламент 
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ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА 

Секцију води Драгана Јовановић у сарадњи са Црвеним крстом Звездаре ( план активности је могуће 

модификовати у складу са потребама и интересовањима ученика, као и порепознатим потребама од 

стране Црвеног крста). Секција константно сарађује са Тимом за социјалну и здравствену заштиту, 

као и са ученичком парламентом. 

  

Време/ 

месец 
садржај рада(теме) 

учесници 

 

 

 

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). 

Тим за социјалну и 

здравствену заштиту, 

наставници, учитељи и 

ученици, волонтери 

Црвеног крста 

 

 

 

X 

Акција Црвеног крста „Безбедност деце у саобраћју“- за 

ученике првог разреда. 

  Завршетак акције прикупљање уџбеника за ученике 

слабијег материјалног стања.  

    Обележити 1.октобар, Светски дан старих. Најмлађи ће 

правити цртеже. 

  Едукативно предавање ученицима четвртог разреда на 

тему „Борба против трговине људима“. 

Тим за социјалну и 

здравствену заштиту, 

наставници, учитељи и 

ученици,  волонтери 

Црвеног крста 

 

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 и 

здравствену заштиту, 

наставници, учитељи и 

ученици,  волонтери 

Црвеног крста 
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.                                                                       Координатор за сарадњу са Црвеним крстом  

                                                                                               Драгана Јовановић 

 

 

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 и 

здравствену заштиту, 

наставници, учитељи и 

ученици,  волонтери 

Црвеног крста 

 

I/II 

 

   Учествовање на ликовном и литерарном конкурсу: „Крв 

живот значи“. 

 

Тим за социјалну и 

здравствену заштиту, 

учитељи и ученици,  

волонтери Црвеног 

крста 

III,IV,V 

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 и 

здравствену заштиту, 

наставници, учитељи и 

ученици, волонтери 

Црвеног крста 

VI 
Евалуација рада и писање извештаја и плана за наредну 

школску годину. 

Задужени наставник, 

координатор 
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ПЛАН РАДА  ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 

 

 ПРИЈАТЕЉИ  ДЕЦЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 

 

 

К А Л Е Н Д А Р 

програма и такмичења за школску 2022/2023. годину 

 

МЕСЕЦ ПРОГРАМИ  И  АКТИВНОСТИ 

ЈУЛИ 

/АВГУСТ 

1. Припреме за почетак нове школске године (штампање диплома, признања, 

захвалница) 

СЕПТЕМБА

Р 

1. Операционализација програма у вртићу, школи и општини - основе, циљеви, 

задаци,  

реализатори програма / инструктивни састанци са васпитачима, наставницима, 

сарадницима 

2. „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БЕОГРАДУ“ – на тему „Одрживо наслеђе“  

3. ДЕЧЈА НЕДЕЉА – Припреме за реализацију програма обележавања Дечје 

недеље  

4. Ликовни конкурс поводом Дечје недеље – расписивање конкурса за 

предшколце,  основце и средњошколце 

ОКТОБАР 

 

 

 

 

 

 

 

1. ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2022 (од 3. до 9. октобра 2022.г.) 

 * Програми у школама, дечјим установама, општини - Добродошлица за ђаке 

прваке 

 * "ДЕЦА ДЕЦИ" – хуманитарно-еколошка акција «Чеп у џеп» (прикупљање 

чепова са пластичне амбалаже) 

* Изложба радова са ликовног конкурса поводом Дечје недеље 

 2. Конкурс "МАЛИ ПЈЕР" за најбољу дечју карикатуру (за основце и 

средњошколце) расписивање и спровођење конкурса - у сарадњи са 

библиотеком "Вук Караџић" 
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 3. Ђачка песничка сусретања 2022/23 – 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 2022/23 (за ученике 

основних и средњих школа) – Библиотека «Бранко Миљковић» 

3. Светски дан детета на Звездари (20. новембар) – обележавање Светског дана 

детета у сарадњи са образовно-васпитним установама, Канцеларијом за младе и 

ГО Звездара  

ДЕЦЕМБАР 

 

1. Општинска такмичења: 

   Дечје музичке свечаности  ДЕМУС 2022/23 у МШ „Владимир Ђорђевић“ 

  * НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ       

2.  Општинско такмичење: 

   Дечје музичке свечаности  ДЕМУС 2022/23 у МШ „Владимир Ђорђевић“ 

  * ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)    

  * МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет, квартет) 

3. Градско такмичење: Ђачка песничка сусретања деце и младих 2022/23 – 

МЕМОРИЈАЛ „ВАСКА ЈУКИЋ МАРЈАНОВИЋ“ 

ЈАНУАР 1. Бесплатни програми током зимског распуста ЗИМСКИ РАСПУСТ – МОЈ 

ИЗБОР (за основце и средњошколце) - креативне радионице  у сарадњи са 

Секретаријатом за спорт и омладину 

 

ФЕБРУАР 1. Општинска завршница конкурса "МАЛИ ПЈЕР" - изложба најбољих радова, 

додела награда и признања у Библиотеци „Бранко Миљковић“ 

2. Градско такмичење НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 
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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. Градска такмичења:  (током марта) Дечји културни центар Београда 

* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи) 

* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дуети, терцети, квартети) 

3. У СУСРЕТ УСКРСУ - Ускршњи ликовни конкурс за предшколце, основце и 

средњошколце (Ускрс 16.4.2023.г.) - изложба, додела награда и признања – прва 

недеља априла 

4. Општинска такмичења: 

* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРЕ- такмичење у драмском стваралаштву:   

а) мале драмске форме  (предшколци, основци, средњошколци)  

АПРИЛ 1. Градска такмичења: 

*   МАЛИ ПЈЕР -  Изложба дечјих  радова са Конкурса за дечју карикатуру 

*  УСКРС 2023 – градски конкурс/изложба 

*  Градско такмичење рецитатора –  ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ 

*  ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ БЕОГРАДА – ДЕМУС 

      Мали инструментални састави и оркестри  

      Групе певача и хорови основних школа Београда  
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М А Ј 1.  Општинска такмичења: 

* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРЕ- такмичење у драмском стваралаштву:   

б) представе (основци и средњошколци) 

2. Градска такмичења: 

*  ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ - Кратке драмско–сценске 

представе (за вртиће, основне и средње школе) 

*  ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШНИХ ИГАРА ДЕЦЕ И МЛАДИХ БЕОГРАДА – 

представе (за основне и средње школе) 

*  ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ БЕОГРАДА – ДЕМУС  

      Ревија победника – Концерт музичког стваралаштва деце Београда 

3. Републичко такмичење рецитатора Песниче народа мог 

Ј У Н  1.  Свечани концерт – РЕВИЈА ПОБЕДНИКА ДЕМУС 2022/23 са доделом 

диплома и награда ученицима награђеним на општинским такмичењима у 

школској 2022/23.г. 

2. Републичка такмичења/смотре: 

       ОРКЕСТРИ 

       ХОРОВИ 

3. НАЈБОЉЕ ЗА НАЈБОЉЕ - свечани програм за ученике генерације  

       основних и  средњих школа на Звездари 

5. Програмирање рада за школску 2023/2024. годину 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Календар програма и такмичења у школској 2022/2023.г. је оквиран и подложан 

изменама и прилагођавањима.  

Сви програми и садржаји ће бити реализовани уз поштовање важећих мера превенције и 

заштите, а реализација програма и садржаја  је  могућа и онлајн и кроз непосредне 

активности, о чему ћемо се договарати благовремено. 
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Календар програма и такмичења је усклађен са Школским календаром за школску 

2022/23. 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. 

 

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. 

 

Сви програми су за децу и младе бесплатни. 

 

Могуће су измене и допуне предложеног Календара током године. 

 

 

Пријатељи деце општине Звездара су друштвена 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. 
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VIII ТИМОВИ 

 

  

1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

 

1. Данијела Банићевић руководилац 

2. Tатјана Трипковић члан тима 

3. Татјана Лончаревић Нитић члан тима 

4. Татјана Бањеглав члан тима и представник 

Школског одбора 

5. Биљана Нешковић директор 

6.  Милица Пантелић члан тим 

7. Јасмина Туловић члан тим 

8. Н.Н. Ђачки парламент 

9. Н.Н. представник Савета родитеља 

 

  

2.  ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 

1. Ирена Грбић руководилац 

2. Биљана Капелети члан тима 

3. Тања Лончаревић Нитић члан тима 

4. Јасмина Лукић Радиновић члан тима 

5. Станика Брашњевић члан тима 

6. Анастасија Стефановић члан тима 

7. Милица Дробњаковић члан тима 

8. Биљана Нешковић директор 

9. Тереза Моличник психолог 

10. Стефан Поповић представник Школског одбора 

 

 

  

3.  ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 

1. Сања Николић руководилац 

2. Александра Медић члан тима 

3. 

 

Невена Манојловић члан тима 

 

 

 4. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА   

 

 

1. Тереза Моличник руководилац 
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2. Вера Љубисављевић члан тима 

3. Софија Милановић члан тима 

4. Јелена Николић члан тима 

5. Ивана Солдо члан тима 

6. Саша Шуњеварић члан тима 

7. Биљана Нешковић директор 

8. Данијела Банићевић педагог 

9. Јован Драгићевић члан тима 

10. Н.Н. представник Савета родитеља 

11. Биљана Пуповић члан тима 

12. Биљана Капелети члан тима 

13. Кристина Павловић Рајковић члан тима 

14.  Стеван Роксандић члан тима 

 

 

  

5.  ТИМ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 

ШКОЛЕ 

 

 

1. Александра  Горановић руководилац 

2. Биљана Нешковић директор 

3. Весна Мирић члан тима 

4. Наталија Вакањац члан тима 

5. Татјана Бањеглав члан тима 

6. Маријана Пријић члан тима 

7. Биљана Пуповић члан тима 

8.  Весна Петровић Зечевић члан тима 

9.  Јелена Шелић члан тима 

10.  Јована Миљковић члан тима 

 

 

  

 

 

  

  

6.  ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 

 

1. Весна Петровић Зечевић руководилац 

2. Биљана Нешковић директор 
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3. Данијела Банићевић педагог 

4. Тереза Моличник психолог 

5. Јелена Шелић члан тима 

6. Сандра Кнежевић члан тима 

7. Ивана Солдо члан тима 

8. Јасмина Радиновић Лукић члан тима 

9. Јован Драгићевић члан тима 

10. Мухамед Рамадани члан тима 

11. Александра Горановић члан тима 

12. Јован Јовановић члан тима 

13. Оливера Стаматовић члан тима 

14.  Јасмина Туловић члан тима 

15.  Ирена Грбић члан тима 

16. Сања Николић члан тима 

17. Весна Сретић члан тима 

18. Рада Лакићевић Копања члан тима 

 

  

7. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

 

1. Станика Брашњевић руководилац 

2. Биљана Нешковић директор 

3. Данијела Банићевић педагог 

4. Тереза Моличник психолог 

5. одељењске старешине 8.разреда 

 

чланови тима 

 

 8. ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ СПОРТА И 

СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

1. Кристина Павловић Рајковић руководилац 

2. Александар Илић члан тима 

3. Миломир Петровић члан тима 

4. Стеван Роксандић члан тима 

5. Маја Николић члан тима 

6.  

 

Софија Милановић члан тима 

 

  

9. ТИМ  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ 
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ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

1. Јелена Николић руководилац 

2. Јадранка Данојлић члан тима 

3. Дејан Радоњић члан тима 

4. Марина Максимовић члан тима 

5. Сања Лончар члан тима 

6. Татјана Трипковић члан тима 

7. Весна Сретић члан тима 

 

8. 

Горица Мијаиловић члан тима 

 

  

10. ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ 

 

 

1. Јована Миљковић руководилац 

2. Јадранка Данојлић члан тима 

3. Драгана Миленковић члан тима 

4. Оливера  Стаматовић члан тима 

5. Мухамед Рамадани члан тима 

6. Радмила Свитлица члан тима 

7. Оливера Лазаревић члан тима 

8. Мирјана Вујић члан тима 

9. Горица Мијаиловић члан тима 

 

 

 

  

11. ТИМ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

УЧЕНИКА  
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1. Драгана Јовановић   руководилац 

2. Мухамед Рамадани члан тима 

3. Мирјана Вујић члан тима 

4. Драгана Максимовић члан тима 

5. Марина Максимовић члан тима 

6. Анастасија Стефановић члан тима 

7. Драгана Миленковић члан тима 

8. Александар Илић члан тима 

9. Маја Николић члан тима 

10. Весна Сретић члан тима 

 

 

  

12. ТИМ  ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

 

1. Оливера Лазаревић руководилац 

2. Биљана Пуповић члан тима 

3. Биљана Нешковић директор 

4. Маријана Пријић члан 

5. Тереза Моличник психолог 

6. Наталија Вакањац члан тима 

7. Оливера Танкосић члан тима 

8. Драгана Максимовић члан тима 

 

  

13.ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА 

УСТАНОВЕ 

 

1. Вера Љубисављевић руководилац 

2. Биљана Нешковић директор 

3. Биљана Пуповић израда летописа 

4. Јована Нинчић израда часописа 

5. Стефан Поповић администратор сајта 

6. Тереза Моличник члан тима 
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7. Данијела Банићевић члан тима 

8. Милица Пантелић члан тима 

9. Александра Јелић члан тима 

10. Саша Шуњеварић члан тима 

11. Владан Миљковић члан тима 

 

 

 

 

 

  

14.ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

1. Рада Копања Лакићевић руководилац 

2. Стефан Поповић члан тима 

3. Дејан Радоњић члан тима 

4. Драгана Јовановић члан тима 

5.  Биљана Нешковић директор 

6. Биљана Пуповић помоћник директора 

7. Данијела Банићевић педагог 

8. Представник Ђачког парламента  

9. Представник локалне самоуправе члан школског одбора 

10. Радмила Свитлица члан већа 

11. Руководиоци стручних већа  

 

 

  

15.ТИМ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
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1. Јован Јовановић руководилац 

2. Биљана Нешковић директор 

3. Александра Медић члан тима 

4. Весна Мирић члан тима 

5. Сандра Кнежевић члан тима 

6. Тереза Моличник психолог 

7. Данијела Банићевић педагог 

8. 

 

Ирена Милошевић Станковић члан тима 

9. Невена Манојловић члан тима 

10.  Милица Дробњаковић члан тима 

 

 

 

 КОМИСИЈА  ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ИЗЛЕТА, 

ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

1. Владан Миљковић руководилац 

2. Ивана Франовић члан тима 

3. Весна Мирић члан тима 

4. Стеван Роксандић члан тима 

5.  Татјана Трипковић члан тима 

 

  

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

1. Данијела Банићевић руководилац 

2. Руководиоци стручних и разредних већа чланови  тима 

3. Оливера Танкосић члан тима 

 

  КООРДИНАТОРИ ПРОЈЕКТА   Е ДНЕВНИК 
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1. Стефан Поповић координатор 

2. Александра Горановић координатор 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

1. Стручно веће учитеља Биљана Пуповић 

2. Стручно веће за математику и физику Сања Николић 

3. Стручно веће за српски језик Јелена Шелић 

4. Стручно веће за стране језике Ирена Грбић 

5. Стручно веће за ликовну и музичку културу Наталија Вакањац 

6. Стручно веће за биологију и хемију Весна Сретић 

7. Стручно веће за физичко васпитање Кристина Павловић Рајковић 

8. Стручно веће за техничко и информатичко образовање и 

информатику 

Дејан Радоњић 

9. Стручно веће за историју и географију- Стеван Роксандић  

10. Стручни актив за развојно планирање Данијела Банићевић 

11. Стручни актив за развој школског програма Данијела Банићевић 

12. Тим за инклузију Весна Петровић Зечевић 

13. Тим обезбеђивање квалитета и развоја установе Вера Љубисављевић 

14. Тим за самовредновање Ирена Грбић 

 

РАЗРЕДНА ВЕЋА 

1. Разредно веће 1.разреда Сања Лончар 

2. Разредно веће 2.разреда Ј. Радиновић Лукић 

3. Разредно веће 3.разреда Јована Миљковић 

4. Разредно веће 4.разреда Јован Јовановић 

5. Разредно веће 5.разреда Р.Копања Лакићевић 

6. Разредно веће 6.разреда Александра Медић 

7. Разредно веће 7.разреда Станика Брашњевић 
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8. Разредно веће 8.разреда Јован Драгићевић 

 Боравак  Оливера Стаматовић 

 

План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе, у оквиру и поред послова из опште 

надлежности стручних органа (члан 89. Статута), обавља посебно следеће послове:  

1) учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе;  

2) израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе;  

3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

4) учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе;  

5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању 

задатака из своје надлежности; 

6) обавља и друге послове које су му законом, општим актом и одлуком директора школе 

стављени у надлежност. 

Чланови тима: 

1. Вера Љубисављевић руководилац тима 

2. Биљана Нешковић директор 

3. Биљана Пуповић израда летописа 

4. Јована Нинчић израда часописа 

5. Стефан Поповић администратор сајта 

6. Тереза Моличник члан тима 

7. Данијела Банићевић члан тима 

8. Милица Пантелић члан тима 

9. Mилица Дугоњић  члан тима 

  10. Александра Јелић члан тима 

     11. Саша Шуњеварић члан 
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             План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

                                             у школској 2022/2023.  

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА, 

ДОКАЗ 

Унапређење наставе кроз интерактивне 

методе и ИКТ 

 

Директор,  

чланови Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе,  

задужени 

наставници. 

 

     

Септем-

бар/Јун 

 

Интернет платформе, 

презентације, 

припреме наставника, 

евиденције, сајт 

школе, извештај 

тима,радови ученика, 

школска документа 

 Формирање тима за 

обезбеђивање квалитета и развој 

установе  

 

 Израда и усвајање плана рада 

Тима за школску 2022/2023.  

 

 Подела задужења унутар Тима 

 

 Утврђивање начина праћења 

планираних  активности-ШРП, 

ШП,ГПР у циљу  унапређивања 

квалитета рада школе 

Директор школе 

 

Педагошки 

колегијум 

 

Чланови тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

Август 

 

 

Школска 

документацијаанализа, 

дискусија, записник 
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 Oрганизација образовно-

васпитног рада у школи на 

основу стручног упутства 

Министарства просвете током 

трајања пандемије COVID-19  

 

 

 Приоритетни задаци школе за 

школску 2022/2023. годину  су: 

-Формативно оцењивање  

–Унапређивање рада тимова  

-Oбезбеђивање видљивости пројеката 

које реализују стручна већа 

-Израда новог сајта школе у циљу боље 

информисаности ученика, родитеља  

- Целовитије представљање рада 

школе. 

 Анализа и разматрање  

Развојног плана 2020/2025. 

 Анализа усклађености  рада 

Стручних већа, Тимова и 

Актива школе 

 Анализа постигнућа ученика на 

иницијалним тестовима и на 

завршном испиту 

 

 

Директор школе 

 

Чланови тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

 

Вера 

Љубисављевић 

Септем-

бар- 

Октобар 

 

 

Школска 

документацијаанализа, 

дискусија, записник, 

ППТ презентација, 

радови ученика  

 Сарадња са тимом за инклузију 

и са педагошким асистентом 

 

.  

Чланови тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе, 

чланови Тима за 

инклузију, 

педагошки 

Новембар 

 

Школска 

документацијаанализа, 

дискусија, записник 
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асистент 

 Анализа постигнућа ученика на 

крају првог полугодишта и 

сугестије за унапређивање рада 

школе 

 Реализација плана сарадње са 

родитељима 

 Анализа посећених огледних, 

угледних и редовних часова 

 Реализација пројектног и 

тематског планирања 

 Развијање међупредметних 

компетенција кроз школске 

пројекте 

 

Педагог 

 

 

 

 

Чланови тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

 

 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

Јануар 

 

Школска 

документацијаанализа, 

дискусија, записник 

 

Ес дневник 

 

Запажања са посета 

часовима 

 

Евиденција сарадње са 

родитељима 

 

 

 Области квалитета рада 

установе и самовредновање  по 

избору Тима за самовредновање 

„Образовна постигнућа“ и 

„Етос“ 

 Организација рада школе, 

управљање људским и 

материјалним ресурсима 

 

Тим за 

самовредновање, 

 

Чланови 

Наставничког 

већа 

 

Март/ 

Април 

 

Школска 

документацијаанализа, 

дискусија, записник 
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Чланови тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

 Анализа рада стручних већа, 

педагошког колегијума, 

стручних актива и тимова 

 Анализа посећених огледних, 

угледних и редовних часова  и 

сугестије за унапређење рада 

школе 

 Анализа постигнућа ученика на 

крају школске 2022/2023. 

године и сугестије за 

унапређивање рада школе 

 Анализа остварености 

планираних активности (ШРП, 

ШП, ГПРШ) 

 Анализa развијања 

међупредметних компетенција 

 Разматрање стручног 

усавршавања наставника у току 

школске године и могућност 

стицања звања наставника и 

стручних сарадника 

 Идентификовање смерница за 

унапређивање квалитета рада 

школе 

 Стандарди простора и опреме 

школе, одговарајући 

материјални и финансијски 

ресурси 

 Израда извештаја о раду Тима за 

школску 2022/2023.годину  

 

 

Руководилац 

тима 

 

 

Чланови тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

 

 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

Руководиоци 

Актива и 

Тимова 

 

 

 

 

Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школска 

документацијаанализа, 

дискусија 

 

 

Запажања са посета 

часовима 

 

 

 

 

 

Записници Стручних 

већа, Тимова, актива и 

Педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

 

 

 

Евиденција о 
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Директор школе 

 

 

стручном 

усавршавању и 

напредовању  

наставника 

 Унапређење система за праћење  

и вредновање  квалитета рада 

 

 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

задужени 

наставници, 

Педагошки 

колегијум, 

Стручна већа, 

Руководиоци 

тимова, Тим  

за обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе. 

 

 

  Септем-

бар/Јун 

 

Школска 

документација, 

извештаји, запажања 

са посета часовима 

База података 

Припреме, достуне 

платформе онлине,  

Eс дневник 
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План рада Тима за  професионални развој и стручно 

усавршавање 

 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗОВАЊА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

 

ДОКАЗИ 

 

 

 

КОНСТИТУТИВНИ 

САСТАНАК ТИМА 

Установљене 

активности тима, 

израда акционог 

плана, именовање 

чланова тима и 

избор записничара, 

подела задужења 

 

 

 

Чланови тима 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

Записници са 

састанака тима 

АНАЛИЗА 

ПЛАНОВА 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ 

РАЗВОЈА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Преузимање од 

педагога школе и 

анализирање 

потреба и 

компетенција 

запослених 

 

 

Педагог и 

психолог 

 

 

Септембар 

Лични планови 

професионалног 

развоја 

запослених и 

извештај анализе 

истих 

АНАЛИЗА 

ДОСАДАШЊЕ БАЗЕ 

ПОДАТАКА 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

Анализирање 

досадашње базе 

података за текући 

петогодишњи 

период и остале 

колеге 

 

 

Руководилац 

Тима 

 

 

 

Септембар 

 

 

База података 

лиценцног 

периода 
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ПРАВЉЕЊЕ ПЛАНА 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

НА НИВОУ ШКОЛЕ 

ЗА 2022-

2023.ГОДИНУ 

Направити листу 

са свим колегама 

са подацима о 

похађању 

семинарима са 

одређеним 

компетенцијама. 

На основу те листе 

направити листу 

по колегама - које 

компетенције и 

колико бодова 

фали сваком 

колеги. 

На основу тога, 

имајући податак од 

финансијског 

радника колико 

новца има на конту 

стручног 

усавршавања, 

направити план 

стручног 

усавршавања за 

текућу годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 15.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листа семинара за 

све колеге и листа 

са бодовима који 

фале (по 

компетенцијама) 

АНАЛИЗА 

КАТАЛОГА 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА И 

ОДАБИР 

СЕМИНАРА 

Анализирање 

каталога који важи 

од 2022.-

2024.године и 

контактирање 

водитеља 

изабраних 

семинара 

 

 

 

Директор, 

педагог, 

психолог 

 

 

Септембар, 

октобар 

 

 

Листа одабраних 

семинара 
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КОНТАКТИРАЊЕ 

ВОДИТЕЉА 

СЕМИНАРА ЗА 

КОЈЕ СМО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

И УТВРЂИВАЊЕ 

ДАТУМА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

На основу контакта 

са водитељима, 

правимо спискове 

колега којима је 

потребан и 

користан изабрани 

семинар, 

одређујемо датум 

реализације, 

прикупљамо од 

водитеља рачун-

сва та три 

документа 

достављамо 

директору и 

финансијском 

раднику школе 

 

 

 

 

 

 

 

чланови тима 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

Фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

Белешке, мејлови 

 

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

Након одржаних 

семинара 

сакупљамо копије 

сертификата, исте 

заводиму у базу 

података код 

сваког колеге 

понаособ и копије 

унетих семинара 

достављамо 

секретару школе да 

их одложи у 

досијее 

запослених. 

Запосленима 

уручујемо 

оригинале 

сертификата 

 

 

 

 

 

 

руководилац 

тима 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

База података 

текућег лиценсног 

периода, досијеи 

колега 
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ПРАЋЕЊЕ 

ПРИМЕНЕ 

НАУЧЕНОГ НА 

СЕМИНАРИМА 

 

 

Педагог школе по 

природи посла, 

заједно са 

директором прати 

примену наученог 

 

 

 

Педагог, 

директор 

 

 

 

Током 

године 

Припреме са 

часова,видео 

снимци,белешке у 

дневницима 

васпитно-

образовног рада, 

чек листе са 

посета часова 

педагога и 

директора школе 

 

 

АНАЛИЗА 

КВАЛИТЕТА 

ПОРТФОЛИА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Од педагога школе 

преузети базу 

портфолија 

запослених. 

Анализирати исту 

и помоћи младим, 

новим колегама да 

направе своје 

портфолије 

 

 

 

Педагог, 

психолог 

 

 

 

Фебруар 

 

Анализа 

прегледаних 

портфолија 

наставника и 

предлог мера за 

унапређивање 

анализираног 

стања . 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ТИМА 

Састављање 

Годишњег 

извештаја на 

основу базе 

података која је 

ажурна, листе 

семинара који фале 

(са компетенцијама 

које недостају), 

појединачних 

извештаја планова 

професионалног 

развоја колега 

 

 

Чланови тима 

 

 

Јун 2020. 

Извештај који је 

саставни део 

Годишњег 

извештаја рада 

школе 

АНАЛИЗА И 

УПОЗНАВАЊЕ 

ЦЕЛОГ 

КОЛЕКТИВА СА 

ЦЕЛИМ ПЛАНОМ 

ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ 

СЕ ТИЧЕ 

УСАВРШАВАЊА У 

ОКВИРУ 

УСТАНОВЕ 

 

 

 

 

 

Анализа и допуна 

или модификација 

постојећег 

правилника 

 

 

 

 

 

 

Чланови тима 

 

 

 

 

 

 

Октобар-

Јун 

 

 

 

 

 

Правилник о 

усавршавању у 

установи 
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АНАЛИЗА 

ПРАВИЛНИКА О 

СТРУЧНОМ 

УСАВРШАВАЊУ И 

ИНИЦИРАЊЕ 

КОЛЕГА КОЈИ БИ 

БИЛИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

ЗА КОНКУРИСАЊЕ 

ЗА ДОБИЈАЊЕ 

ЗВАЊА 

На стручним 

већима 

изанализирати 

правилник о 

стручном 

усавршавању и 

напредовању у 

струци и на 

основу искуства 

колега који су 

добили звање - 

појединим 

колегама да 

конкуришу за 

звање 

 

 

 

 

 

Стручна већа 

 

 

 

 

 

Јануар 2023 

Јун 2023. 

 

 

 

 

 

Записники са 

стручних већа 
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План рада Тима  за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва тима 

 

 

 

Тим за развој  међупредметних  компетенција  и  предузетништва 

 

Руководилац: Лакићевић Копања Радиславка 

 

План рада тима   

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ  ВРЕМЕ  НАЧИН 

ПРАЋЕЊА, 

ДОКАЗ  

 

Kомпетенција за учење 

 

Наставници  би требали 

ученике подучавати  

различитим техникама учења . 

Потребно је   организовати 

стручно усавршавање 

наставника по питању 

познавања и примене 

различитих техника учења,које 

би они преносили својим 

ученицима. 

                             

директор,  

педагог, 

психолог 

,наставници разредне 

наставе   

и наставници предметне 

наставе 

континуирано 

 

Праћењем 

 ученичких  

постигнућа 

 

Oдговорно учешће у 

демократском друштву 

педагог, 

психолог, 

наставници разредне наставе   

и наставници предметне 

континуирано 

 

Анализа 

Извештаја 

радаУченичко 

гпарламента као 
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наставе, Ученички 

парламент 

и  

 реализације 

акције 

 

„СрцеСинђелића“ 

и  

Тематских 

недеља 

 

Eестетичкакомпетенција 

Тим за разво 

јмеђупредметних 

компетенција и 

предузетништва, 

наставници ликовног, 

музичког,техникеи техн. и  

наставници разредне наставе 

 

континуирано 

 

Изложбе 

Приредбе 

 

 

Комуникација 

Наставници разредне 

наставе  и наставници 

предметне наставе 
континуирано 

 

Путем 

индивидуалних 

разговора,  

дискусија на 

часу, кроз рад 

секције интернет 

страница школе 

 

Одговоран однос према 

околини 

Тим за заштиту животне 

средине, наставници 

разредне наставе  и 

наставници предметне 

наставе 
континуирано 

 

Кроз рад 

еколошке  

секције и  

реализацију 

одређених 

акција 

 Наставници разредне 

наставе  и наставници 
континуирано Праћењем 
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Одговоранодноспремаздрављу предметне наставе , 

Тим за здравствено 

васпитање ученика 

 Предавања 

Представника 

Надлежних 

институција  

(Домздравља, 

МУП,  

Ватрогасна 

станица) 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

 

 

 

Реализовати мини пројекте : 

 

Стручно веће за физичко 

васпитање : 

Орјентиринг 

 

Стручно веће за технику и 

технологију и информатику и 

рачунарство : 

1.Намагнетиши се  

2. Фестивал науке 

 

Стручно веће за стране језике  

(8. Разред) : 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва, наставници 

предметне наставе  и 

наставници разредне наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, помоћник 

директора, Тим за 

међупредметне 

компетенције, задужени 

наставници 

 

континуирано 

 

Праћење и 

евалуација 

реализованих 

пројеката-сајт 

школе, изложбе у 

холу школе 
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 Professions – What do you want 

to be when you finish school? 

Стручно веће за ликовну и 

музичку културу: 

Свирачи 

Стручно веће за биологију и 

хемију : 

Сајам туризма 

Стручно веће за српски језик-

1.Часопис Синђа 

2.Наши ученици у улози 

насзавника и књижевних 

јунака 

Стручно веће за математику и 

физику:. 

1. ОСНА СИМЕТРИЈА  

(5.разред )                      

2. Површина троугла и 

четвероугла  (6.разред) 

 

 

 

 

Рад са подацима и 

информацијама 

Наставници предметне 

наставе  и наставници 

разредне наставе 

 континуирано 

 

Кроз рад 

Информатичке 

секције, 

новинарске 

секције и секције 

интернет 

страница школе 

 

Решавање проблема 

директор,  

педагог, 

континуирано 

 

Путем 

индивидуалних  

разговора, 
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психолог, наставници 

разредне наставе  и 

наставници предметне 

наставе 

проценом 

реаговања у 

проблемским 

ситуацијама и 

познавања 

процедура 

реаговања 

када се проблем 

идентификује 

 

Сарадња 

педагог, 

психолог, наставници 

разредне наставе  и 

наставници предметне 

наставе 

континуирано 

 

Упитници 

Анкете 

 

Дигитална компетенција. 

педагог, 

психолог,наставници 

разредне наставе  и 

наставници предметне 

наставе 
континуирано 

 

Праћење 

Рада 

информатичке 

секције, секције 

интернет 

страница 

школе 

 

 

Руководилац: Лакићевић Копања Радиславка 
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План рада Тима за инклузију 

 

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ,  Весна Петровић Зечевић 

 

План рада тима   

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ  ВРЕМЕ  НАЧИН 

ПРАЋЕЊА, 

ДОКАЗ  

Разматрање и усвајање плана рада тима 

за школску 2022/23. 
чланови СТИО VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 

 

 

 

 

 

Именовање чланова и руководиоца 

Тима и подела задужења у оквиру Тима 

  руководилац СТИО 

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 школске 

2022/23. године 

  координатори 

тимова за додатну 

подршку ученику 

 

Договор са тимом дефектолога ОШ 

,,Бошко Буха” о начинима подршке 

деци и наставницима у наредном 

периоду 

  

чланови СТИО 

дефектолози ОШ 

,,Бошко Буха” 

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 

Општина Звездара 

Сарадња са организацијом «Дечје срце» 

ради обезбеђивања личног пратиоца 

ученицима који имају решење 

  руководилац СТИО 
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Успоставити мрежу сарадње са 

специјализованим организацијама, 

удружењима и организацијама у циљу 

квалитета наставе,подршке и бриге о 

ученицима и њиховом напредовању: 

 

Савез слепих, Удружење „Плава 

шкољка“, Удружење родитеља деце са 

аутизмом, Регионални центар за 

таленте 

Дом Здравља Звездара,Центар за 

социјални рад, Палмотићева клиника, 

Национална служба за запошљавање, 

факултети , радне 

организације,медији,локална 

заједница,библиотеке,културни центри 

 

                 

директор 

Тим за инклузију 

Тим за културну и 

јавну делатност 

школе 

Тим за сарадњу са 

породицом 

Тим за здравствено 

васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор о усаглашавању и начину 

пружања подршке ученицима из 

осетљивих група и ученицима са 

изузетним способностима и 

обавештавање о исходима (у складу са 

извештајем Тима за самовредновање и у 

складу са Развојним планом) 

Тим за инклузију,           

Тим за развојно 

планирање 

Дистрибуција прилагођених уџбеника и 

другог наставног материјала за ученике 

којима је таква помоћ неопходна у 

сарадњи са издавачким кућама 

  руководилац СТИО 

директор школе, 

МПНТР 

Процедуре за планирање, спровођење и 

праћење ИОП-а 

Тим за инклузију, 

родитељи ученика 

 

Прибављање нових мишљења 

Интересорне комисије за процену 

потреба за додатном подршком 

  психолог 

ИРК ГО Звездара 

Превенција осипања ученика из 

образовног система 

директор 

Тим за инклузију 
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IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 

Упознавање Одељењских већа 5. 

разреда са потребама ученика који раде 

према ИОП-у и начином досадашњег 

рада у разредној настави 

чланови СТИО, 

учитељи, Одељенска 

већа 5. разреда 

 

Израда педагошких профила за ученике 

којима је потребна подршка, а до сада 

нису радили по ИОП-у 

                      

чланови тима за 

додатну подршку 

ученику 

IX 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда нових или ревизија посојећих 

ИОП-а за ученике  2-8. разреда 

чланови тима за 

додатну подршку 

ученику 

Успостављање сарадње са родитељима 

ученика који су предложени за 

утврђивање права на ИОП 

чланови тима за 

додатну подршку 

ученику 

Формирање тимова за пружање додатне 

подршке ученику 
директор школе 

Стручна помоћ наставницима у 

пружању додатне подршке у избору и 

примени мера индивидуализације или 

измене садржаја за ученике који раде по 

ИОП 

 

чланови тима за 

инклузију, ПП 

служба, дефектолог 

Евидентирање ученика 1. разреда 

којима је потребна додатна подршка 

према решењу ИРК и чије је 

напредовање потребно пратити у току 

првог тромесечја 

педагог 

психолог 

учитељи 1. разреда 
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Израда распореда рада тима 

дефектолога, педагошког асистента и 

логопеда 

дефектолози ОШ 

”Бошко Буха, 

педагошки асистент, 

логопед, одељењске 

старешине 

 

ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 

Подршка укључивања деце/ученика 

избеглица и миграната/тражилаца азила 

у редован систем образовања и 

васпитања у Републици Србији 

директор 

Тим за инклузију 

родитељи ученика 

 

Упознавање Педагошког колегијума, 

Савета родитеља и Школског одбора са 

планом рада тима за 2022/23.г. 

 

директор школе 

Педагошки колегијум 

Савет родитеља 

Школски одбор 

Достављање предлога за израду нових, 

ревизију или укидање постојећих        

ИОП-а Педагошком колегијуму на 

усвајање 

руководилац СТИО 

Педагошки колегијум 

X 

 

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 

Праћење напредовања ученика 1. 

разреда и процена потреба за подршком 

учитељи 1. разреда, 

психолог и педагог 

Укључивање ученика у активности 

поводом „Дечје недеље“ 

чланови СТИО 

Актив учитеља 

Дечји савез 

Анализа успеха и напредовања ученика 

који раде по ИОП-у на крају првог 

тромесечја 

координатори тимова 

за додатну подршку 

ученику 

Одељенска већа 

XI 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ 

Вредновање и предлози за увођење 

нових, ревизију или укидање нових 

ИОП-а 

координатори тимова 

за додатну подршку 

ученику 

Одељенска већа 

Идентификација ученика за ИОП 3  чланови СТИО 
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 (акцелерациjа; обогаћивање програма) 

 

ПП служба ТИМА 

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 

XII 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 

Достављање предлога за израду нових, 

ревизију или укидање постојећих ИОП-

а Педагошком колегијуму на усвајање 

руководилац СТИО 

Педагошки колегијум 

Укључивање ученика у активности 

поводом „Новогодишњег вашара“ 

чланови СТИО 

Актив учитеља 

Дечји савез 

Организовање Хуманитарне акције  

„Срце Синђелића“ 
Чланови СТИО 

Укључивање ученика са ПП у 

активности поводом Дана Светог Саве 

чланови СТИО 

Тим за културне 

делатности 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 

Анализа успеха и напредовања ученика 

који раде по ИОП-у на крају првог 

полугодишта 

координатори тимова 

за додатну подршку 

ученику 

Одељенска већа 

Вредновање и предлози за увођење 

нових, ревизију или укидање нових 

ИОП-а 

координатори тимова 

за додатну подршку 

ученику 

Одељенска већа 

Формирање тимова и израда ИОП-а за 

ученике 1. разреда за које постоји 

потреба за подршком који ће се 

примењивати од 2. полугодишта 

руководилац СТИО 

учитељи 1.разреда 

педагог и психолог 

Подношење извештаја о резултатима 

вредновања ИОП-а Педагошком 
руководилац СТИО 
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колегијуму и доношење одлуке о даљој 

примени, изменама и допунама ИОП-а 

Педагошки колегијум 

Размена искустава и професионалних 

информацијау школи и међу школама  
Чланови Тима 

Праћење спровођења ИОП-а и рада 

тимова за додатну подршку ученику у 

другом полугодишту 2022/2023. 

руководилац СТИО, 

одељењске 

старешине 

директор школе 

II 

ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 

Организовање радионица за ученике 8. 

разреда и њихове родитеље – 

упознавање са занимањима у којима ће 

најбоље дођи до изражаја њихове 

способности 

Педагог и психолог 

тим за 

професионалну 

оријентацију 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 

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 СТИО, 

Школска управа ГО 

Звездара 

Информисање родитеља и ученика о 

правима у образовању 

Тим за инклузију, 

родитељи ученика 

 

Подношење захтева за набавку 

прилагођених уџбеника и наставних 

средстава за ученике којима је таква 

врста помоћи неоподна 

руководилац СТИО 

Директор школе 

МПНТР 

Међународна сарадња са Основном 

школом                „Сладки врх“ из 

Словеније – студијско путовање  

 

директор, педагошки 

колегијум, 

Педагог,психолог,тим 

за инклузију, Тим за 

унапређење 

 

Активности у школи поводом Светског 

дана Рома (изложба, приредба, 

радионице) са циљем бољег упознавања 

са културом ромске заједнице и 

педагошки асистент IV 
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социјалне инклузије  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 

Анализа успеха и напредовања ученика 

који раде по ИОП-у на крају првог 

тромесечја 

координатори тимова 

за додатну подршку 

ученику 

Одељенска већа 

Вредновање и предлози за увођење 

нових, ревизију или укидање нових 

ИОП-а 

координатори тимова 

за додатну подршку 

ученику 

Одељенска већа 

Подношење извештаја о резултатима 

вредновања ИОП-а Педагошком 

колегијуму и доношење одлуке о даљој 

примени, изменама и допунама ИОП-а 

чланови СТИО, 

Педагошки колегијум 

Организација пробног завршног испита 

за ученике са ИОП-ом (израда 

прилагођених тестова, прилагођавање 

простора за рад и обезбеђивање 

асистента) 

директор школе 

чланови тимова за 

додатну подршку 

ученику 

Саветодавни рад са ученицима 8. 

разреда у вези са полагањем завршног 

испита и предаја листе жеља уписа у 

жељену школу Школској управи  

психолог 

одељенске старешине 

родитељи ученика 

Школска управа ГО 

Звездара 

V 

ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 

Укључивање ученика у активности 

поводом Дана школе 

Tим за културне 

делатности 

чланови СТИО 

V 

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 

Формирање и слање списка потреба за 

дефектолошком подршком Школској 

управи за наредну школску годину 

чланови СТИО 

дефектолози ОШ 

,,Бошко Буха” 

 

Анализа успеха и напредовања ученика 

који раде по ИОП-у на крају школске 

координатори тимова 

за додатну подршку 
VI  
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2022/2023. ученику 

Одељенска већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 

Вредновање и предлози за увођење 

нових, ревизију или укидање нових 

ИОП-а за наредну школску годину 

координатори тимова 

за додатну подршку 

ученику 

Одељенска већа 

Спровођење и анализа резултата анкете 

за родитеље о процени сарадње са 

тимом за додатну подршку ученику и 

школом 

руководилац СТИО 

одељенске старешине 

Анализа рада СТИО тима у 2022/23. 

години 
чланови СТИО 

Подношење извештаја о реализацији 

годишњег плана Тима за ИО 
руководилац СТИО 

Предлог плана рада Тима за ИО за 

школску 2023/24.г. 
чланови СТИО 

- Организација трибина,предавања , 

радионица 

-сарадња са Тимом за подршку из ОШ 

,,Бошко Буха“  и јачање односа између 

мобилног тима и наставника 

Формирање малих тимова Унапређење 

ИОП-а 

 

директор, 

педагог,психолог,тим 

за инклузију, Тим за 

социјалну заштиту, 

Тим за подршку 

 

током целе 

године 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ 

ТИМА 
Стручно усавршавање наставника, 

обука наставника за примену  

савремених наставних метода за израду, 

реализацију и евалуацију ИОП-а, 

индивидуализације и диференцијације у 

настави 

 

директор, 

педагог,психолог,тим 

за инклузију, Тим за 

социјалну заштиту, 

Тим за подршку 
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План рада тима за професионалну оријентацију 

 

 

План рада тима за школску 2022-2023. 

 

 

План рада тима- ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА   

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ  ВРЕМЕ  НАЧИН 

ПРАЋЕЊА, 

ДОКАЗ  

Испитивање способности ученика 

осмог разреда тестом ТПИ или ТПО 
Педагог, психолог 

током 

школске 

године 

 Записници тима, 

анализа тескова и 

записници код 

психолога и 

педагога.  

 Професионално информисање 

(предавања, видео презентације, гости 

предавачи) 

 Педагог, психолог, 

разредне старешине мај, јун 

 Записници тима, 

видео 

презентације 

Сарадња са гимназијама, средњим 

стручним школама 

Педагог, психолог, 

разредне 

старешине,сарадни

ци из средњих 

школа,тим за 

професионалну 

орјентацију 

 

мај,јун 

 Записници има 

Проф. саветовање 
Педагог, предметни 

наставници 

током 

школске 

године 

 Записници тима 

и записници 

стручних актива 

Посете  школама и предавања у нашој 

школи 

 

Педагог ,предметни 

наставници 
        друго 

полугодишт

е 

 Записници тима 

и записници 

стручних актива 

Изложбе на тему ПО Наставници 

Ликовне културе и 
током 

школске 

 Записници, 
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Технике и 

технологија 

године изложба  

Школски часопис и сајт-уређивање  Наставници 

Српског језика 
мај 

  Записник, 

часопис, сајт. 

Руководилац тима: Станика Брашњевић 
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План рада тима за сарадњу са породицом 

 

 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ 

 

План рада тима   

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ  ВРЕМЕ  НАЧИН 

ПРАЋЕЊА, 

ДОКАЗ  

 

Индивидуално контактирање 

одељењског старешине са родитељима 

ученика 

 

одељењске 

старешине 

прво и друго 

полугодиште 

Индивидуалне 

консултације, 

телефонски 

позиви, писана 

обавештења, 

контактирање 

имејлом. 

Индивидуалне консултације са 

родитељима ученика VIII разреда 

одељењске 

старешине 

прво и друго 

полугодиште, 

одређени дан  

Индивидуалне 

консултације, 

телефонски 

позиви, писана 

обавештења, 

контактирање 

имејлом. 

Отворена врата 

одељењске 

старешине, 

наставници  

 

одређени дан 

у току 

школске 

године 

Белешке о 

ученику. 

Извештај о 

напретку 

ученика. 

Евиденција 

Професионална оријентација педагог, психолог 
прво 

полугодиште 

 

Евиденција 

Родитељски састанци 

одељењске 

старешине, 

педагог, психолог, 

на крају 

сваког 

класификацио

ног периода; 

 Евиденција; 

давање предлога, 

савета, сугестија 
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директор  по потреби у 

току школске 

године       

Родитељски састанци за родитеље 

будућих првака 

педагог, психолог, 

директор 
прво 

полугодиште 

Евиденција; 

давање предлога, 

савета, сугестија 

Родитељски састанци за родитеље 

ученика осмог разреда 

педагог, психолог, 

директор 

у току 

школске 

године 

Евиденција; 

давање предлога, 

савета, сугестија 

Стварање радних навика код ученика 

првог разреда - предавање 

 

педагог, психолог, 

наставници 

септембар 

Евиденција; 

давање предлога, 

савета, сугестија 

Оснаживање породице - пројекат 

 

педагог, психолог 

прво и друго 

полугодиште 

Евиденција; 

давање предлога, 

савета, сугестија 

Подршка ученицима из осетљивих 

група 

наставници, 

педагог, психолог, 

педагошки 

асистент, Тим за 

социјалну и 

здравствену 

заштиту ученика 

прво и друго 

полугодиште 

Евиденција; 

давање предлога, 

савета, сугестија 

Подршка ученицима који раде по 

Индивидуалном образовном плану 

наставници, 

педагог, психолог, 

педагошки 

асистент, Тим за 

инклузију 

прво и друго 

полугодиште 

 

Евиденција 

Подршка ученицима у кризним 

ситуацијама 

наставници, 

педагог, психолог, 

директор, Тим за 

кризне ситуације,  

Центар за 

социјални рад, 

Дом здравља 

прво и друго 

полугодиште 

 

Евиденција 

Информисање родитеља из осетљивих 

група о правима у образовању, ради 

спречавања осипања ученика 

(информисање родитеља и ученика о 

активностима која се тичу ученика; 

наставници, 

педагог, психолог, 

педагошки 

асистент, Тим за 

социјалну и 

прво и друго 

полугодиште 

 

Извештај, 

записници 
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могућност прилагођавања завршног 

испита на крају ОШ и пријемних и 

завршних испита у СШ) 

 

здравствену 

заштиту ученика 

 

Подршка укључивању ученика 

избеглица и миграната/тражилаца 

азила у редован систем образовања и 

васпитања 

наставници, 

педагог, психолог, 

педагошки 

асистент, Тим за 

социјалну и 

здравствену 

заштиту ученика 

прво и друго 

полугодиште 

Евиденција; 

давање предлога, 

савета, сугестија 

Огласна табла, сајт школе 

 

наставници, 

педагог, психолог 

прво и друго 

полугодиште 

 

 Припремати 

материјале и 

уређивати 

огласну таблу и 

сајт школе. 

Вајбер група 

наставници, 

педагог, психолог, 

директор, Тим за 

културне и јавне 

делатности школе 

прво и друго 

полугодиште 

 

Фотографије, 

линк ка сајту 

школе 

Трибине, предавања за родитеље и 

ученике, родитељ као предавач 

педагог, психолог, 

наставници, Тим 

за заштиту деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

прво и друго 

полугодиште 

Организовање, 

предавање и 

анализа 

предавања. 

Трговина људима - предавања педагог, психолог, 

наставници, Тим 

за заштиту деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Тим за социјалну 

и здравствену 

заштиту ученика 

у току 

школске 

године 

Организовање, 

предавање и 

анализа 

предавања. 

Евиденција 

Појачан васпитни рад са ученицима 

који имају дисциплинских проблема 

педагог, психолог, 

наставници, 

специјални 

педагог, 

дефектолог, Тим 

у току 

школске 

године 
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за заштиту деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Тим за социјалну 

и здравствену 

заштиту 

Евиденција 

Сарадња са педагошким асистентом наставници, 

педагог, психолог,  

Тим за заштиту 

деце од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Тим за социјалну 

и здравствену 

заштиту 

прво и друго 

полугодиште 

 

Евиденција, 

извештај 

Сарадња са логопедом, дефектологом  

и специјалним педагогом 

наставници, 

педагог, психолог,  

Тим за заштиту 

деце од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Тим за социјалну 

и здравствену 

заштиту, Тим за 

инклузију 

прво и друго 

полугодиште 

 

 

 

 

 

Евиденција, 

извештај 

 

Рад у Савету родитеља и другим 

стручним органима, активима и 

тимовима 

 

 

директор, 

секретар, педагог, 

психолог, чланови 

тима 

прво и друго 

полугодиште 

 

 Записници са 

састанака Савета 

родитеља, 

Школског 

одбора, састанака 

тимова 

Хуманитарне организације 

наставници, 

педагог, психолог, 

Савет родитеља,  

Тим за социјалну 

и здравствену 

заштиту 

у току 

школске 

године 

 

 

Евиденција 

Хуманитарна организација „Срце 

Синђелића“ 

наставници, 

педагог, психолог, 

Савет родитеља,  

Тим за социјалну 

у току 

школске 

године 

 

Евиденција 
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и здравствену 

заштиту 

 

Међународна сарадња са словеначком 

Основном школом „Сладки врх“ 

наставници, 

педагог, психолог, 

Савет родитеља 

у току 

школске 

године 

 

Евиденција 

 

Анкетирање у току школске године 
педагог, психолог, 

наставници,Тим за 

самовредновање 

у току 

школске 

године 

 

   Анкете 
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План рада Тима за школски спорт 

 

РУКОВОДИЛАЦ  : Кристина Павловић-Рајковић 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

 

Кристина Павловић-Рајковић,професор физичког васпитања 

Александар Илић,професор физичког васпитања 

Миломир Петровић,професор физичке културе 

Стеван Роксандић,наставник географије 

Јована Миљковић,наставник разредне наставе 

 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ МЕСЕЦ 

 *Окупљање Тима за школски спорт и 

представљање плана за следећу годину 

*Подела задужења 

 *Раматрање опремљености спортским 

реквизитима 

*Пројектна настава –ОРИЈЕНТИРИНГ,5. 

И 6. Разред-план рада 

 

 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

Стеван Роксандић 

Јована Миљковић 

 

 

 

 

 

Август 
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*Спортска такмичења 

*Организација секција-подела задужења и 

термини 

*Почетак пројекта-ОРИЈЕНТИРИНГ 

 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

Стеван Роксандић 

Јована Миљковић 

 

 

 

 

септембар 

*Реализација Недеље спорта 

*Припрема ученика за учешће у јесењем 

кросу 

 

*Екипе за такмичења у млађим разредима-

припреме за Мале Олимпијске игре 

 

 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

Стеван Роксандић 

Јована Миљковић 

 

 

Октобар 

  

*Спортска такмичења у организацији –

Школски спорт 

*Сумирање рада  

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 

 

 децембар 
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 *Разматрање резултата рада у првом 

полугодишту 

 

Стеван Роксандић 

Јована Миљковић 

 

 

 

 

*Припреме за пролећни крос 

*Припреме за градски 

маратон,заинтересовани ученици 

 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

Стеван Роксандић 

Јована Миљковић 

 

 

 

Фебруар 

*Организација пролећног кроса 

*Спортска такмичења 

*Београдски маратон-учешће 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

Стеван Роксандић 

Јована Миљковић 

 

Март 

*Резимирање успеха у 1. И 2. 

Полугодишту,паралела и напредак 

*Недеља спорта-организација 

*Оријентиринг-пројектна настава 

 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

Стеван Роксандић 

Јована Миљковић 

 

 

Мај 
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*Годишњи извештаји-рад 

тима,секција,успеси са такмичења 

*Анализа рада у школској години 

*Избор руководиоца и чланова тима за 

следећу годину 

*Предлог плана рада за следећу годину 

 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

Стеван Роксандић 

Јована Миљковић 

 

 

 

 

Јун 

 

 

 

 

 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

408 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

План  Тима за културне и јавне делатности 

 

 

 

 

                                   ТИМ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ  ШКОЛЕ 

 

План рада тима   

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ  ВРЕМЕ  НАЧИН 

ПРАЋЕЊА, 

ДОКАЗ  

Свечани пријем првака 
Рaзредно веће 

другог разреда 

Септембар20

22. 

Извештај, сајт 

школе 

Именовање координатора за учитеље 

и координатора за наставнике који ће 

бити веза са администратором сајта  

Оливера Лазаревић,  

Татјана Бањеглав 

 

Током 

школске 

године 

Извештај, сајт 

школе 

Припрема сценарија за филм о школи Колектив школе 
Септембар и 

октобар 2022. 

Извештај, сајт 

школе 

Формирање заједничке вибер групе са 

родитељима на којој ће родитељи 

добијати обавештења о текућим 

школским активностима 

Наставници 

информатике 

Септембар 

2022. 

 

Вибер група 

 Учлањивање првака у Дечји савез 

 

Руководилац Дечјег 

савеза, учитељи 

првог разреда     

Октобар 

2022. 

 Извештај, сајт 

школе 

Учлањивање првака у  библиотеку  Библиотекар 

школе 

 

Октобар 

2022. 

 Извештај, сајт 

школе 

Безбедност деце у саобраћају  Предавање - МУП 
Септембар 

2022. 

 Извештај, сајт 

школе 
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Сајам књига Наставници 

српског језика 

Октобар 

2022. 

 Извештај, сајт 

школе 

Организација активности за запослене 

у школи, ученике и родитеље, коjе су 

директно усмерене на превенциjу 

насиља 

 Сви ученици и 

запослени 
Током читаве 

школске 

године 

 Извештај, сајт 

школе 

Сарадња са школом ,,Сладки Врх“ 

Сви ученици и 

запослени                 

 

Током читаве 

школске 

године 

 Извештај, сајт 

школе 

Сарадња са околним вртићима 
Ученици млађих 

разреда и учитеља 

Током читаве 

школске 

године 

  Извештај, сајт 

школе 

Сајам науке 
 Наставници 

физике 

Новембар 

2022. 

 Извештај, сајт 

школе 

Новогодишњи вашар 
Ученици млађих 

разреда 

Децембар 

2022. 

 Извештај, сајт 

школе 

Маркентинг школе 
Директор школе и 

сви запослени 

Током читаве 

школске 

године 

 Извештај, сајт 

школе 

Школска слава Свети Сава Сви ученици и 

запослени 
Јануар 2023. 

Извештај, сајт 

школе 

Обележавање Дана државности Наставници 

историје 

Фебруар 

2023. 

Извештај, сајт 

школе 

Читалачка значка Библиотека школе 

и ученици млађих 

разреда 

Април 2023. 

Извештај, сајт 

школе 

Међународни дан дечије књиге Учитељи и 

наставници српског 

језика, посете 

песника 

Април 2023. 

Извештај, сајт 

школе 

Хуманитарна акција ,,Срце 

Синђелића“ и остале хуманитарне 

активности 

Сви ученици и 

запослени 

Током читаве 

школске 

године 

Извештај, сајт 

школе 
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Златна сирена-градско такмичење соло 

певача и малих вокалних састава 
Сви ученици школе Мај 2023. 

Извештај, сајт 

школе 

Прослава Дана школе 
Чланови Тима Мај 2023. 

Извештај, сајт 

школе 

Изложбе ликовних и литерарних 

радова Сви ученици 

Током читаве 

школске 

године 

Извештај, сајт 

школе, панои 

Посете музејима, биоскопима, 

позориштима… Сви ученици 

Током читаве 

школске 

године 

Сајт школе, 

извештаји 

Завршне приредбе 
Сви ученици Јун 2023. 

Сајт школе, 

извештаји 
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План рада Тима за социјалну и здравствену заштиту ученика и 

сарадњу са Црвеним крстом Звездаре 

 

Тим за здравствену заштиту ученика и сарадњу са Црвеним крстом Звездаре 

Годишњи план рада Тима   

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ  ВРЕМЕ  НАЧИН 

ПРАЋЕЊА, 

ДОКАЗ  

 

 Израда годишњег плана рада 

Тима. 

Чланови Тима, 

педагог и психолог 

школе, директор 

школе, секретар 

школе, ученици VIII   

разреда 

Август 

 

 

 

Извештаји, 

записници 

 

 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; 

 Појам здравља и здравог начина 

живота, од I до VIII разреда, час 

ОС; 

 Значај одржавања личне хигијене 

од I до IV разреда; 

 Развијање личне одговорности за 

бригу о телу од V до VIII 

разреда, час ОС; 

 Стоматолошки преглед  ученика 

шестог и седмог разреда. 

Чланови Тима, 

чланови општине 

Звездара, 

Црвени крст, 

учитељи – 

наставници 

предметне и 

разредне наставе, 

педагог и психолог 

школе, директор 

школе, секретар 

школе, 

ученици VIII   

разреда, стоматолог 

Дома здравља 

Звездара 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештаји, 

записници 
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 Исхрана, формирање навика и 

ставова, од I до VIII разреда, час 

ОС 

 Развојне промене од V доVIII 

разреда, час ОС; 

 Сазнање о себи и препознавање 

осећаја од I до IV разреда; 

 Правилна исхрана у пубертету, 

утицај гојазности на физичку 

активност, ученицима  VII и VIII 

разреда, час физичког. 

 

Чланови Тима, 

педагошки асистнт, 

Општина Звездара, 

Црвени крст , 

психолог, одељенски 

старешина, 

професор физичког 

и здравственог 

васпитања 

 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

Извештаји, 

записници 

 Радионице на тему превенције 

заразних болести, здраве и 

нездраве навике код деце ( 5. и 6. 

разред) 

 Болести прљавих руку- I и II 

разред, час ОС; 

 Важност уношења течности и 

физичка активност у периоду 

адолесценције, час физичког; 

 Основе прве помоћи на часовима 

физичког и здравственог 

васпитања млађих разреда. 

Чланови Тима, 

учитељи – 

наставници 

предметне и 

разредне наставе, 

Црвени крст 

Звездара, професор 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

 

Новембар 

 

 

 

 

 

Извештаји, 

записници 

 Светски дан борбе против Сиде; 

 Начин чувања од болести, бити 

здрав, од I доVIII разреда; 

 Епидемије (Сида)-предавање 

ученицима III и IV разреда; 

 Предлози за спортске активности 

 Суочавање са развојним 

страховима и анксиозношћу од V 

дo VIII разреда, час ОС 

 Стоматолошки преглед ученика 

Чланови Тима, 

ученици и наставник 

биологије, 

Црвени крст 

Звездаре, 

професори физичког 

васпитања, доктори 

Дома здравља 

Звездара. 

 

Децембар/ 

Јануар 

 

 

 

 

 

 

 

Извештаји, 
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првог разреда; 

 Систематски преглед ученика 

трећег разреда. 

Извештај о планираним и реализованим 

активностима тима за здравствену 

заштиту и сарадњу са Црвеним крстом 

током првог полугодишта; 

 записници 

 

 Лепо понашање, од I до IV  

разреда, час ОС; 

 Односи у породици и сарадња у 

породици и школи, од I доVIII 

разреда, час ОС 

Тим за социјалну и 

здравствену 

заштиту, 

Општина Звездара, 

учитељи–

наставници 

предметне и 

разредне наставе,  

 

Фебруар 

 

 

 

Извештаји, 

записници 

 Прихватање потреба других, од 

V до VIII разреда, час ОС; 

 ,,Светски дан вода“- значај воде 

од I до VIII разреда ; 

 Болести зависности, од V до VIII 

разреда; 

Чланови Тима, 

учитељи – 

наставници 

предметне и 

разредне наставе, 

Црвени крст 

Звездаре,  актив 

наставника 

биологије и хемије 

школски лекар. 

 

Март 

 

 

 

 

 

Извештаји, 

записници 

  „Здравље је највеће богатство“- 

Светски дан здравља, од I до VIII 

разреда, час ОС 

 Значај физичке активности на 

свежем ваздуху, од I до IV 

разреда 

 Упознавање са пружањем 

здравствене помоћи од V до VIII 

разреда, час ОС 

 „Пушење, путеви ширења и мере 

Чланови Тима, 

Црвени крст 

општине Звездара; 

ученици 4. са својим 

наставницима, 

одељенски 

старешина, 

професор физичког 

васпитања, 

Април/ Мај 

 

 

 

 

Извештаји, 

записници 
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заштите’’- предавање 

 

школски лекар, 

наставници 

биологије .  

 Обележавање светског дана 

заштите животне средине путем 

спортских, ликовних и 

литерарних активности и 

изложба радова у холу школе 

 Чување животне средине- Чувари 

природе, од I до IV разреда, час 

ОС 

Евалуација досадашњег рада Тима и 

прављење годишњег извештаја рада 

Тима за здравствену заштиту ученика  

наше школе, као и годишњег извештаја 

сарадње нашег Тима са Црвеним крстом 

Звездара 

Тим за социјалну и 

здравствену 

заштиту, учитељи – 

наставници 

предметне и 

разредне наставе. 

Јун 

 

 

 

 

 

Извештаји, 

записници 

 

 

 Руководилац Тима: Маја Николић
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План рада Тима за заштиту животне средине 

 

 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

План рада тима  за школску 2022-2023 годину 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ  ВРЕМЕ  НАЧИН 

ПРАЋЕЊА, 

ДОКАЗ  

Обележавање Дана очувања озонског 

омотача 

Наставници 

биологије и 

географије 

септембар 

 

Пано 

(изложба)/ппт 

презентација 

ученика 

Обележавање Дана чистих планина 

Наставници 

биологије и 

географије 

септембар 

 

Пано 

(изложба)/ппт 

презентација 

ученика 

Акција прикупљања старе хартије и 

чепова 

Сви чланови тима 
континуиран

о 

Контејнер за 

рециклажу старе 

хартије, 

рециклажне кутије 

“Чеп за хендикеп” 

Одржавање и надзор над сортитарањем 

отпада у рециклажне кутије 
Сви чланови тима 

континуиран

о 

рециклажне кутије 

у холу школе 

Очистимо школско двориште Сви чланови тима октобар 

фотографије 

дворишта пре и 

после акције 

Озелењавање школског дворишта Сви чланови тима октобар 

Нове биљке у 

школском 

дворишту-

фотографије 

Обележавање Дана животиња Сви чланови тима октобар изложба 
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ученичких радова 

Обележавање Дана правилне исхране Сви чланови тима октобар 

радионица са 

ученицима млађих 

разреда 

Обележавање Светског дана екологије 
Наставници 

биологије 
новембар 

радионица са 

ученицима млађих 

разреда 

Посета Сајму екологије 
Наставници 

биологије 
новембар 

 

фотографије 

посете 

Очистимо школско двориште Сви чланови тима новембар 

фотографије 

дворишта пре и 

после акције 

Гајење бонсаи стабала 
Наставници 

биологије 

Новембар/де

цембар 

фотографије 

Обележавање Дана борбе против СИДЕ 
Наставници 

биологије 
децембар 

пано/ппт 

презентација 

ученика 

Хуманитарна акција “Срце Синђелића” Сви чланови тима децембар 

припремљени 

новогодишњи 

пакетићи 

Озелењавање школског дворишта 

Наставници 

биологије и 

географије 

фебруар 

 

нове биљке у 

школском 

дворишту; 

фотографије 

Обележавање Дана вода 
Наставници 

биологије 
март 

пано/ппт 

презентација 

ученика 

Очистимо школско двориште Сви чланови тима март 

фотографије 

дворишта пре и 

после акције 

Обележавање Сата за планету 
Наставници 

биологије 
март 

акција гашења 

светала 

Обележавање Дана планете Земље 
Наставници 

биологије 
април 

пано/ппт 

презентација 
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ученика 

Листењак ( природно ђубриво) 

Наставници 

биологије/наставниц

и Угоститељско 

туристичке школе 

Београд 

Континуиран

о 

Фотографије, 

извештај тима 

Обележавање Дана биодиверзитета 

 

Наставници 

биологије 
мај 

пано/ппт 

презентација 

ученика 

Очистимо школско двориште Сви чланови тима мај 

фотографије 

дворишта пре и 

после акције 

Обележавање Дана заштите животне 

средине 

Наставници 

биологије и 

географије  

јун 

радионица за 

ученике млађих 

разреда 

Укључивање у акције  и пројекте које 

спроводи локална самоуправа, град и  

Министарство заштите животне 

средине 

                 

руководилац тима 

 

континуиран

о 

извештаји, 

сертификати, 

позиви, 

захвалнице 

 

Напомена: Потребно је на часовима чешће подстицати ученике да повезују знања и вештине стечене 

из различитих области и предмета 
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План рада тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања и програми превенције других облика ризичног  

 

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

занемаривање (Сл.гласник РС, бр. 46/19, и 104/2020), Правилник о ближим критеријумима за 

птрепознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у 

установи образовања и васпитања (Сл.гласник РС, бр. 22/2016)  и Правилник о поступању установе у 

случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности (Сл.гласник РС, бр. 65/2018) , Закона  о  основама система образовања и васпитања, Закона 

о о основној школи, као и у складу са Развојним планом школе, сачињени су   Програм заштите од 

насиља, злостављања и занемаривања и Програм спречавања дискриминације.  Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања на основу ових програма планира своје активности. 

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 

занемаривањадеце; 

Упознавањем родитеља, ученика и локалне заједнице са програмом заштите деце од насиља  и 

важећим законскимактима; 

Координирањем, израдом и реализацијом програма заштите ученика од насиља (превентивне и 

интервентнеактивности); 

Праћењем и проценом ефеката предузетих мера у заштити ученика однасиља; 

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 ирехабилитацију; 

Евидентирањем сваке појаве насиља, вођењем документације, извештавањем стручних тела  и органа 

управљања, као прикупљањемдокументације. 

Тим за заштиту ученика од насиља броји 16 чланова, али по потреби ће укључивати и остале 

запослене. Координатор овог  тима је психолог школе. 

У планирању превентивних активности који се тичу спречавања дискриминаторног понашања као и 

у случајевима интервенције када је дискриминација у питању, поред сталних чланова Тима за 

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, укључен је и секретар школе Славица Николић 

НАЧИН КОРЕЛАЦИЈЕ СА АКТИВНОСТИМА ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА: 

1. Брига о ученицима 

2. Подршка ученицима 

3. Реализација пројеката „Школа без насиља“, „Оснаживање породица“, „Минд Уп“ 

Превенција насиља, злостављања и занемаривања 
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Ученици, родитељи и запослени заједнички планирају , осмишљавају и спроводе превентивне 

активности, начине информисања о садржајима, мерама и активностима за спречавањ и заштизу од 

насиља, злостављања и занемаривања 

Интервенције у случају кад се насиље десило или се дешава 

 Посебним протоколом за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања јасно су 

дефинисани нивои насиља и процедуре при интервенцијама. Све процедуре јавно истакнуте у холу 

школе и зборници наставника. Забрана насиља, злостављања и занемаривања у установи односи се 

на сваког- децу, ученике, запослене,родитеље, односно друге законске заступнике и трећа лица. 

Осим надлежности поступања у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања, задаци тима за 

заштиту јесу, нарочито, да: 

1) анализира стање у остваривању равноправности и једнаких могућности; 

2) припрема програм и план превенције; 

3) информише учеснике у образовању, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућностима пружања подршке и помоћи; 

4) учествује у пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за превенцију и 

поступање у случајевима дискриминаторног понашања; 

5) предлаже мере за унапређивање превенције и заштите од дискриминације, организује 

консултације и учествује у доношењу одлука о начину поступања у случајевима сумње на 

дискриминаторно понашање; 

6) укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности за спречавање и сузбијање 

дискриминаторног понашања; 

7) прати и процењује ефекте предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање 

дискриминаторног понашања и даје одговарајуће предлоге директору; 

8) сарађује са школском управом Министарства и другим надлежним органима, организацијама и 

службама, ради спречавања и заштите од дискриминације; 

9) води и чува посебну документацију о случајевима и појавним облицима дискриминације, броју 

пријава и притужби, броју спроведених неформалних и формалних поступака, њиховом исходу и др. 

10) У израду ИОП-а се , уколико постоји потреба укључује представник Тима за заштиту, ради 

планирања активности у оквиру ИОПа, а у вези са заштитом од насиља 

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ 

Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да одмах обавести родитеља 

и центар за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински поступак, и да изрекне васпитно-

дисциплинску меру, у складу са законом, а ако постоје елементи кривичног дела или прекршаја, 

пријаву поднесе надлежном јавном тужилаштву односно прекршајном суду. 

Када је родитељ или треће лице починилац насиља према запосленом директор је дужан да одмах 

обавести јавног тужиоца и полицију. 
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                  План заштите ученика од насиља злостављања и занемаривања 

 

 

АКТИВНОСТ 

 
РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

Информисање  родитеља о  

Правилнику о безбедности, 

програму и плану Тима  

Директор, Секретар, 

одељењске старешине, 

Савет родитеља, Школски 

одбор 

Септембар 

Израда кључева сивх кабинета 

и подела кључева 

наставницима 

Директор, домар, 

наставници 
септембар 

Информисање ученика о 

постојању Тима за заштиту од 

насиља 

Тим, одељењске 

старешине, Ученички 

парламент 

Септебмар 

Радионице из пројекта „Школа 

без насиља“ – 

Одељењске старешине, 

наставници грађанског 

васпитања 

Током године 

Попуњавање документације за 

ученике за које постоји сумња 

да ће напустити школовање 

Тим за социјалну заштиту, 

Го Звездара 
Током године 

Израда и подела чек листа 
Психолог и педагог 

 
Септембар  

Редовни састанци Тима Чланови Тима 

На крају 

класификационих 

периода 

Анализа података добијених из 

чек листа 
Чланови Тима 

На крају 

класификационих 

периода 

Стручна тема „ Трговина 

људима“ 
Психолог септембар 
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АКТИВНОСТ 

 
РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

Израда и одржавање паноа са 

садржајима везаним за 

превенцију насиља и реаговање 

у случају насиља 

Чланови Тима, ученици, 

наставници 
Током године 

Предавања за родитеље 

предшколаца 
Директор,педагог,психолог Новембар, децембар  

Усавршавање наставника, 

обука из области превенције 

насиља 

Наставници разредне 

наставе  и наставници 

предметне наставе 

Током године 

Информисање јавности о 

школским активностима 

везаним за превенцију насиља 

Наставници, члнови Тима, 

наставник задужен за 

одржавање сајта. Тим за 

сарадњу са локалном 

заједницом, Ученички 

парламент 

Током године 

Форум театар 
Чланови Тима, Ученички 

парламент,Стр.већа 

Једном у току 

полугодишта 

Пројекат МИНД УП Учитељи 1-4.разред 

На часовима 

одељењске заједнице 

и граанског 

васпитања 

Учествовање у изради плана 

дежурства наставника и 

праћење ефеката 

Тим, директор 

Током 

године

saradnja sa 
porodicom.docx

 

Часови интердисциплинарне 

наставе 

Наставници предметне и 

разредне наставе, ученици, 

родитељи, 

У оквиру часова 

пројектне наставе 
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АКТИВНОСТ 

 
РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

Међународна сарадња са 

Основном школом „ Сладки 

врх“из Словеније,међусобна 

посета  

Педагог,психолог,задужени 

наставници, наставници из 

ОШ „ Драгојло Дудић“ и 

представници Одељења за 

друштвене делатности 

Општине Звездара 

септембар,мај 

Ваннаставне активности и 

хуманитарне акције 

Чланови Тима и задужени 

наставници 
Током године 

Пројекат „Оснаживање 

породице“ 

педагог, психолог, 

наставница биологије, 

наставница српског језика, 

породице учесника 

Октобар/новембар  

Пројекат „Вештние 

адолесценције“ 

Наставници који су 

прошли обуку, педагог, 

психолог 

На часовима 

одељењске заједнице 

 

                     План спречавања дискриминаторног понашања 

 

АКТИВНОСТ 

 
РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

Упознавање свих запослених 

унутар установе (наставни и 

ненаставни кадар) о постојању 

Правилника о поступању 

установе у 

случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или 

достојанства личности путем 

предавања и слања електронског 

материјала. 

Тим, Наставничко веће, 

ненаствни кадар 
септембар 
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АКТИВНОСТ 

 
РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

Упознавање ученика о постојању 

Тима и његовим надлежностима 

по питању спречавања   и 

интервенције у случају 

дискриминације  

Одељењске старешине септембар 

Информисање родитеља о 

постојању Правилника о 

поступању установе услучају 

сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или 

достојанства личности 

путемпредавања и слања 

електронског материјала. 

Одељењске старешине, 

Савет родитеља, директор 
септембар 

Израда правила понашања која 

се односе на спречавање 

дискриминације 

Ученици и одељењске 

старешине 
септембар 

Анализа података који се тичи 

дискриминације добијених из чек 

листа 

Чланови Тима 

На крају 

класификационих 

периода 

Радионице из пројекта „Школа 

без насиља“ – чији је фокус на 

спречавању дискриминације 

Одељењске старешине, 

наставници грађанског 

васпитања 

Током године 

Стручна тема „ Облици 

дискриминације у школи “ 
Психолог јануар 

Израда и одржавање паноа са 

садржајима везаним за 

спречавање дискриминације и 

интервенције у случају насиља 

Чланови Тима, ученици, 

наставници 
Током године 

Усавршавање наставника, обука 

из области спречавања 

дискриминације 

Наставници разредне 

наставе  и наставници 

предметне наставе 

Током године 

Међународна сарадња са 

Основном школом „ Сладки 

врх“из Словеније,међусобна 

посета  

Педагог,психолог,задужени 

наставници, наставници из 

ОШ „ Драгојло Дудић“ и 

представници Одељења за 

друштвене делатности 

септембар,мај 
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АКТИВНОСТ 

 
РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

Општине Звездара 

Ваннаставне активности и 

хуманитарне акције 

 

Чланови Тима и задужени 

наставници 
Током године 

Пројекат „Оснаживање 

породице“ 

педагог, психолог, 

породице учесника 
Октобар/новембар  

Радионице из пројекат „Вештние 

адолесценције“ које се односе на 

спречавање дискриминације 

Наставници који су 

прошли обуку, педагог, 

психолог 

На часовима 

одељењске 

заједнице 
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План рада  Тима за сарадњу са локалном самоуправом 

 

 

 

 

План рада тима   

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ  ВРЕМЕ  НАЧИН 

ПРАЋЕЊА, 

ДОКАЗ  

Заштита од пожара  
Актив трећег 

разреда 

Септембар 

октобар 

 Предавања 

 Безбедност у саобраћају 

 

          

наставници/профес

ори разредне 

наставе и стручне 

службе школа 

 

током 

школске 

године 

 Предавања 

     

   Програм здравственог васпитања 
наставници/профес

ори разредне 

наставе и стручне 

службе школа 

 

током 

школске 

године 

 Саветовалиште 

за младе Дома 

здравља 

Звездара, 

школски 

педијатри, лекари 

Дома здравља 

Звездара, Црвени 

крст Звездара 

 

Превентивни програми (превенција 

вршњачког насиља, злоупотребе 

психоактивних супстанци и других 

облика ризичног понашања код деце и 

адолесцената) 

 

 

наставници/профес

ори разредне 

наставе и стручне 

службе школа 

 

 

током 

школске 

године 

  

Програми у области културе Наставници/профес

ори музичке и 

током 

школске 
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 ликовне културе 

српског 

језика,Актив другог 

и трећег и четвртог 

разреда 

године 

Дечја недеља 

 

 Актив наставника 

/про фесора млађих 

разреда 

октобар 

  

Дечји позоришни фестивал Позориште 

Звездариште 

                 

Тим за културне 

делатности 

новембар 

  

Програм школског спорта и спортских 

активности 

 

Тим за спортске 

делатности 

 током 

школске 

године 

   

Програм у области екологије   

 

Наставници/профес

ори биологије и 

разредне наставе 

 током 

школске 

године 

  

Подршка образовању ученик ромске 

наци оналности  

 

Стручне службе 

школе, 

Наставници/профес

ори 

 

  

Сарадња ученичких парламената на 

локалном нивоу 

 

Школски  ученички 

парламент 

током 

школске 

године 

 

  

 Упознавање ученика са радом локалне 

самоуправе и Волонтерског сервиса 
Школски  ученички 

парламент 

током 

школске 

године 

 

 

Програм међународне сарадње са 

Словенцима 

Представници 

школа 
 

 

Општински савет родитеља 

 

Представници 

родитеља Савета 

родитеља 

 

 

Сарадња са члановима школских Представници 

чланова школског 
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одбора 

 

одбора 

 

 

 

План рада тима за самовредновање рада школе 

 

 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Руководилац: Ирена Грбић 

Чланови:  Биљана Нешковић (директорка),  Биљана Капелети, Татјана Лончаревић Нитић, 

Јасмина Радиновић Лукић (учитељице), Станика Брашњевић и Милица Дугоњић (наставници 

предметне наставе), Тереза Моличник (психолог школе), члан Савета родитеља, члан Ученичког 

парламента и Стефан Поповић (члан Школског одбора) 

*Члан Савета родитеља и Ученичког парламента биће именовани на њиховој првој седници након 

ових тела, у септембру 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

 

Предмет самовредновања:  

Области квалитета: 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА и  5 - ЕТОС 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ  ВРЕМЕ  НАЧИН ПРАЋЕЊА, 

ДОКАЗ  

Анализа и усвајање извештаја о 

самовредновању за школску 2021/22.г. 

Израда предлога акционог плана за 

превазилажење уочених слабости у 

вреднованим областима у сарадњи са 

тимом за унапређење квалитета 

установе 

Анализа предлога и усвајање плана рада 

тима за школску 2022/23. г. 

Чланови тима 

Представник тима за 

унапређење 

квалитета установе 

август 

Записник са састанка 

тима 

Извештај о раду 

тима за школску 

2021/22. г. 

Акциони план 

за превазилажење 

уочених слабости у 

вреднованој области 
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4 

Предлог плана рада 

тима за  школску 

2022/23. г. 

Упознавање Наставничког већа, Савета 

родитеља, Ученичког парламента и 

Школског одбора са Извештајем о 

самовредновању за 2021/22. и планом 

рада тима за школску 2022/23. годину. 

Члан Савета 

родитеља 

Члан Ученичког 

парламента 

Стефан Поповић 

Директорка школе 

септембар 

Записници  

Наставничког већа, 

Савета родитеља, 

Ученичког 

парламента и 

Школског одбора 

Израда инструмената и реализација 

самовредновања за предмет 

самовредновања 3.1. 

 

Чланови тима према 

задужењима 

октобар 

Израђени 

инструменти 

самовредновања (чек 

листа) 

Прикупљени подаци 

из школске 

документације 

Обрада и анализа добијених података, 

предмет самовредновања 3.1.  

Чланови тима 
новембар 

Записник са састанка 

тима 

Израда инструмената за 

самовредновање за  предмет 

самовредновања 3.2. 

Чланови тима према 

задужењима  

 
децембар 

Израђени 

инструменти 

самовредновања 

(упитници, чек 

листе) 

Реализација самовредновања, предмет 

самовредновања 3.2.  

Обрада и анализа добијених података,  

предмет самовредновања 3.2. 

Анализа ефеката реализације 

самовредновања и израда извештаја за 

Наставничко веће, Савет родитеља, 

Ученички парламент и Школски одбор 

 

Чланови тима према 

задужењима 

Руководилац тима 

Члан Савета 

родитеља 

Члан Ученичког 

парламента и 

Школског одбора 

Директорка школе  

јануар-

фебруар 

Попуњени упитници 

и прикупљени 

подаци из школске 

документације 

Записник са састанка 

тима 

Записници  

Наставничког већа, 

Савета родитеља, 

Ученичког 

парламента и 

Школског одбора 

Израда инструмената за 

самовредновање за  предмете 

 март Израђени 

инструменти 
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самовредновања 5.1. и 5.3. 

Реализација самовредновања, за 

предмете самовредновања 5.1. и 5.3. 

Чланови тима према 

задужењима 

самовредновања 

(упитници, чек 

листе) 

Обрада и анализа добијених података за 

предмете самовредновања 5.1. и 5.3. 

Чланови тима 
април 

Записник са састанка 

тима 

Израда инструмената за 

самовредновање за  предмете 

самовредновања 5.2, 5.4. и 5.5. 

Реализација самовредновања за 

предмете самовредновања 5.2, 5.4. и 5.5. 

Чланови тима према 

задужењима 

мај 

Израђени 

инструменти 

самовредновања 

(упитници, чек 

листе) 

Обрада и анализа добијених података за 

предмете самовредновања за предмете 

самовредновања 5.2, 5.4. и 5.5. 

Чланови тима према 

задужењима 
јун 

Записник са састанка 

тима 

 

Израда извештаја о раду тима за 

школску 2022/23. г. 

Анализа Развојног плана и избор 

области самовредновања за школску 

2023/24. г. 

Израда предлога плана рада тима за 

школску 2023/24. годину 

Чланови тима 

Представник тима за 

развојно планирање 

јун 

Записник са састанка 

тима 

Записник  

Наставничког већа 
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I X 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. 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ 

 

Наставник Назив и број семинара у Каталогу, компетенције 

и приоритети 

Број сати и 

дана 

Сања Николић Државни семинар о настави математике и 

рачунарства Друштва математичара Србије, 

445, K1, П3 

16 сати 

2 дана 

Александра 

Медић 

Државни семинар о настави математике и 

рачунарства Друштва математичара Србије, 

445, K1, П3 

16 сати 

2 дана 

Милица 

Пантелић 

Државни семинар о настави математике и 

рачунарства Друштва математичара Србије, 

445, K1, П3 

16 сати 

2 дана 

Милош Нешић Државни семинар о настави математике и 

рачунарства Друштва математичара Србије, 

445, K1, П3 

16 сати 

2 дана 

Саша Шуњеварић 916. Републички семинар о настави физике К2 П3 дана:3 

бодова: 24 
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Радмила 

Свитлица 

Акредитовани семинар: Медијација као метод 

превенције и решавања сукоба у школи, К4 П4 

Стручни скуп: „Презентација ученика“, Клет, 

Датастатус 

16, 2 дана 

 

 

1 

Сандра Кнежевић Акредитовани семинар: Медијација као метод 

превенције и решавања сукоба у школи, К4 П4 

Стручни скуп: „Презентација ученика“, Клет, 

Датастатус 

16, 2 дана 

 

 

1 

Драгана 

Миленковић 

Ирена Станковић 

Милошевић 

Тања Ребић/ 

Анастасија 

Стефановић 

Акредитовани семинар: „Енглески језик у 

разредној настави – међупредметна корелација и 

тематско планирање“ К1 П3 

Стручни скуп - симпозијум: „Рано учење 

енглеског језика“, Удружење наставника 

енглеског језика - ЕЛТА 

 

8, 1 дан 

 

 

1 

Ирена Грбић 

 

 

Акредитовани семинар: „Добра сарадња са 

родитељима = добро деци + добро нама + добро 

њима“, К4 П4 

Стручни скуп: „Безбедност и одговорност“, 

Фондација Тијана Јурић 

16, 2 дана 

 

 

 

1 

 

СТАНИКА 

БРАШЊЕВИЋ 

 

Предузетништво и производња у настави технике 

и технологије (8) 

8 

Презентација уџбеника, Миг Дакта, Клет, Нови 

Логос 

 

 

1дан 

 

РАДИСЛАВКА 

ЛАКИЋЕВИЋ 

 Едуардо – школски рачунарски интерфејс 1 дан  

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=575
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КОПАЊА                                                                                       

 

Klett друштво за развој образовања 

786-K1 

 

8 бодова 

 Презентација уџбеника, Миг Дакта, Клет, Нови 

Логос 

1 дан  

 

Дејан Радоњић 

 

2. Успешно управљање одељењем – принципи и 

примери добре праксе              KAT. БР. 11 ,                                                                                                                                                                                                                                             

Компетенције и приоритети: К2,  П4 

1 дан 

8 бодова 

Презентација уџбеника Клетт 

 

1 дан 

8 бодова 

Стефан Поповић 

                                             

Еколошка учионица – праћење појава и промена 

у природи и друштву 

Удружење Школа за опстанак 788 K1 П3 

Непосредно 

2 дан 

16 бодова 

 Семинар Друштва физичара Србије 3 дана 24 

бода 

 Конференција Техничког факултета у Зрењанину 2 дана 

 Конференција Техничког факултета у Чачку 2 дана 

Јелена Николић, 

Весна Сретић 

Прва помоћ код деце Каталошки број 241, К2 П4 

Конгрес биолога  

8 сати 

16 сати 

Вера 

Љубисављевић 

Дигитална наставна средства- корак ка 

савременој активној настави  Каталошки број 

427, К2, П1  

Априлски дани о настави хемије 

24 сата 

16 сати 

Јован Драгићевић 

 

Владан 

Миљковић 

 

Семинари по избору из каталога 

 

 

Страдање  српског народа 1941-44 

 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1019
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1019
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Како организовати студијско путовање 

Александра Јелић Учење о ратовима 90-тих на простору бивше 

Југославије 

 

Мапа ума – начин да учење буде игра – стручни 

скуп 

16 

 

 

 

Стеван 

Роксандић 

Дигитални атлас 32 

Кристина 

Павловић-

Рајковић 

418 Веб алатима до интерактивне наставе 

К2  П1 

36 

сати,онлајн 

Александар Илић 993 Једна мала лопта може покренути свет 

К1 П6 

 

8 сати 

Миломир 

Петровић 

1002 Стони тенис у млађим разредима основне 

школе  К1 П6 

8 сати 

Биљана Пуповић 665 Републички зимски семинар 

                                                          К1 П1 

дана:3 

бодова: 18 

 59 Подршка ученицима са проблемима у школи и 

дому ученика и њиховим родитељима 

К3 П2 

недеља:5 

бодова: 36 

Татјана Бањеглав 665 Републички зимски семинар 

                                                          К1 П1 

дана:3 

бодова: 18 

 59 Подршка ученицима са проблемима у школи и 

дому ученика и њиховим родитељима 

К3 П2 

недеља:5 

бодова: 36 

Јована Нинчић 

 

665 Републички зимски семинар 

                                                          К1 П1 

дана:3 

бодова: 18 

 59 Подршка ученицима са проблемима у школи и 

дому ученика и њиховим родитељима 

недеља:5 
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К3 П2 бодова: 36 

Соња Ћурчић  665 Републички зимски семинар 

                                                          К1 П1 

дана:3 

бодова: 18 

 59 Подршка ученицима са проблемима у школи и 

дому ученика и њиховим родитељима 

К3 П2 

недеља:5 

бодова: 36 

Весна Петровић 

Зечевић 

665 Републички зимски семинар 

                                                          К1 П1 

дана:3 

бодова: 18 

 59 Подршка ученицима са проблемима у школи и 

дому ученика и њиховим родитељима 

К3 П2 

недеља:5 

бодова: 36 

Наталија 

Вакањац 

Семинар бр: 617 Подршка учењу и развој 

интерактивних метода 

дана:2  

бодова: 12 

 Организатор : „Здраво да сте“   

 Семинар бр: 946 

Ликовно страралаштво у школи 

 Организатор : Друштво учитеља Београд 

 

дана:1  

бодова: 8 

Емина Милојевић Семинар бр: 617 Подршка учењу и развој 

интерактивних метода 

дана:2  

бодова: 12 

 Организатор : „Здраво да сте“  

Емина Милојевић 

замена 

Семинар 405, К2, П1 

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века 

дана:1  

бодова: 8 

 Организатор 

 Факултет за медије и комуникације 

 

Александра 

Горановић 

Мапе ума у функцији наставног процеса 

Каталошки бр.426, К-2 П- 

24 
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Сања Лончар 

Софија 

Милановић 

Татјана 

Лончаревић - 

Нитић 

ОКЦ Бор 

Виртуелне екскурзије 

Каталошки бр. 257, К-1 П - 

ОКЦ Бор 

16 

Ивана Солдо 

Јасмина 

Радиновић Лукић 

Славица Сретић 

Горица 

Мијаиловић 

Програм обуке наставника разредне наставе за 

предмет Дигитални свет 2 

 

  

Весна Мирић 

Марина 

Максимовић 

Јована Миљковић 

Јасмина Туловић 

Од лутке до знања                             

 

Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету                        

 

 

 

Музиком до знања 

Биљана Капелети 

Јадранка 

Данојлић 

Татјана 

Трипковић 

Јовица Јовановић 

Од лутке до знања           

 

 

Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету                              

Од лутке до знања           
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР ШКОЛЕ 

На основу правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању 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. 

 

Педагошко- психолошко усавршавање 

 

Прпредме т ССадржај акривности Време 

реализације 

Облик Ниво Реализатор 

Сви Обука наставника 

почетника и 

новодошлих 

наставника за рад у 

пракси 

 

 

X / XI 

 

Стручно 

информисањ е 

Нови наставници 

 

Директор, ПП 

служба, рук. 

Актива 

 

 Праћење и посета 

часовима 

приправници ма 

континуиран о Посета 

часовима, 

педагошко 

инструктивн и 

рад 

Приправници,но ви 

наставници 

педагог 

Сви  

Диференцира на 

настава 

 

III 

Стручна тема Наставничко веће Педагог 
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Сви пред.  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) 

XII-IV 

. 

Педагог, психолог, 

2. Радионице са темама везаним за унапређење 

вештина комуникације: медијација 

Током шк. год заинтересовани наставници 

 

 

Педагог 

 

План одржавања Угледних часова 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА  И 

ТИП ЧАСА 

РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

- Угледни час-Баратање 

кошаркашком лоптом 

   6.разред Кристина Павловић-

Рајковић 

октобар 

- Угледни час-Прескок 

ЗГРЧКА-без страха 

5.разред Кристина Павловић-

Рајковић 

март 

 

- Угледни час-Штафетно 

додавање,кроз игру-атлетика 

 6.разред Александар Илић март 

- Угледни час-Усвајање 

рукометних правила на бржи 

начин 

5.разред Александар Илић октобар 
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- Угледни час-Брза 

завршница напада са шутом 

на гол 

 8.разред Миломир Петровић април 

 Угледни час ликовне 

културе: Линеарна 

композиција у програму за 

цртање 

5.р Наставник ликовне 

културе 

Новембар 

Угледни час ликовне културе: 

Фотографија-живот око нас 

 

7.р 

Наставник ликовне 

културе 

Мај 

Угледни час музичке културе: 

Израда једноставних 

музичких инструмената 

 

5.р Наставник музичке 

културе 

Новембар 

Угледни час музичке културе:  

Оперета и мјузикл 

8.р Наставник музичке 

културе 

Мај 

Оријентација у простору – 

шести разред 

6. Стеван Роксандић 

 

октобар 

Језера Србије 8. Јован Драгићевић новембар 

Први српски устанак 7. Владан Миљковић децембар 

Немањићи кроз векове 6. Александра Јелић март 

Формирање послератне 

Југославије 

7. Владан Миљковић март 

Јужна Америка –природне 

одлике 

7. Јован Драгићевић мај 

Угледни час: Човек и вода – 

пети разред 

5. Стеван Роксандић мај 

Римско царство 5. Владан Миљковић мај 

Једро, ДНК и гени 7.разред Весна Сретић Септембар 

2022. 

Рефлекси и рефлексни лук 8.разред Јелена Николић Септембар 

2022. 

Оксиди неметала и киселине- 8.разред Вера Љубисављевић Новембар 
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својства и примена 2022. 

Хемијске реакције 7.разред Вера Љубисављевић Март 2023. 

Болести које изазивају 

бактерије, начини заражавања 

и улога антибиотика 

6.разред Весна Сретић Maj 2023. 

Размножавање и 

варијабилност 

5.разред Јелена Николић Маj 2023. 

* Свет око нас: Раскрсница. 

Опрез у саобраћају ( обрада) 

* Ликовна култура: Спајамо 

старо – стварамо ново - 

Правимо играчке од 

рециклираних материјала 

 

 

1/1 

 

 

Сања Лончар 

 

Октобар 

 

април 

* Математика: Сабирање 

бројева до 5                             

(утврђивање) 

* Српски језик: Писана слова: 

А, И, Т, М (утврђивање) 

 

 

1/2 

 

 

Софија Милановић 

 

Новембар 

 

јануар 

* Математика: Поређење 

предмета по облику, боји, 

величини ( обрада) 

* Српски језик: Богаћење 

речника (утврђивање) 

 

 

1/3 

 

 

Татјана Лончаревић 

Нитић 

 

Октобар 

 

мај 

* Свет око нас: Чувамо своје 

здравље (обрада) 

* Математика: Редни бројеви                    

( обрада) 

 

1/4 

 

Александра Горановић 

Октобар 

 

децембар 

*Математика: Одређивање 

непознатог сабирка                

*Свет око нас: Шта је 

заједничко свим живим 

бићима 

2/1 Ивана Солдо Октобар      

Март 

*Математика: 

Сабирање и одузимање 

утврђивање                               

*Ликовна култура: 

2/4 Горица Мијаиловић Септембар 

Април                                                                                                           
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Слова можемо писати, 

цртати, сликати, обликовати,   

увежбавање 

*Свет око нас:                   

Здрава исхрана                      

*Физичко и здравствено 

васпитање: 

Штафетне игре са трчањем 

2/2 Јасмина Радиновић 

Лукић 

Октобар         

Мај 

Математика: 

Одузимање једноцифреног 

броја од двоцифреног (45 – 8)                                 

*Физичко васпитање: 

  

Елементарне игре са 

вођењем, додавањем  и 

гађањем лоптом  

2/3 Славица Сретић Септембар 

*Чос: 

Поштујемо се и ако мислимо 

различито 

3/1 Весна Мирић Октобар 

*Ликовна култура: 

Уметнички занати и њихови 

производи. Правимо огрлице 

и привеске   

3/2 Марина Максимовић Октобар 

*Српски језик: 

Збирне именице 

3/4 Јасмина Туловић Септембар 

*Српски језик: 

Писање присвојних придева 

3/3 Јована Миљковић Октобар 

*Српски језик; 

Главни чланови реченице: 

субјекат и предикат                      

*Српски језик: 

Научно популарни текст о 

занимљивим пределима у 

свету 

4/1 Биљана Капелети Септембар  

Октобар 
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*Математика; Читање и 

писање бројева до милион    

*Математика:   Површина 

коцке 

4/3 Татјана Трипковић Септембар    

Мај       

*Музичка култура: Народна 

песма  из Србије ''Спустила се 

густа магла''                               

*Ликовна култура: 

Композиција геометријских 

облика према замишљеној 

вертикалној правој; (колаж) 

4/2 Јадранка Данојлић Март  

Новембар 

*Природа и друштво: Први 

српски устанак 

4/4 Јован Јовановић Март 

Тачке и праве у равни 5 Сања Николић Октобар 2022 

Површина призме 8 Сања Николић Децембар 

2022 

 Продужена пропорција 7 Александра Медић Октобар  

2022  

Правоугли координатни 

систем 

6 Александра Медић Април 2023 

Конструкција описане и 

уписане кружнице троугла 

6 Милица Пантелић, Новембар 

2022 

Обим круга 7 Милица Пантелић, Мај 2023 

Аритметичка средина 5 Милош Нешић Јун 2023 

Преламање светлости и 

тотална рефлексија   

8 Саша Шуњеварић Октобар 2022 

Архимедов закон и његова 

примена 

7 Саша Шуњеварић Фебруар 

2023  

Хидростатички притисак и 

споједи судови 

6 Саша Шуњеварић Мај  2023 

Вањка, А.П. Чехов (обрада) 6. Весна Петровић 

Зечевић 

друго 

полугодиште 

Урош и Мрњавчевићи 

(обрада) 

5. Татјана Бањеглав друго 

полугодиште 

Односне реченице (обрада)  7. Биљана Пуповић друго 

полугодиште 
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Горски вијенац (одломак), 

П.П. Његош (обрада) 

8. Јована Нинчић друго 

полугодиште 

Колумбар, Д. Буцати (обрада)  8. Соња Ћурчић друго 

полугодиште 

Die Zahlen von 0 bis 20, 

увежбавање 

7. Сандра Кнежевић октобар 

Have you got a pet? 4. Анастасија Стефановић 

/ Тања Ребић 

новембар 

Der Kčrper, обрада 6. Радмила Свитлица децембар 

Our trip to London, обрада, 

утврђивање 

6. Ирена Грбић фебруар 

Das Wetter und die Jahreszeiten 

- обрада 

8. Сандра Кнежевић фебруар 

Gefšhle zeigen - утврђивање 7. Радмила Свитлица фебруар 

Clothes, обрада 3. Ирена Станковић 

Милошевић 

мај 

    

 

План стручних тема и дискусија 

 

Усклађеност оцењивања Дејан Радоњић септембар 

Обука за запослене-породично 

насиље 

Радиславка Лакићевић 

Копања 

октобар 

Формативно оцењивање Станика Брашњевић септембар 

Дигитални свет Стефан Поповић децембар 

Презентација семинара Кристина Павловић-

Рајковић 

У току школске 

године 

 

Презентација семинара Александар Илић 

 

 

У току школске 

године 
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Стручна тема-дискусија: 

„Развој критичког мишљења и 

естетских критеријума 

ученика“ 

Наставници уметничких 

предмета 

Октобар 

Стручна тема-дискусија: 

„Популарни сајтови у настави“ 

Наставници уметничких 

предмета 

Март 

Учење о ратовима 90-тих на 

простору бивше Југославије 

Александра Јелић  

Превентивна улога појачаног 

васпитног рада и његова 

повезаност са васпитним 

мерама&quot; – 

обавештење 

Јелена Николић Октобар 2022. 

Тема са похађаног семинара Вера Љубисављевић Фебруар 2023. 

Оцењивање у функцији развоја Весна Сретић Мај 2023. 

Адаптација ученика на школску 

средину   

Веће 1. разреда Предавање и 

презентација за 

родитеље 

Формирање радних навика код 

ученика 1. разреда 

Веће 1. разреда Предавање и 

презентација за 

родитеље 

Значај израде домаћих задатака 

у 1. разреду 

Веће 1. разреда Предавање и 

презентација за 

родитеље 

Развијање и неговање радних 

навика код детета                                                       

Ивана Солдо Предавање и 

презентација за 

родитеље 

Хоризонтална евалуација 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

Веће 2. разреда Предавање и 

презентација за 

разредно веће 

Излагање са стручних 

усавршавања                   Приказ 

коришћеног уџбеника : 

,,Дигитални свет за трећи  

Весна Мирић Предавање и 

презентација 

Предавање и 

презентација за 

наставнике 
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разред основне школе" 

Стручна тема ,,Услађивање 

критеријума оцењивања на 

писменим проверама знања” 

Биљана Капелети Предавање и 

презентација за 

разредно веће 

Стручна тема ,, Начини за 

унапређивање сарадње са 

родитељима” 

Татјана трипковић Предавање и 

презентација за 

разредно веће 

Стручна тема ,, Рад са 

надареном децом" 

Јован Јовановић Предавање и 

презентација за 

наставнике 

Стручна тема „Употреба 

графичке табле и програма 

Open Board у реализацији 

онлајн наставе математике“ 

Милош Нешић У току школске 

године 

Презентовање семинара 

„Управљање тимовима“ 

Сања Николић У току школске 

године 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

Т. Бањеглав септембар 

Однос наставник-ученик Б. Пуповић октобар 

Актуелности са Републичког 

зимског семинара 

В.Петровић Зечевић фебруар 

 

Формативно оцењивање Ј. Нинчић март 

Рад са даровитим ученицима у 

настави страног језика 

Ирена Грбић октобар 

Распевано учење језика Ирена Станковић 

Милошевић 

децембар 

Како мотивисати децу за 

учење? 

Радмила Свитлица, 

Сандра Кнежевић 

март 

 Драгана Миленковић* 

 

 

Стрес наставника и технике 

опуштања 

Тања Ребић мај 

Презентације - Размена 

искустава и знања стечених на 

Чланови Стручног већа У току школске 

године, након 
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стручним семинарима и 

обукама 

реализованих обука 
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Програм и евиденција о раду наставника приправника 

 

 

 

I МЕНТОР И ПРИПРАВНИК 

 

 

 

МЕНТОР УВОДИ У ПОСАО ПРИПРАВНИКА И ТО: 

 

1. Пружањем помоћи у припремању и извођењу образовно васпитног рада; 

2. Присуствовањем образовно – васпитном раду најмање 12 часова у току приправничког 

стажа; 

3. Анализирањем образовно васпитног рада у циљу праћења напредовања приправника; 

4. Пружањем помоћи у припреми за проверу савладаности програма. 
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II ЕВИДЕНЦИЈА 

 

Приправник води евиденцију о свом раду, и то: 

- сачињава месечни оперативни план и програм рада 

- израђује припреме за одржавање часа, односно активности 

- износи запажања о свом раду и раду са ученицима, о посећеним часовима 

- о својим запажањима обавештава ментора. 

 

Ментор води евиденцију о раду приправника која садржи податке о: 

- временском периоду у коме је радио са приправником 

- темама и времену посећених часова, тј. активности 

- запажањима о раду приправника у савладавању програма 

- препорукама за унапређивање образовно васпитног рада 

- о оцени поступања приправника по датим препорукама. 

 

 

III ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА 

 

 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

 

 

448 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

РЕДНИ 

БРОЈ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

1. 

 

Планирање, 

програмирање,остваривање и 

вредновање образовно васпитног 

рада 

Приправник у 

сарадњи са педагогом 

иментором 

Август      Израда 

плана и програма 

2. 

 

Праћење развоја и постигнућа 

ученика 

Приправник у 

сарадњи са 

психологом,педагогом 

и 

ментором 

У току школске 

године 

3. 

 

Сарадња са колегама,породицом 

и локалномзаједницом 

Приправник у 

сарадњи са ментором 

и психологом 

У току школске 

године 

4. 

 
Професионални развој 

Приправник у 

сарадњи са ментором 

У току школске 

године стручним 

усавршавањем 

5. 
Стручна тема „ Планирање и 

програмирање у настави“ 
педагог 

Октобар, новембар 

 

 

 

Реализација програма у сарадњи са МЕНТОРОМ: 

ТЕМЕ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

План Реализација 

Упознавање са наставним планом и 

програмом – прописани и оперативни 

План за наставни 

предмет 
Август  

Организовање, припремање и извођење 

наставе 

Припреме за извођење 

наставе 
Посета часовима 

Функционална употреба савремених 

наставних средстава 
Прибор за рад на часу ТОКОМ ГОДИНЕ 
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Израда припреме за час Планирање припрема Дневни ниво 

Праћење и оцењивање ученичких 

постигнућа у настави (у складу са 

Правилником) 

Праћење оцењивања 

постигнућа 

У периоду провере 

знања 

Учествовање у раду Стручних већа Присуство седницама 
Школска 

година 
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X 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. 

 

 

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. 

Родитељски састанци 
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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 

 

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 

 

 

План културних и спортских активности Школске приредбе и 

манифестације 

 

Свечани пријем ђака – првака у школу (септембар) 

„Јесењи карневал“(октобар) 
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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) 

 

 

 

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 
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- 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 
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-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 
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-Завршна приредба за осми разред 

  ЈУ
Н

 

-Наставници музичког,српског 

и разредне старешине 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

 

 

457 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

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 радног дана, 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. Школски простор и део дворишта 

школе је под видеонадзором.  

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. 
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XI ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

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. 

 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПУТОВАЊА: СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У ОШ“Сладки врх“, Словенија 

ВРЕМЕ И ТРАЈАЊЕ: ОКТОБАР 2022 , 5 радних дана 

ЦИЉ ПУТОВАЊА: Размена примера добре праксе у образовању, инклузивни приступ. 

Студијско путовање се реализује у оквиру пројекта „ Знање се множи дељењем“. 

Сарадња ОШ „Стеван Синђелић“, ОШ „Драгојло Дудић“ и ОШ „Сладки врх“ , Општине Звездара и 

Општине Шентиљ траје од 2012. године. Сарадња обухвата по једну узајамну посету ученика и 

наставника школама у Србији и школи у Словенији, у току школске године, размену примера добре 

праксе између колектива. Ученици имају прилику да учествују у школским активностима, стичу 

знања о различитим образовним системима, упознају се са историјом, културом и природним 

лепотама Словеније и Србије, развијају толеранцију, солидарност и међусобно поштовање и 

уважавање. 

 

АКТИВНОСТИ 

Описати активност, задужене особе, време реализације и остало релевантно за наведену 

активност (циљна група, планиран број учесника...)  

 

АКТИВНОСТ 1: Посета 4  ученика и  2 наставника из ОШ „Стеван Синђелић“ школи 

„Сладки Врх“, Словенија, у трајању од 5 радних дана. (детаљан план активности за нашу 

школу је саставни део овог пројекта). 

 

АКТИВНОСТ 2: Организовање предавања,стручних тема,округли сто и радионица за 
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*Новац за карте је добијен од Општине Звездра у оквиру пројекта за који је школа конкурисала у 

2021-2022. Години. 

 

 

 

ученике и наставнике ОШ „Сладки Врх“из Сладког Врха, Словенија. 

БУЏЕТ 

За сваку активност/задатак наведите колико би коштало извођење и наведите за шта би се 

тачно новац користио. 

АКТИВНОСТ/ЗАДАТАК 

 

ОПИС ТРОШКА ИЗНОС у динарима 

Организовање  куповине 

повратних карата за 2 

наставника и 4 ученика   

-Припрема документације за 

пут ( потврде – сагласности 

за ученике да путују без 

родитеља) 

- 6 повратних карата на 

релацији Београд –Марибор- 

Београд  

( 50 000, 00) 

 

50.000,00 
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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 2022/2023. 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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XII 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) 

 

б)Вредновање квалитета остварених резултата 
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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 – Стручна већа за области Анализа успеха и понашања 

квалификациони периоди предмета, Разредна већа, 

Наставничко веће, ПП служба 

Школски одбор 

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 
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инструмената како би се дошло до реалније слике о школи. 
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XIII 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. 

 

 

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. 
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40-точасовна радна недеља- наставници предметне наставе 
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1 

Татјана 

Бањеглав српски 20     1 0,5 2     0,5 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   

2 

Биљана 

Пуповић српски 9   1 0.5   1     0,5 12 5 0,5 1   0,5 1     

10+

10 20 50   

3 
Јована 

српски 13 4   1 1 2   2 1 24 10 1 1 1 1 1 1   
20+

40 
10
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Нинчић 20 0 

4 

Весна 

Петровић 

Зечевић српски 17   1 1 1 2   1 1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   

5 

Милена 

Јекић српски 9   1 0.5   1     0,5 12 5 0,5 0,5   0,5 0,5 1   

10+

10 20 50   

6 

Драгана 

Миленкови

ћ 

енглеск

и 18     2 1 2     1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   

7 Тања Ребић 

енглеск

и 20     2 1     1   24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   

8 

Ирена 

Грбић 

енглеск

и 18   1 2 1 2       24 10 1 1 1 1 1 1   

20+

20 40 

10

0   

9 

Ирена 

Милошеви

ћ 

енглеск

и 8     1       1   10 4 0,4 0,4   0,4 0,4 1   8+8 

16,

5 40   

10 

Сандра 

Кнежевић немачки  14   1 1 1 2       19 8 

0,7

5 

0,7

5   

0,7

5 

0,7

5 0,7 0,2 

14+

14 

31,

2 78   

11 

Радмила 

Свитлица немачки  18     2 1 2       24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   

12 

Милица 

Пантелић 

математ

ика 16   1 2 2 2     1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   

13 
Александра математ

20   1 1 1 2       25 10 1 1   1 1 1 1 
20+

40 
10
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Медић ика 20 5 

14 

Сања 

Николић 

математ

ика 20   1 1   2     1 25 10 1 1 1 1 1 1   

20+

20 40 

10

5   

15 

Милош 

Нешић 

информ

атика 11       1     1 0,5 

13,

5 5,5 0.5 0.5   0.5 0.5   1 

11+

11 18 55   

  

Милош 

Нешић 

математ

ика 8     1   1     0,5 

10,

5 4,5 0,5 0,5   0,5 0,5 1   8+8 

18,

5 45   

16 

Саша 

Шуњевари

ћ физика 20     2 1       1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   

17 

Стефан 

Поповић 

информ

атика 20   1   1     1 1 24 10 1 1   1 1 1 1 20 40 

10

0   

  нн физика 4       1       0,2 5,2 2 0,2 0,2   0,2 0,2     4+4 8 20   

18 

Владан 

Миљковић историја 20   1 1 1       1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   

19 

Александра 

Јелић историја 8     1 1         10 4 0,4 0,4   0,4 0,4 1   8+8 16 40   

20 

Јован 

Драгићевић 

географ

ија 20   1 1 1       1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   

21 

Стеван 

Роксандић 

географ

ија 8 10 1   0,5   2   0,5 22 9 0,9 0,9 1 0,9 0,9 1 1 

18+

18 

37,

6 90   

22 
Весна биологи

20   1 1 1     0 1 24 10 1 1 1 1 1 1   
20+

40 
10
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Сретић ја 20 0 

#
 

Јелена 

Николић 

биологи

ја  12           2   0,5 

14,

5 6 0,6 0,6   0,6 0,6 1   

12+

12 24 60   

24 

Вера 

Љубисавље

вић хемија 16     1 1       1 19 8 0,8 0,8   0,8 0,8 1   

16+

16 32 80   

25 

Наталија 

Вакањац 

лик. 

кул. 20           2 1 1 24 10 1 1 1 1 1 1   

20+

20 40 

10

0   

26 

Емина 

Милојевић муз.кул. 20           2 1 1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   

27 

Станика 

Брашњевић 

техника 

и 

техноло

гија 22   1   1     1 1 26 

10.

5 1 1 1 1 1 1 1,5 

22+

22 44 

11

0   

28 

 Радиславка 

Лакићевић 

Копања 

техника 

и 

техноло

гија 20   1   1     1 1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   

29 

Дејан 

Радоњић 

техника 

и 

техноло

гија 20       1     2 1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   

30 

Александар 

Илић 

физичко 

вас. 20           2 1 1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

 

 

471 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

31 

Кристина 

Павловић 

физичко 

вас. 20   1       2   1 24 10 1 1 1 1 1 1   

20+

20 40 

10

0   

33 

Миломир 

Петровић 

физичко 

вас. 8               1 9 4 0,4 0,4   0,3 0,4 1 1 8+8 

16,

5 40   

34 

Ивана 

Франовић 

веронау

ка   20           2 2 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

10

0   

                         40 –то часовна радна недеља- наставници разредне наставе 
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1 

Ивана 

Солдо I1 18   1 1 1   1 1 1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 

2 

Jасмина 

Радинов

ић Лукић I2 18   1 1 1   1 1 1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 

3 

Славица 

Сретић I3 18   1 1 1   1 1 1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 
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4 

Горица 

Мијаило

вић I4 18   1 1 1   1 1 1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 

5 

Весна 

Мирић II1 19   1 1 1     1 1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 

6 

Марина 

Максимо

вић II2 19   1 1 1   1   1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 

7 

Јована 

Миљков

ић II3 19   1 1 1     1 1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 

8 

Јамина 

Матић 

Туловић II4 19   1 1 1   1   1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 

9 

Биљана 

Капелети III1 18 1 1 1 1 1     1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 

10 

Јадранка 

Данојлић III2 18 1 1 1 1 1     1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 

1001

00 

11 

Татјана 

Трипков

ић III3 18 1 1 1 1 1     1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 

12 

Јован 

Јованови

ћ III4 18 1 1 1 1 1     1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 
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13 

Сања 

Лончар IV1 18 1 1 1 1 1     1 24 10 1 1 1 1 1 1   

20+

20 40 100 

14 

Софија 

Миланов

ић IV2 18 1 1 1 1 1     1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 

15 

Татјана 

Лончарев

ић IV3 18 1 1 1 1 1     1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 

16 

Алексан

дра 

Горанови

ћ IV4 18 1 1 1 1 1     1 24 10 1 1   1 1 1 1 

20+

20 40 100 
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40-то часовна радна недеља- наставниви разредне наставе - боравак 
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1 

Оливера 

Стаматовић 1-2 14 5 5   24 10 1 1 1 1 1 1 40 100 

2 

Александра 

Богдановић 2-2,4 14 5 5   24 10 1 1 1 1 1 1 40 100 

3 

Драгана 

Максимовић 1-1 14 5 5   24 10 1 1 1 1 1 1 40 100 

4 

Драгана 

Јовановић 1-3 14 5 5   24 10 1 1 1 1 1 1 40 100 

5 

Оливера 

Лазаревић 1-4 14 5 5   24 10 1 1 1 1 1 1 40 100 

6 

Марија 

Радишић 2-1,3 14 5 5   24 10 1 1 1 1 1 1 40 100 

 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 

 

 

 

 

475 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

 

 

СПИСАК  УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

  СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

Буквар за први разред 

основне школе; 

ћирилица  

Наставни листови уз 

Буквар за први разред 

основне школе; 

ћирилица 

Читанка за први 

разред основне школе; 

ћирилица 

Душка Милић, 

Татјана Митић  

 

 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Маја Костић 

650-02-00177/2018-07 од 

27.4.2018. 

 

   МАТЕМАТИКА 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

 

Математика 1, 

уџбеник из четири дела 

за први разред основне 

школе; 

ћирилица 

Ива Иванчевић Илић, 

Сенка Тахировић 

650-02-00101/2018-07 од 

27.4.2018. 

 

   СВЕТ ОКО НАС 

'' НОВИ  ЛОГОС '' 

 

Свет око нас  1 за први 

разред основне школе, 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна 

свеска); 

ћирилица  

Љиља Стокановић, 

Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић 

650-02-00172/2018-07 од 

27.4.2018. 
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МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

„НОВИ ЛОГОС” 

 

Музичка култура 1, 

уџбеник  за први разред 

основне школе; 

ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан, 

Марина Ињац 

650-02-00169/2018-07 од 

25.4.2018. 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

„НОВИ ЛОГОС” 

 

Ликовна култура 

1,уџбеник за први 

разред основне школе; 

ћирилица 

Милутин Мићић, 

 

Гордана Мићић 

650-02-00039/2018-07 од 

16.4.2018 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

„THE ENGLISH 

BOOK” 

HAPPY 

HOUSE,енглески 

језик  за први разред 

основне школе; 

уџбеник са 

електронским додатком 

Stella Maidment,  

Lorena Roberts 

650-02-00044/2018-07 од 

27.4.2018. 
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СПИСАК  УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

  СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

Уз речи растемо – 

Читанка за српски језик 

за други разред основне 

школе 

Дар речи – граматика 

за други разред основне 

школе 

Латиница – уџбеник за 

други разред основне 

школе 

Радна свеска уз 

уџбенички комплет из 

српског језика за други 

разред основне школе 

 

Наташа Станковић 

Шошо,Маја Костић 

 

Јелена Срдић 

 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

Јелена Срдић, Наташа 

Станковић Шошо 

 

650-02-00150/2019-07  

од 21.5.2019. 

 

   МАТЕМАТИКА 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

 

Математика 2, 

уџбеник за други 

разред основне школе 

(из четири дела); 

ћирилица 

Ива Иванчевић Илић, 

Сенка Тахировић 

650-02-00154/2019-07 

од 21.5.2019. 

 

   СВЕТ ОКО НАС 

'' НОВИ  ЛОГОС '' 

 

Свет око нас 2, 
уџбеник за други 

разред основне школе;  

Свет око нас 2, радна 

свеска за други разред 

основне школе;  

 

Љиља Стокановић, 

Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић 

650-02-00152/2019-07  

од 9.5.2019. 
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МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

„НОВИ ЛОГОС” 

 

Музичка култура 2, 
уџбеник за други 

разред основне школе; 

ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан, 

Марина Ињац 

650-02-00151/2019-07  

од 14.5.2019. 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

„KLETT” 

 

Ликовна култура 2, 
ликовна култура за 

други разред основне 

школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 
650-02-00124/2019-07  

од 19.4.2019. 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

„THE ENGLISH 

BOOK” 

Happy House 2, 

3
rd

edition енглески 

језик за други разред 

основне школе (радни 

уџбеник + CD ROM) 

Stella Maidment, Lorena 

Roberts 

650-02-00014/2019-07  

од 4.4.2019. 
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СПИСАК  УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

„НОВИ ЛОГОС” 

У свету речи,  

Читанка за српски језик 

за трећи разред основне 

школе 

Дар речи, 

граматика за српски  

језик за трећи разред 

основне школе 

Радна свеска 

уз уџбенички комплет 

српског језика 

икњижевности за трећи 

разред основне школе 

 

 

 

Наташа Станковић 

Шошо,Маја Костић 

 

Јелена Срдић 

 

 

 

Јелена Срдић, Наташа 

Станковић Шошо 

 

650-02-00592/2019-07  

од 11.2.2020. 

 

МАТЕМАТИКА 

„НОВИ ЛОГОС” 

 

Математика 3, уџбеник 

за трећи разред основне 

школе (први, други, 

трећи и четврти део) 

Ива Иванчевић Илић, 

Сенка Тахировић 

650-02-00619/2019-07  

од 28.1.2020. 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

'' НОВИ  ЛОГОС '' 

 

Природа и друштво 3, 

Уџбеник и радна свеска 

за трећи разред основне 

школе; 

 

Андријана ШиклЕрски, 

Марин Мунитлак 

650-02-00582/2019-07  

од 11.2.2020. 
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МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

 

Музичка култура 3, 

уџбеник за трећи 

разред основне школе; 

ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан, 

Марина Ињац 

650-02-00596/2019-07 

од 4.2.2020. 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

„KLETT” 

 

„Свет у мојим рукама”, 

ликовна култура за 

трећи разред основне 

школе 

Сања Филиповић 
650-02-00533/2019-07 

од 10.1.2020. 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

„THE ENGLISH 

BOOK” 

Happy Street 1, 

енглески језик за трећи 

разред основне школе 

(уџбеник и радна 

свеска) 

Stella Maidment, Lorena 

Roberts 

650-02-00502/2019-07  

од 4.4.2020. 
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СПИСАК  УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења 

министра/покрајин

ског секретара 

  СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 4 за четврти 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица 

Бескрајне речи, Читанка за 

српски језик за четврти разред 

основне школе 

Дар речи, Граматика за српски 

језик за четврти разред 

основне школе 

Радна свеска уз уџбенички 

комплет српског језика и 

књижевности за четврти 

разред основне школе   

 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Соња Чабрић 

 

Јелена Срдић, Зорана 

Петковић 

 

Наташа Станковић 

Шошо, Јелена 

Срдић, Зорана 

Петковић 

 

650-02-00291/2020-

07 од 25.1.2021 

 

 

   

МАТЕМАТИ

КА 

 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

 

Математика 4, уџбеник за 

четврти разред основне школе 

(први, други, трећи и четврти 

део); ћирилица 

 

Сенка Тахировић 

Раковић, 

Ива Иванчевић Илић 

 

650-02-00281/2020-

07 

од 17.12.2020. 

 

 

 

 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

'' НОВИ  

ЛОГОС '' 

 

Природа и друштво 4, уџбеник 

за четврти разред основне 

школе 

 

Природа и друштво 4, радна 

свеска за четврти разред 

основне школе 

Природа и друштво 4, 

тематски атлас уз уџбеник 

природе и друштва за четврти 

разред основне школе; 

Александар Кандић, 

Гордана Субаков 

Симић, Жељко 

Васић 

 

Ивана Петровић 

Иван Матејић 

 

650-02-00308/2020-

07 

од 5.1.2021. 
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уџбенички комплет; ћирилица 

 

 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Музичка култура за четврти 

разред основне школе; 

ћирилица 

 

Драгана Михајловић 

Бокан, Марина Ињац 

650-02-00270/2020-

07 

од 26.11.2020 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

„THE 

ENGLISH 

BOOK” 

Project 1, Serbian Edition, 

енглески језик за четврти 

разред основне школе; четврта 

година учења; уџбенички 

комплет(уџбеник и радна 

свеска)  

 

Аутор уџбеника: 

Tom Hutchinson; 

аутори радне свеске: 

Tom Hutchinson, 

Janet Hardy-Gould 

 

650-02-00339/2020-

07 

од 5.1.2021. 
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СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 
секретара 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

„KLETT” 

 

Читанка „Расковник” за за 
пети разред основне школе; 

ћирилица 

Граматика за пети разред 
основне школе; 

ћирилица 

Радна свеска за пети 
разред основне школе; 

ћирилица 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић  

 

Весна Ломпар 

 

Весна Ломпар, 

Зорица Несторовић 

 

650-02-00127/2018-07 од 
27.4.2018. 

 

650-02-00127/2018-07 од 
27.4.2018. 

 

650-02-00127/2018-07 од 
27.4.2018. 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

„THE ENGLISH BOOK” 

PROJECT 2, 

 енглески језик за пети 
разред основне 
школе; уџбенички комплет 
(уџбеник, радна 
свеска,  аудио 
ЦД , аудио материјал – Class 
CD) 

Аутор уџбеника: Tom 
Hutchinson; 

Aутори радне свеске: Tom 
Hutchinson, Rod Fricker 

650-02-00045/2018-07 од 
27.4.2018. 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

„БИГЗ” 

Ликовна култура 5,  

уџбеник за пети разред 
основне школе; 

ћирилица 

Миливоје Мишко Павловић 

650-02-00129/2018-07 од 
17.4.2018. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 5,  

уџбеник за пети разред 
основне школе; 

ћирилица 

Александра Паладин, 

Драгана Михајловић Бокан 

 

 

650-02-00123/2018-07 од 
27.4.2018. 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

    „DATA STATUS” 

Prima plus A1.1, 

уџбеник, радни листови, 
аудио материјал  

 

Frederike Jin, 

Lutz Rohrmann 

650-02-00054/2018-07 од 

27.4.2018. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

Техника и технологија за 
пети разред основне 
школе, уџбенички комплет 
(уџбеник, материјал за 
конструкторско 
моделовање, електронски 
додатак); 

Ћирилица 

 

 

Жељко Васић, 

Дијана Каруовић, 

Иван Ђисалов 

 

 

 

650-02-00103/2018-07 од 
27.4.2018. године 
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БИОЛОГИЈА 

„KLETT” 

 

Биологија  

 

уџбеник за пети разред 
основне школе; 

ћирилица 

Горан Милићев, 

Ена Хорват 

650-02-00168/2018-07 од 
27.4.2018. 

ГЕОГРАФИЈА 

„НОВИ ЛОГОС” 

 

Географија 5,  

уџбеник за пети разред 
основне школе; 

ћирилица 

Марко Јоксимовић 
650-02-00122/2018-07 од 
27.4.2018. 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

„DATA STATUS“ 

 

Информатика и 
рачунарство за пети разред 
основне школе; 

уџбеник са електронским 
додатком, 

ћирилица 

Ауторски тим  

Бајнари Лоџик 

650-02-00200/2018-07 од 
27.4.2018 

  МАТЕМАТИКА 

 

„KLETT” 

 

 

Математика 

уџбеник за 

 5. разред основне школе 

ћирилица  

Математика 

збирка задатака за 5.р. 
основне школе 

ћирилица 

Небојша Икодиновић 

Слађана Димитријевић 

 

Бранислав Поповић 

Марија Станић 

Ненад Вуловић 

Сања Милојевић 

650-02-00170/2018-070од 

27.4.2018. 

 

650-02-00170/2018-07 од 

27.4.2018. 

 

ИСТОРИЈА 

„KLETT” 

 

 

 

 

 

Историја 5 – 

 уџбеник са одабраним 
историјским изворима за 
пети разред основне школе; 

ћирилица 

 

Емина Живковић, 

Љиљана Недовић 

 

 

650-02-00133/2018-07 од 
27.4.2018 
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СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 
секретара 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

„KLETT” 

 

 

Извор,  

Читанка за шестиразред 
основне школе 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

650-02-00119/2019-07  

од 27.3.2019. 

 

„KLETT” 

 

 

Граматика 6,  

уџбеник за шести  разред 
основне школе 

Весна Ломпар 650-02-00119/2019-07  

од 27.3.2019. 

 

„KLETT” 

 

 

Радна свеска 6,  

уџбеник за шести  разред 
основне школе 

Весна Ломпар 

Зорица Несторовић 

650-02-00119/2019-07  

од 27.3.2019. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

„THE ENGLISH BOOK“ 

Projekt 3,4 edition,енглески 
језик за 6.разред основне 
школе; уџбенички комплет 
(уџбеник и радна свеска+CD 
ROM) 

Аутор уџбеника:Tom 
Hutchinson 

Аутори радне свеске: Tom 
Hutchinson, Rod Fricker 

 

650-02-00015/2019-07 

11.04.2019. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 6, 
уџбеник за шести разред 
основне школе; 

ћирилица 

Александра Паладин, 

Драгана Михајловић Бокан 

650-02-00115/2019-07 

од 9.5.2019. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

    „DATA STATUS” 

Prima Plus A1.2, немачки 
језик за шести разред 
основне школе, друга 
година учења; 

 

уџбенички комплет 
(уџбеник и радна свеска са 
ЦД-ом 

Frederike Jin, 

Lutz Rohrmann 

650-02-00033/2019-07  

од 8.3.2019. 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

Техника и технологија 6, за 
шести разред основне 
школе;    

уџбенички комплет 
(уџбеник и материјал за 
конструкторско 
обликовање);  

ћирилица 

Жељко Васић, 

Иван Ћисалов, 

Дијана Каруовић, 

Марија Бокан 

650-02-00089/2019-07 

од 21.5.2019. 

БИОЛОГИЈА 

„БИГЗ школство” 

Биологија за шести разред 
основне школе; ћирилица 

Дејан Бошковић 650-02-00045/2019-07 од  

14. 5. 2019. 

ГЕОГРАФИЈА 

,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО" 

 

Географија за шести разред 
основне школе; 

ћирилица 

Јелена Поповић 
650-02-00058/2019-07 

од 20.5.2019. 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

Информатика и 
рачунарство за шести 
разред основне школе; 

Johan Andrew Bios 
650-02-00389/2018-07 од 
20.03.2019. 
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„DATA STATUS“ 

 

ћирилица 

  МАТЕМАТИКА 

 

„KLETT” 

 

 

Математика, уџбеник за 
шести разред основне 
школе; 

ћирилица  

Математика, збирка 
задатака за шести разред 
основне школе; ћирилица; 

(уџбенички комплет)  

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

 

Бранислав Поповић, Марија 
Станић, Ненад Вуловић, 
Сања Милојевић  

650-02-00120/2019-07  

од 10.5.2019. 

ФИЗИКА 

   „  САЗНАЊЕ“ 

 

Физика 6, уџбеник за шести 
разред основне школе; 

Ћирилица 

Практикум физика 6, 
збирка задатака и 
експерименталних вежби за 
шести разред основне 
школе; 

ћирилица; 

(уџбенички комплет) 

Мићо М. Митровић 
650-02-00114/2019-07 

од 10.5.2019. 

 

ИСТОРИЈА 

„БИГЗ“ 

 

 

 

 

„ДАТА СТАТУС“ 

 

Историја 6 ‒ уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за шести разред 
основне школе; 

Ћирилица 

Историјски атлас за 
основну и средње школе; 

ћирилица 

Урош Миливојевић,Весна 
Лучић,Борис  Стојковски 

 

 

Урош Миливојевић 

650-02-00068/2019-07 

од 21.5.2019. 

 

650-02-00201/2018-07 од 
27.4.2018 

ЛИКОВНО 

„БИГЗ“ 
Ликовна Култура 6 Миливоје Мишко Павловић 

650-02-00035/2019-07  

од 11.04.2019. 
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СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

,,КЛЕТ" 

 

Плетисанка,Читанка за 
седми разред  

Граматика, Српски језик и 
књижевност за седми 
разред основне школе 
новне школе 

Радна свеска уз уџбенички 
комплет, Српски језик и 
књижевност за седми 
разред основне школе 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

Весна Ломпар 

 

Весна Ломпар 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

650-02-00525/2019-07 

од 4.2.2020. 

650-02-00525/2019-07 

од 4.2.2020. 

 

650-02-00525/2019-07 

од 4.2.2020. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

„THE ENGLISH BOOK” 

Project 4 Serbian edition, 
енглески језик за седми 
разред основне школе, 
седма година учења; 
уџбенички комплет 
(уџбеник и радна свеска) 

Аутор уџбеника: Tom 
Hutchinson; 

 

650-02-00503/2019-07  

од 4.2.2020. 

ХЕМИЈА 

       „ЕДУКА“ 

„ 

Хемија 7 

Уџбеник за седми разред 
основне школе 

Хемија 7 

Лабораторијске вежбе са 
збирком задатака  за седми 
разред основне школе 

 

 

Даница Павловић 

Данијела Малинар 

 

650-02-00523/2019-07  

од 12.2.2020 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

„КЛЕТ” 

Музичка култура 7. 

Уџбеник за седми разред 
основне школе 

 

Габријела Грујић 

Маја Соколовић 

Саша Кесић 

 Биљана Лековић 

 

650-02-00573-/2019-07 

Од 27.1.2020. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

„Дата Статус д.о.о. „ 

 

Prima Plus A2.1,немачки 
језик за седми разред 
основне школе  

трећа година учења; 

уџбенички комплет 
(уџбеник и радна  свеска са 
компакт диском) 

 

 

Frederike Jin, 

LutzRohrmann 

 

 

 

 

650-02-00441/2019-07 

од 26.12.2019. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

„ М&Г Дакта „  

 

 

Техника и 

технологија 7 

за седми разред 

основне школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и материјал 

Аутори уџбеника: 

Милан Санадер, 

Гордана Санадер, 

Рада Радаковић, 

Весна Шимшић, 

Жељен Шимшић. 

 

 

650-02-00590/2019-07 

од 25.2.2020. 
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за конструкторско 

обликовање); 

 

Аутори материјала за 

конструкторско 

обликовање: 

Милан Санадер, 

Гордана Санадер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

„БИГЗ школство“ 

 

 

 

Биологија 7, уџбеник за 
седми разред основне 
школе 

 

Дејан Бошковић 

 

650-02-00514/2019-07 

Од 5.2.2020. 

ГЕОГРАФИЈА 

„Привредно друштво за 
издавачку делатност Нови 
Логос“   

 

Географија 7,  

уџбеник за седми разред 
основне школе; 

ћирилица 

Дејан Шабић, 

Снежана Вујадиновић 

650-02-00618/2019-07 

од 28.1.2020. 

 МАТЕМАТИКА 

„KLETT” 

Математика,  

уџбеник за седми разред 
основне школе 

Математика,  

збирка задатака за седми 
разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

 

 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 

650-02-00536/2019-07  

од 20.1.2020. 

ФИЗИКА 

   „  САЗНАЊЕ“ 

 

Физика 7,  

уџбеник за седми разред 
основне школе 

Практикум 

Физика 7, збирка задатака и 
експерименталних вежби  
за седми разред основне 
школе; 

уџбенички комплет 

 

 

 

 

 

Мићо М. Митровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

650-02-00583/2019-07 

од 4.2.2020. 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

" БИГЗ " школство 

Ликовна култура 7. 

Уџбеник за седми разред 
основне школе 

 

 

Миливоје Мишко Павловић 

 

650-02-00549/2019-07 

Од 17.1.2020. 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

„ЕДУКА” 

Информатика и 
рачунарство,  

уџбеник за седми разред 
основне школе 

Катарина Алексић, 

Катарина Вељковић, 

Милош Бајчетић, 

Дарко Крсмановић 

650-02-00521/2019-07 

од 27.2.2020. 

„БИГЗ школство“ 

 

ИСТОРИЈА 

 

Историја 7, 

уџбеник са одабраним 

историјским изворима 

за седми разред 

основне школе 

Урош Миливојевић, 

Весна Лучић, 

Зоран Павловић 

650-02-00624/2019-07 

од 12.2.2020. 
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СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

   

СРПСКИ ЈЕЗИК 

,,КЛЕТ" 

 

„Цветник”, читанка за осми 
разред основне школе  

.,,Граматика 8”, српски језик 
и књижевност за осми 
разред основне школе. 

Радна свеска уз уџбенички 
комплет  Српски језик и 
књижевност за осми разред 
основне школе школе .  

ћирилица 

Зорица Несторовић,  

Зона Мркаљ 

 

Весна Ломпар 

 

 

Весна Ломпар 

Зона Мркаљ 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

„THE ENGLISH BOOK” 

Project 5, Serbian Edition, 
енглески језик за осми 
разред основне школе; осма 
година учења; уџбенички 
комплет (уџбеник и радна 
свеска) 

 

Аутор уџбеника: Tom 
Hutchinson; 

 

ХЕМИЈА 

„ЕДУКА „ 

Хемија 8, уџбеник Зза осми 
разред основне школе 

Хемија 8,  лабораторијске 
вежбе      са збирком задатака 
за осми разред основне 
школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

Данијела Малинар, Даница 
Павловић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 8, уџбеник 
за осми разред основне 
школе; 

ћирилица 

Александра Паладин, 

Драгана Михајловић Бокан 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

    „DATA STATUS” 

Prima plus A2.2 Deutsch für 
Jugendliche 

Немачки језик за 8 разред 
четврта година 
учења.Уџбеник и радна 
свеска  

Frederike Jin,Lutz Rohrmann 

 

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

Техника и технологија 8,  

за осми разред основне 

Аутори уџбеника:  
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„ М&Г Дакта „  

 

 

школе;  

уџбенички комплет 
(уџбеник и материјал за 
конструкторско 
моделовање);  

ћирилица  

Милан Санадер,  

Гордана Санадер,  

Миломир Филиповић,  

Зоран Богатиновић;  

аутори материјала за 
конструкторско моделовање:  

Милан Санадер,  

Гордана Санадер,  

Миломир Филиповић  

БИОЛОГИЈА 

„БИГЗ школство“ 

 

Биологија за 8, уџбеник за 8. 
разред основне школе 

ћирилица 

Дејан Бошковић 

ГЕОГРАФИЈА 

,, Нови Логос " 

 

.„Географија 8”, уџбеник 
географије за осми разред 
основне школе 

ћирилица 

Дејан Шабић, 

Снежана Вујадиновић 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

„KLETT” 

 

 

Математика 8, уџбеник за 
осми разред основне школе 

Математика 8, збирка 
задатака за осми разред 
основне школе са 
Решењима уз збирку 
задатака за осми разред 
основне школе; уџбенички 
комплет; ћирилица 

Небојша Икодиновић, 
Слађана Димитријевић 

 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић  

       ФИЗИКА 

   „  САЗНАЊЕ“ 

 

Физика 8, уџбеник за осми 
разред основне школе 

 

 

Практикум физика 8, збирка 
задатака и 
експерименталних вежби за 
осми разред основне 
школе; уџбенички комплет 

ћирилица 

Мићо М. Митровић 

 

 

Мићо М. Митровић 

 

ИСТОРИЈА 

„KLETT” 

 

 

 

 

Историја 8, 

уџбеник са одабраним 

историјским изворима 

за осми разред основне 

школе; 

ћирилица 

 

Александар 

Тодосијевић, 

Сања Петровић 

Тодосијевић 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

БИГЗ школство 

Ликовна култура -8, 

Уџбеник за осми разред  

ОШ 

Јован Глигоријевић 



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
За школску 2022/2023.годину 
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ОШ „Стеван Синђелић“ 

 Ћирилица 

 

ИНФОРМАТИКА 

„DATA STATUS” 

Информатика и рачунарство 
8,  

уџбеник за осми разред 
основне школе;  

ћирилица  

John Andrew Bios  

 


