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I У  В   О   Д 

( Полазне основе рада )  

 

  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ 

ДОНЕТ ЈЕ НА ОСНОВУ :  

 

1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.Гласник РС“бр. 72/09, 52/11, 55/13, 

35/15,68/15) 

2.  Закона о основном образовању и васпитању („Сл .ГласникРС“бр.55/13) 

3. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и 

васпитања („Сл.Гласник РС“бр. 7/10) 

4. Правилник о календару образовно васпитног рада основне школе за школску 2015/16.годину(„Сл. Гласник 

РС- Просветни гласник“ бр.4/15) 

5. Правилника о наставном плану за први, други, трећи, четврти разред основног образовања и васпитања и 

наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања ( „Сл. Гласник РС –Просветни гласник 

бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14) 

6. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања 

(Сл.ГлАСНИК РС- Пр.Гл 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13,4/13,14/13, 5/14, 

11/14) 

7. Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму 

за пети разред основног образовања и васпитања ( „ Сл. Гласник РС- Просветни гласник“ , бр. 6/2007, 2/2010, 

7/10, 3/11, 1/13, 4/13,14/13,5/14,11/14)  

8. Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања ( „ Сл. Гласник РС- 

Просветни гласник“ , бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13,11/14) 

9. Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања ( „ Сл. Гласник РС- 

Просветни гласник“ , бр. 5/08, 3/11, 1/13, 5/14) 

10. Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима ,наставника, стручних сарадника и васпитача 

у основној школи ( „Сл. Гласник РС- Просветни гласник“ бр. 2/92,2/00) 

11. Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника у основној школи ( „Сл. Гласник РС-

Просветни гласник“ бр. 5/12) 

12. Правилника о наставном плану предмета  грађанско васпитање –сазнање о себи и другима од првог - 

осмог  разреда основне школе ( „ Сл. Гл. РС –Просветни гласник“ бр. 5/01, 8/03, 10/03,3/05,15/05,6/08) 
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13. Уредби о организовању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи ( „ 

Сл. Гл. РС –46/01)  

14. Статута  ОШ „Уједињене нације“  од  бр.0-29-14  од 24.02.2014. године  

15. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно – 

васпитним установама , Министарство просвете Републике Србије, Београд, 2010. 

16. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС- 

Просветни гласник“ 6/9, 3/11,8/13,5/14) 

17. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС- 

Просветни гласник“ 2/10, 3/11) 

18. Правилник о плану уџбеника („Сл. Гласник РС- Просветни гласник“ бр.1/2010,4/13,13/13,5/14) 

19. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника („Сл. Гласник РС- 85/13) 

20. Правилник о вредновању квалитета рада установе (Сл.гласник РС, бр.  9/2012 од 05.02.2012.године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
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Na osnovu člana 88. stav 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 

72/09, 52/11, 55/13 i 35/15 – autentično tumačenje),  

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi 

PRAVILNIK  

O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA 

ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU 

Član 1. 

Ovim pravilnikom utvrđuje se kalendar za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 

2015/2016. godinu.  

Član 2. 

Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada utvrđeni nastavnim planom i programom za 

osnovne škole planiraju se godišnjim planom rada.  

Član 3. 

Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi ostvaruju se u toku dva polugodišta.  

Prvo polugodište počinje u utorak, 1. septembra 2015. godine, a završava se u petak, 29. januara 2016. godine.  

Drugo polugodište počinje u sredu, 17. februara 2016. godine.  

Drugo polugodište završava se u utorak, 31. maja 2016. godine za učenike osmog razreda, odnosno u sredu, 15. 

juna 2016. godine za učenike od prvog do sedmog razreda.  

Član 4. 

Obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada iz člana 1. ovog pravilnika za učenike od prvog do sedmog razreda, 

ostvaruje se u 36 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 180 nastavnih dana.  

Obrazovno-vaspitni rad za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 170 

nastavnih dana.  

U okviru 36, odnosno 34 petodnevne nastavne sedmice, škola je u obavezi da godišnjim planom rada ravnomerno 

rasporedi dane u sedmici.  

Svaki dan u sedmici neophodno je da bude zastupljen 36, odnosno 34 puta.  

Član 5. 

Nastavni plan i program za osnovnu muzičku i osnovnu baletsku školu ostvaruje se prema godišnjem planu rada 

škole u petodnevnim ili šestodnevnim nastavnim sedmicama, u skladu sa zakonom. 

Član 6. 

U toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust. 
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Jesenji raspust počinje u ponedeljak, 9. novembra 2015. godine i završava se u utorak, 10. novembra 2015. 

godine.  

Zimski raspust ima dva dela – prvi deo počinje u četvrtak, 31. decembra 2015. godine, a završava se u petak, 8. 

januara 2016. godine, a drugi deo počinje u ponedeljak, 1. februara 2016. godine, a završava se u petak, 12. 

februara 2016. godine. 

Prolećni raspust počinje u četvrtak, 28. aprila 2016. godine, a završava se u utorak, 3. maja 2016. godine. 

Letnji raspust počinje u četvrtak, 16. juna 2016. godine, a završava se u sredu, 31. avgusta 2016. godine. 

Član 7. 

U školi se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici 

Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11). U školi se praznuje radno Dan sećanja na srpske žrtve u 

Drugom svetskom ratu, Sveti Sava – Dan duhovnosti, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava 

fašizma u Drugom svetskom ratu, Dan pobede i Vidovdan – spomen na Kosovsku bitku.  

Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se 21. oktobra 2015. godine, Sveti Sava 27. 

januara 2016. godine, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu 

22. aprila 2016. godine, Dan pobede 9. maja 2016. godine, Vidovdan 28. juna 2016. godine. 

Sveti Sava i Vidovdan se praznuju radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom 

svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan 

pobede su nastavni dani, izuzev kad padaju u nedelju.  

Nedelja, 8. novembar 2015. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika. 

Član 8. 

Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih 

praznika, i to:  

1) pravoslavci – na prvi dan krsne slave; 

2) pripadnici Islamske zajednice – 23. septembra 2015. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;  

3) pripadnici Jevrejske zajednice – 23. septembra 2015. godine, na prvi dan Jom Kipura; 

4) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom kalendaru – 25. decembra 

2015. godine, na prvi dan Božića; 

5) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Julijanskom kalendaru – 7. januara 2016. 

godine, na prvi dan Božića; 

6) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju dane vaskršnjih praznika po Gregorijanskom i Julijanskom 

kalendaru – počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa (katolici – od 25. marta do 28. marta 

2016. godine; pravoslavni od 29. aprila do 2. maja 2016. godine). 

Član 9. 

Godišnjim planom rada škola će utvrditi ekskurzije i vreme kada će nadoknaditi nastavne dane u kojima su se 

ostvarivale ekskurzije.  
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Ako je dan škole nastavni dan prema kalendaru, škola će taj dan nadoknaditi na način koji utvrdi godišnjim 

planom rada. 

Član 10. 

Vreme saopštavanja uspeha učenika i podela đačkih knjižica na kraju prvog polugodišta, škola utvrđuje 

godišnjim planom rada.  

Vreme podele svedočanstava, polaganje završnog ispita na kraju osmog razreda, kao i vreme podele diploma, 

škola utvrđuje godišnjim planom rada. 

Svečana podela đačkih knjižica, učenicima od prvog do sedmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se 

u utorak, 28. juna 2016. godine. 

Saopštavanje uspeha učenika muzičke i baletske škole na kraju drugog polugodišta i podela svedočanstava i 

diploma obaviće se u skladu sa godišnjim planom rada škole.  

Član 11. 

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2015/2016. godinu odštampan je 

uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.  

Član 12. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – 

Prosvetnom glasniku”.  

Broj 110-00-96/2015-04 

U Beogradu, 15. maja 2015. godine 

Ministar, 

dr Srđan Verbić, s.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELARNI PREGLED KALENDARA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE 

ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU  
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА 
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Годишњи план рада представља основни радни инструмент школе којим се обезбеђује 

синхронизација, рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на 

реализацији образовно-васпитних активности у току школске године. 

Годишњим планом рада утврђује се организација, распоред и динамика остваривања 

образовно-васпитних активности, носиоци тих активности, обезбеђује праћење 

остваривања циљева и задатака као и евалуација појединих оперативних програма рада и 

рада школе у целини, како на нивоу стручних органа школе, тако и просветних органа 

надлежних за педагошко-инструктивни рад и надзор. 

Полазне основе годишњег плана рада су: Закон о основној школи, пратећи важећи 

подзаконски акти, наставни планови и програми са изменама и допунама, школски календар, 

нормативи, основи програма, упутства  и остали педагошко стручни и управни прописи који 

одређују структуру и садржај годишњег програма рада основне школе. 

Као полазне основе за програмирање послужиће и: 

- анализа рада и успеха у школској години, 
- закључци стручних органа и органа управљања школе 
- развојни план школе 
 

У обзир ће бити узети и садржаји друштвене средине који су од интереса за њу, преко којих се 

школа отвара према друштвеној средини. 

За примену ових полазних основа при планирању и програмирању рада школе одговоран је 

руководећи и управни орган школе 

- директор школе одговара за законитост рада школе и школски одбор за доношење програма 

рада школе и усвајање извештаја о његовом остваривању. 

Основни задаци годишњег плана рада су обезбеђење: 

- нивоа конкретизације и синхронизације остваривања садржаја утврђених програма 
образовања и васпитања, 

- нивоа дефинисања и уједначавања захтева и одговорности према свим носиоцима 
образовно-васпитних активности, 

- правовременог планирања и онемогућавања стихијности и инпровизација у раду, 
- правовременог предвиђања и откривања неповољних узрока и тешкоћа у раду и 
- остваривања услова за објективно вредновање остварених резултата носиоца образовно-

васпитних активности у школи и школе у целини. 
 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

тандарди постигнућа ученика – образовни стандарди за крај обавезног образовања значајна су 
новина у нашем образовном систему.  
С 
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Стандард је узор, образац, мерило за поређење у процењивању успешности извођења или 
вредновању квалитета. Образовни стандарди представљају суштинска знања и вештине која уче-
ници треба да поседују на крају одређеног циклуса образовања. 

Стандарди треба да обезбеде да сви ученици добију иста или слична знања и једнаке шансе 
свих да добију квалитетно знање, као и већу праведност у смислу да пружају могућност да сви 
буду вредновани на исти начин, то јест помоћу исте мере. На нивоу школе они говоре наставни-
ку шта треба да се деси, односно који исход учења ученик треба да оствари на крају једног ци-
клуса. 

Како су стандарди „мера“ резултата процеса учења и наставе, они служе наставнику да са 
њима упореди постигнуће сваког ученика. С друге стране, они такође показују наставнику шта 
и како треба да ради са ученицима да би они постигли резултате учења описане у стандарди-
ма.  

Приликом годишњег планирања наставног рада неопходно је извршити анализу стандарда на 
чијем достизању се може радити у одређеном разреду. При том не треба губити из вида да су 
они дефинисани за крај једног образовног циклуса и да - иако се код неких стандарда јасно пре-
познаје да „припадају“ једном разреду тј. да је на њиховом достизању најповољније радити у 
неком одређеном разреду -  неопходно је да се њима руководимо током трајања целог циклуса, 
односно да им се повремено „враћамо“ у раду и у оним разредима у којима није видљива веза 
између тих стандарда и наставног програма. Ради лакшег рада пожељно је обележити у годи-
шњем и месечном плану рада наставника стандард или више њих на које се односе одређени 
делови наставног програма, то јест одређене теме или чак и наставне јединице.  

 
У Закону о основама система образовања и васпитања у члану 76. у тачки 4 дефинише се 

да школски програм између осталог садржи ''...начин остваривања принципа и циљева обра-
зовања и стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних наставних пла-
нова и програма...''. 

Образовни стандарди су „алат“ који, пре свега, треба да помогне наставницима у праћењу и 
вредновању успеха ученика, а потом и да пруже податке о постигнућима ученика на системском 
нивоу. 

Као што су стандарди смерница наставницима за планирање наставе, тако су и смерница за 
оцењивање ученика. Не постоји директна веза између одређеног нивоа описа стандарда и одре-
ђене оцене. Школско оцењивање је веома комплексан процес јер укључује и оцењивање других 
аспеката рада, контекста у коме се врши оцењивање, мотивацију и лични развој ученика и не 
може и не сме да се сведе само на процену достигнутих стандарда.  

Нивои описани у стандардима служе наставнику као оријентир ка квалитету постигнућа које 
треба да остваре сви ученици, а који само неки. Стандарди помажу да се индивидуализује на-
ставни рад, бар на три нивоа, а то значи да се садржаји и захтеви прилагоде ученицима. При том 
је важно водити рачуна да се не ограничи могући напредак сваког ученика тако што ћемо му по-
стављати захтеве само са једног нивоа, већ, напротив, мотивишући га да достигне напредни ни-
во. Нивои су корисни наставнику да добро одмери захтеве за проверу постигнућа ученика, јер га 
подсећају на то која су суштинска, најбитнија знања, умења и вештине ученика и омогућавају му 
да постави захтеве тако да сваки ученик може да оствари успех.  

 
 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА УЧЕНИКА И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
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Досадашња искуства нам говоре да су ученици у школи и ван школе изложени најразличитијим 

опасностима, искушењима, злоупотребама, а понекад и физичким и вербалним нападима и 

малтретирањима, а то угрожава њихову безбедност и безбрижно и сигурно детињство. 

Да би спречили и избегли све несигурности, које се односе на свеопшту безбедност ученика, доносимо 

неколико правила којих се морају придржавати сви запослени у школи у непосредном односу и раду са 

ученицима, као и сами ученици и њихови родитељи: 

1. Сви запослени у школи су одговорни за свеопшту безбедност ученика у домену свих активности и 
законских обавеза у раду са ученицима. Уколико буде, било на који начин да је у непосредној 
близини, и избегне, макар и из нехата, да спречи ту угроженост, одговараће према законским 
прописима. 

2. Сваки ученик од стране разредног старешине и других лица мора прецизно бити упознат у које време 
му се одвија која активност у школи и које су му обавезе по престанку те активности. 

3. Све активности у школи са ученицима морају се одвијати уз нечије руковођење и под контролом 
одговорних лица и организација. Заказане активности морају почињати у заказано време. 

4. Ученици се не смеју физички кажњавати и користити за обављање приватних послова. 
5. Ученици се не смеју искључивати са часова и других активности на које су позвани. 
6. Разредне старешине и друга одговорна лица дужна су да упознају ученике са режимом рада у школи, 

кућном реду и захтевима за доследно поштовање донетих одлука. Стално контролишу поштовање 
донетих одлука и у случају прекршаја предузимају одговарајуће мере. 

7. Сви дежурни наставници су обавезни да своје дежурство почињу 30 минута пре наставе, а завршавају 
га 5 до 10 минута после наставе, када сви ученици напусте школски простор. 

8. Радне просторије морају бити закључане. Кључ поседују радници који те просторије користе и који их 
чисте. Улазак у кабинет-учионицу одвија се у присуству предметног наставника. По завршетку рада 
наставник излази из просторије по изласку ученика, а радник на одржавању хигијене закључава 
просторије. 

9. Управа школе је дужна да све ово прати и у случају мањих или већих пропуста, реагује на време. 
10. Активирати рад медијаторског тима, вршњачког тима и парламента за решавање сукоба ненасилним 

путем 
11. У безбедност и заштиту ученика у појединим случајевима када то превазилази могућности школе 

ангажовати родитеље, па и органе безбедности. 
12. Разредне старешине су дужне да упознају ученике и родитеље са Правилником о кућном реду. 
13. Када је у питању заштита и однос према животној средини ученика треба га ближе упознати са 

основним процесима који се одигравају у човековој животној средини, нарочито шта све нарушава 
природну равнотежу и како заштити своју најближу животну околину. 

 

Ове активности треба остваривати преко одређених предмета, биологије, хемије, физике, познавања 

природе и друштва и одељењских заједница.Одржавање безбедности потпомаже и видео надзор, 

школски полицајац, рад стручне службе и тима за заштиту деце од злостављања. 

 

 

II  Организација васпитно образовног рада школе 

 

Лична карта школе 
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Кадровски услови 

У школи је запослено 116  радника: 31 наставник у разредној настави, 56 наставникa у 

предметној настави, 1 секретар школе, 2 административно финансијска радника, 2 домара, 15 

спремачица, 2 сервирке, 4 стручна сарадника (психолог, педагог, библиотекар, медијатекар), 

помоћник директора и директор. 

Наставни кадар школе чини 69наставника са високом стручном спремом, а 18 са завршеном 

вишом школом. 

Организација рада 

На  наставничком већу, на почетку школске године извршена је расподела часова по 

предметима, изабрани руководиоци одељењских и стручних већа, установљена расподела 

задужења у оквиру 40-не недеље и усвојен распоред часова за текућу школску годину. 

 
Због неуједначеног броја дана у школском календару у другом полугодишту, школа 

ће извршити корекцију распореда тако што је предвиђено да се 23.03.2016. (среда) ради по 
распореду од понедељка. 

 
У школи се од првог разреда учи енглески језик, од петог разреда француски 

језик.Изабрани спорт и изборни предмет који бирају са листе четири понуђена (као обавезне 
изборне предмете). У складу са просторним могућностима  школе изабрани спорт се реализује 
кроз часове одбојке и кошарке за девојчице и фудбал за дечаке а групе се формирају на основу 
бројног стања анкетираних ученика.  

                                                             ЧУКАРИЦА 
                                                                 општина 

ОШ                                                       "Уједињене нације" 

                                                                име и презиме 

                                                    1985. год. 

                                                                  година рођења 

                                               7094809 

                                                                матични број 

                                                 6015647357 

број ученика1418                                                                  регистарски број 

број запослених116                                                           Церак- Борова 8 

број одељења  55                                                                     пребивалиште и адреса 

 

ТРАЈНО 

рок важења 
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 За  обавезан изборни  предмет,  ученици петог и шестог разреда анкетом су се 

определили за Информатику и Хор и оркестар, а  ученици  седмог и осмог разреда за 
Информатику , Хор и оркестар и Домаћинство. 

 
Ученици млађих разреда су се определили за: 
први разред- Народна традиција, Чувари природе и Лепо писање,  
други разред - Чувари природе, 
 трећи разред - Чувари природе 
 четврти  разред -Народна традиција 
 
У одељењу 1-7 се ради по комплексној методи.  
 
У школи 13 ученика наставу похађа по индивидуално образовном плану, 10 ученика по 

ИОП-у 2 и 3 ученика по ИОП-у 1. У одељењима 3/3,3/5,7/4,7/7 и 8/7 раде и персонални 
асистенти. 

 
У школи се посебна пажња посвећује и ваннаставним активностима.Највеће 

интересовање ученици  испољавају за спортским, а затим за културно-уметничким активностима 
а велики број њих је заступљен и у техничким активностима:Бродо моделарској секцији, 
Ваздухопловној, Фотографској итд.У млађим разредима у понуди су и Плесна, Извиђачка 
секција, Новинарска секција, Математичка поред стандардних Ликовних, Драмских, 
Рецитаторских.. 

 

Школа има 1418 ученика распоређених у две смене и у 55 одељења. У млађим разредима 

има 687 а у старијим 731 ученика. Продужени боравак броји 105 ученика распоређених у четири  

групе са којима раде 4 учитеља. 

 

 

 

 

 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА 

Разред Број одељења Непарна смена Парна смена 

1. разред 7 11, 13, 15,17 12, 14, 16, 

2. разред 6 21, 23, 25 22, 24, 26 

3. разред 7 31, 33, 35,37 32, 34, 36,  

4. разред 7 41, 43, 45 42, 44, 46, 47 

5. разред 7 51, 53, 55,57 52, 54, 56,  
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6. разред 7 61, 63, 65 62, 64, 66, 67 

7. разред 7 71, 73, 75,77 72, 74, 76,  

8. разред 7 81, 83, 85 82, 84, 86, 87 

СВЕГА 55 28 27 

 

ОРГАНИЗАЦИЈАРАДНОГДАНАУШКОЛИ 

Сменесеформирајуповертикалнојподели: 

1. НЕПАРНА СМЕНА: сва одељења са непарним индексом 
2. ПАРНА СМЕНА: сва одељења са парним индексом и 47,67 и 87. 
Смене се мењају седмично. 

Прва смена почиње са радом у 8 часова а завршава у 13.10 часова. 

Друга смена почиње у 14 часова а завршава се у 19.10 часова. 

Велики одмор у трајању од 20 минута је после другог часа, а од 5 минута између осталих часова. 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 

 

Час 

Преподневнасмена 

 

Поподневнасмена 

 1 800-845 1400-1445 * 
2 850-935 1450-1535 
3 955-1040 1555-1640 
4 1045-1130 1645-1730 
5 1135-1220 1735-1820 
6 1225-1310 1825-1910 
7 1315-1400 1915-2000 

 

 

 

 

                                             ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 
 

број 

1.  Учионице опште намене 14 

2.  Кабинети (за биологију, физику, хемију, техничко (2), музичко, 

ликовно, математику (2), историју, географију, енглески, француски , 

информатику (2), грађанско, српски (2) 

18 

3.  Просторија за дневни боравак 2 



14 

 

4.  Припремне просторије 15 

5.  Школска зубна амбуланта 1 

6.  Фискултурна сала 1 

7.  Свечана сала 1 

8.  Свлачионице 2 

9.  Купатила 2 

10.  Библиотека са читаоницом 1 

11.  Медијатека 1 

12.  Професорска зборница 1 

13.  Приручна радионица за домара 1 

14.  Канцеларије за директора, помоћника директора, секретара, 

рачуноводство, стручне раднике (са помоћном просторијом 

преуређеном за инклузивни и родитељски кутак) 

6 

15.  Остале просторије (кухиња, трпезарија, магацин, купатило) 4 

16.                                            УКУПНО ПРОСТОРИЈА  70 

Од укупно 70 просторија у школи, пројектом је предвиђено 15 кабинета. Кабинети су повезани 

са припремним просторијама, које служе за смештај припремање наставника за непосредан рад 

са ученицима и за смештај наставних средстава. 

Међутим, због недостатка простора, кабинети се користе као учионице опште намене.    

 

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА И КАБИНЕТИМА 

ПРВИ ТРАКТ  -  4 учионице и4 летње учионице 17/1611/1213/4715/14 

 

ДРУГИ ТРАКТ - 4 учионице и 4 летње учионице 25/2645/4643/4441/42 

Лево од свечане сале 21/2423/22 

 

ДОЊИ ТРАКТдо свечане  сале - 4 учионице и 4 

летње учионице 

35/3631/боравак       37/3233/34 
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К  А  Б  И  Н  Е  Т  И 

ДОЊИ ТРАКТ  

до фискултурне сале 
ТИО ТИО 

Информатика 

 

 

МЕЂУСПРАТ боравак Историја Географија 
Енглески 

језик  

Франц. 

језик  

Музичка 

кул. 

     

 

 

 

 

 

 

Руководећи органи 

 СТРУЧНИ ТИМ 

 УПРАВА ШКОЛЕ 

 

Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

Весна Радовановић Пеневски 
 

П О М О Ћ Н И К   Д И Р Е К Т О Р А 

Весна Марковић 

С Е К Р Е Т А Р 

Ненад Петровић 

ПРИЗЕМЉЕ  

у низу свечане сале  
Физика Хемија 

СПРАТ 
Ликовна 

кул. 

Српски 

језик 1 

Српски 

језик 2 

Информа

тика 
Биологија 

Математ. 

        2 

Математ. 

1 
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Р А Ч У Н О В О Д С Т В О 

Винка Ђунисијевић 

Елена Илинчић 

 

С Т Р У Ч Н И      С А Р А Д Н И Ц И 

  

 

    ПСИХОЛОГ                               ПЕДАГОГ                        БИБЛИОТЕКАР                           МЕДИЈАТЕКАР 

Владимир Парезановић      Сања Томановић       Слободанка Ивановић              Бранко Трифуновић 

 

 

               ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА 

                          Бранислава Црноглавац                 Слађана Павловић 
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РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА 
 

 

 

 

 

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА , СТРУЧНИХ АКТИВА и СТРУЧНИХ ТИМОВА 

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА 

1. Разред Љиљана Главоњић 5. Разред Жељко Радовановић 

2. Разред Милица Мијајловић 6. Разред Весна Игњатовић 

3. Разред Ивана Васиљевић 7. Разред Душко Гаврић 

4. Разред Зорица Пјешчић 8. Разред Ана Николић 

боравак Весна Остојић  

Стручно веће 

раз. наставе 
Драгана Морача 

Стручно веће 

биологија-хемија-

домаћинство 

Снежана Јоцић  

Стручно веће 

српског језика 
Рајка Тодоровић 

Стручно веће ликовно- 

музичко 
Славица Тодорић  

Стручно веће 

страних језика 

Весна Томић 

Митровић  

Стручно веће физике и 

ТИО, информатике 
Небојша Миленковић 

Стручно веће 

математике,  
Милуника Јеверичић 

Стручно веће историја-

географија, верска 

настава,грађанско 

васпитање 

Гордана Тодосијевић  

Стручно веће -

физичко васп. 
Милија Бугарчић 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Весна Радовановић 

Пеневски 

Стручни актив за 

развој школских 

програма 

Сања Томановић  
Стручни актив за 

самовредновање 
Весна Марковић 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

Ружица Младеновић 

(млађи разреди) 

Слободан Станковић  

(старији разреди) 

Тим за заштиту деце 

од насиља 
Предраг Шућур 

Тим за проф. 

орјентацију 

Владимир 

Парезановић 
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ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

I1 Пешић Тања II1 Мунишић Биљана 

I2 Новаковић Мара II2 Морача Драгана 

КУД Марина Стојановић 

Дечији савез Наташа Ђунисијевић 

Клуб УН Ана Николић 

Ученички парламент Сања Томановић и Владимир Парезановић 

Црвени крст Љиљана Главоњић 

Записничар наставничког веће и школског 
одбора 

Слободанка Ивановић 

Главни уредник редакције школског часописа Слободанка Ивановић 

Администратор сајта Весна Радовановић Пеневски  
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I3 Јевремовић Драгана II3 Квргић Милица 

I4 Шућур Предраг II4 Мијајловић  Милица 

I5 Главоњић Љиљана II5 Лазић Гордана 

I6 Праизовић Љиљана II6 Ћурчић Драгана 

I7 Чолић Наташа 
 

 

боравак Савић Аца, Албор Драгана, Остојић Весна , Вујовић Татјана 

III1 Сворцан Поповић Сања IV1 Борковац Оливера 

III2 Алић Весна IV2 Стојановић Мирјана 

III3 Радивојевић Ана IV3 Бугариновић Душанка 

III4 Васиљевић Ивана IV4 Ристић Весна 

III5 Младеновић Ружица IV5 Божовић Марија 

III6 Вучковић Јелена IV6 Ђунисијевић Наташа 

III7 Огњановић Весна IV7 Пјешчић Зорица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име и презиме 

предметног 

наставника 

Наставни 

предмет који 

предаје 

укуп

но 

часов

а 

старе

шинс

тво 

Разреди 

којима 

наставн

ик 

предаје 

Одељења којима 

наставник предаје 

1 Марина Луковић српски језик 17 8/3 5,7,8 5/5,7/1,7/7, 8/3 

2 Мирјана 

Гобељић 

српски језик 20 7/2 6,7,8 6/2, 6/4, 7/2, 8/2, 8/6 

V1 
Радовановић Жељко VI1 

Игњатовић Весна 

V2 Maрјановић Мирјана VI2 
Гргур Зоран  

V3 Шаренац Јадранка VI3 
Ђошић Александра 

V4 Стојановић Марина VI4 
Јовановић Весна 

V5 Рашета Ивана VI5 
Симијоновић Радмила  

V6 Јоцић Снежана VI6 
Блажић Александра 

V7 Бугарчић Милија 
VI7 

Сретић Милан  

VII1 Поповић Ана VIII1 
Тодоровић Рајка 

VII2 Гобељић Мирјана VIII2 
Трифуновић Бранко 

VII3 Милин Гордана VIII3 
Луковић Марина 

VII4 Микић Александра VIII4 
Николић Ана 

VII5 Гаврић Душко VIII5 
Ршумовић Марија 

VII6 Црноглавац Бранислава VIII6 
Божић Радмила 

VII7 Јовановић Сања VIII7 Станковић Слободан 
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3 Радмила 

Симијоновић 

српски језик 18 6/5 5,6 5/1,5/3,6/1,6/5 

4 Марина 

Стојановић 

српски језик 18 5/4 5,6,8 5/2,5/4,6/6,8/7 

5 Рајка Тодоровић српски језик 16 8/1 6,7,8 6/3,7/5,8/1,8/5 

6 Бранислава 

Црноглавац 

српски језик 21 7/6 5,6,7,8 5/6,6/7,7/4,7/6,8/4 

7 Тијана Вучић српски језик 9   5,7 5/7,7/3 

8 Бранко 

Трифуновић 

математика 4 8/2 8 8/2 

9 Радмила Божић математика 16 8/6 5,8 5/2,5/4,5/6,8/6 

10 Милуника 

Јеверичић 

математика 16   7,8 7/5,7/7,8/1,8/3 

11 Жељко 

Радовановић 

математика 20 5/1 5,6,8 5/1,5/3,6/1,6/3,8/5 

12 Бранка 

Миливојевић 

математика 16   6,7 6/2,6/4,7/2,7/6 

13 Јована 

Војиновић 

Васојевић 

математика 20   6,7,8 6/6,6/7,7/4,8/4,8/7 

14 Јелена   

Смиљковић 

математика  20    5,6,7  5/5,5/7,6/5,7/1,7/3 

15 Гордана 

Марковић 

енглески језик 18   3,7,8 3/1,3/3,7/1,7/3,7/5,7/7,8/1,8

/3,8/5 

16 Александра 

Ђошић 

енглески језик 18 6/3 2,4,5,6 2/3,4/1,4/3,4/5,5/1,5/3,5/7,6

/3,6/5 

17 Мрјана 

Марјановић 

енглески језик 20 5/2 2,3,5,6 2/2,2/4,2/6,3/2,3/4,3/6,5/2,6

/4,6/6,67 

18 Ивана Рашета енглески језик 20 5/5 1,2,3,5,6 1/1,1/3,1/5,1/7,2/1,2/5,3/5,3

/7,5/5,6/1 

19 Весна Томић 

Митровић 

енглески језик 18   4,5,7 4/2,4/4,4/6,4/7,5/4,5/6,7/2,7

/4,7/6 

20 Данијела 

Аврамовић 

енглески језик 16   1,6,8 1/2,1/4,1/6,6/2,8/2,8/4,8/6,8

/7 

21 Дејан Јанковић француски 

језик 

20   5,6,8 5/2,5/4,5/6,6/2,6/4,6/6,6/7,8

/2,8/6,8/7 

22 Сања Јовановић француски 

језик 

18 7/1 7,8 7/1,7/2,7/4,7/6,7/7,8/1,8/3,8

/4,8/5 

23 Јадранка 

Шаренац 

француски 

језик 

18 5/3 5,6,7,8 5/1,5/3,5/5,5/7,6/1,6/3,6/5,7

/3,7/5 

24 Гордана Милин музичка 

култура 

хор 

20 7/3 5,6,7,8 5/1,5/3,5/5,5/7,6/1,6/3,6/5,7

/1,7/3,7/5,7/7,8/1,8/3,8/5 

7/3,8/5 

25 Слободан 

Станковић 

музичка 

култура 

хор 

19 8/7 5,6,7,8 5/2,5/4,5/6,6/2,6/4,6/6,6/7,7

/2,7/4,7/6,8/2,8/4,8/6,8/7, 

6/2,6/7,8/7 

26 Предраг 

Милосављевић 

ликовна 

култура 

11   5,6,7,8 5/6,6/2,6/6,7/2,7/4,7/6,8/2,8

/4,8/6,8/7 

27 Славица 

Тодорић 

ликовна 

култура 

20   5,6,7 5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/7,6/1,6

/3,6/4,6/5,6/7,7/1,7/5,7/7 

28 Александар ликовна 4   7,8 7/3,8/1,8/3,8/5 
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Урошевић култура 

29 Милан Сретић историја и 

грађанско 

васпитање 

20 6/7 5,6,7,8 5/6,6/2,6/4,6/6,6/7,7/4,7/6,8

/2,8/4,8/6    грађанско 6/7 

30 Жељко Тубић историја 10   5,7,8 5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/7,7/2,8

/7 

31 Ана Поповић историја 20 7/1 6,7,8 6/1,6/3,6/5,7/1,7/3,7/5,7/7,8

/1,8/3,8/5 

32 Ана Николић географија и 

грађанско 

васпитање 

13 8/4 5,6,7,8 5/6,8/2,8/4,8/6,8/7  

грађанско 5/6,6/6,7/4,8/4 

33 Гордана 

Тодосијевић 

географија  20   6,7 6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,6/6,6/7,7

/2,7/4,7/6 

34 Сања Марин географија 20   5,7,8 5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/6,5/7,7

/1,7/3,7/5,7/7,8/1,8/3,8/5 

35 Ана Марјановић физика 22   6,7,8 6/1,6/3,6/5,6/7,7/1,7/2,7/6,8

/3,8/5,8/6,8/7 

36 Јована Мишић физика 20   6,7,8 6/2,6/4,6/6,7/3,7/4,7/5,7/7,8

/1,8/2,8/4 

37 Лидија 

Ковачевић 

хемија  20   7,8 7/1,7/3,7/5,7/7,8/1,8/2,8/3,8

/4,8/5,8/6 

38 Снежана Јоцић хемија и 

техничко 

20 5/6 5,7,8 5/6,7/4,7/6,8/2,8/4,8/7 

техничко 

7/2,7/4,7/6,8/7 хемија 

39 Марија 

Ршумовић 

биологија 20 8/5 5,7,8 5/1,5/3,5/5,5/7,7/1,7/3,7/7,8

/1,8/3,8/5 

40 Александра 

Блажић 

биологија 20 6/6 6,7,8 6/2,6/4,6/6,6/7,7/2,7/6,8/2,8

/4,8/6,8/7 

41 Александра 

Микић 

биологија, 

домаћинство 

21 7/4 5,6,7,8 5/2,5/4,5/6,6/1,6/3,6/5,7/4,7

/5 биологија 

7/2,7/4,7/6,8/2,8/4 

домаћинство 

42 Небојша 

Миленковић 

техничко и 

информатичк

о образовање 

20   5,6,7,8 5/2,5/4,6/4,6/6,6/7,7/2,7/6,8

/5,8/6,8/7 

43 Зоран Гргур техничко и 

информатичк

о образовање 

20 6/2 5,6,7,8 5/2,5/4,6/2,6/4,6/6,6/7,7/2,7

/4,8/2,8/4 

44 Весна 

Игњатовић 

техничко и 

информатичк

о образовање 

20 6/1 5,6,7,8 5/1,5/3,5/5,6/1,6/3,6/5,7/3,7

/7,8/3,8/5 

45 Душко Гаврић техничко и 

информатичк

о образовање 

20 7/5 5,6,7,8 5/1,5/3,5/5,6/3,6/5,7/1,7/3,7

/5,8/1,8/3 

46 Божић 

Александра 

информатика 

и техничко 

20   5,7,8 5/7,7/7,8/1,8/6 техничко 

5/2,5/3,5/6,6/1,6/3,6/5,7/3,7

/5,7/7,8/1,8/3,8/6 

информатика 

47 Милутин 

Јовановић 

информатика 20   5,6,7,8 5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/6,5/7,6

/1,6/2,6/3,6/4,6/5,6/6,6/7,7/

1,7/5, 
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7/7,8/1,8/3,8/6 

48 Верица Попов физичко 

васпитање и 

изабрани 

спорт 

20   5,6,7,8 5/1,5/3,5/5,5/7,6/1,6/3,7/1,7

/3,7/5,7/7,8/1,8/3,8/5 

изабрани спорт 

5/1,5/3,5/5,5/7,6/1,6/3,7/1,7

/3,7/5,7/7,8/1,8/5 

49 Весна Јовановић физичко 

васпитање и 

изабрани 

спорт 

20 6/4 5,6,7,8 5/2,5/6,6/2,6/4,6/6,6/7,7/2,7

/4,7/6,8/2,8/4,8/6,8/7 

изабрани спорт 

5/2,5/6,6/5,6/4,6/6,6/7,7/2,7

/6,8/2,8/4,8/6,8/7 

50 Горан 

Стевановић 

физичко 

васпитање и 

изабрани 

спорт 

20   5,6,7,8 5/2,5/4,5/6,6/2,6/4,6/6,6/7,7

/2,7/4,7/6,8/2,8/4,8/6,8/7 

изабрани спорт 

5/2,5/6,6/2,6/4,6/6,6/7,7/2,7

/6,8/2,8/4,8/6,8/7 

51 Милија 

Бугарчић 

физичко 

васпитање и 

изабрани 

спорт 

20 5/7 5,6,7,8 5/1,5/3,5/5,5/7,6/1,6/3,6/5,7

/1,7/3,7/5,7/7,8/1,8/3,8/5 

изабрани спорт 

5/1,5/3,7/1,8/1,8/3,8/5 

52 Обрад Дракулић изабрани 

спорт 

4   5,6,7 5/5,5/7,6/1,6/3,6/5,7/3,7/7 

53 Маријана 

Богојевић 

грађанско 

васпитање 

20   5,6,7,8 5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/7,6/1,6

/2,6/3,6/4,6/5,7/1,7/2,7/3,7/

5,7/6, 

7/7,8/1,8/2,8/5,8/6,8/7 

54 Милош 

Виленица 

верска 

настава 

20   4,5,6,7,8 4/1,4/2,4/3,4/4,4/5,4/6,4/7,5

/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/6,5/7,6/

3,6/4, 

6/5,6/7,7/1,7/2,7/3,7/4,7/5,7

/6,7/7,8/2 

55 Тања Радановић верска 

настава 

20   1,2,3,6,8 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,2

/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,3/1,3/

2,3/3, 

3/4,3/5,3/6,3/7,6/1,6/2,6/6,8

/1,8/3,8/5,8/6,8/7 
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Бројно стање ученика на почетку школске 2015/16. 
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1-1 12 13 25 

 
5-1 16 9 25 

 
 

1-3 11 12 23 
 

5-3 17 12 29 
 

 

1-5 13 11 24 
 

5-5 14 10 24 
 

 

1-7 12 11 23 
 

5-7 14 11 25 
 

 

сума 48 47 95 
 

сума 61 42 103 
 

 

1-2 12 13 25 
 

5-2 16 13 29 
 

 

1-4 15 12 27 
 

5-4 15 11 26 
 

 

1-6 14 13 27 
 

5-6 16 13 29 
 

 

сума 41 38 79 
 

сума 47 37 84 
 

 

Σ 89 85 174 
 

Σ 108 79 187 
 

 

2-1 12 13 25 
 

6-1 13 16 29 
 

 

2-3 10 14 24 
 

6-3 14 12 26 
 

 

2-5 10 14 24 
 

6-5 13 11 24 
 

 

сума 32 41 73 
 

сума 40 39 79 
 

 

2-2 13 13 26 
 

6-2 12 12 24 
 

 

2-4 13 14 27 
 

6-4 15 13 28 
 

 

2-6 13 13 26 
 

6-6 14 10 24 
 

 

сума 39 40 79 
 

6-7 13 12 25 
 

 

Σ 71 81 152 
 

сума 54 47 101 
 

 

3-1 16 12 28 
 

Σ 94 86 180 
 

 

3-3 15 10 25 
 

7-1 11 12 23 
 

 

3-5 15 9 24 
 

7-3 17 11 28 
 

 

3-7 16 10 26 
 

7-5 10 13 23 
 

 

сума 62 41 103 
 

7-7 14 11 25 
 

 

3-2 15 13 28 
 

сума 52 47 99 
 

 

3-4 15 13 28 
 

7-2 11 14 25 
 

 

3-6 15 12 27 
 

7-4 16 12 28 
 

 

сума 45 38 83 
 

7-6 15 10 25 
 

 

Σ 107 79 186 
 

сума 42 36 78 
 

 

4-1 12 11 23 
 

Σ 94 83 177 
 

 

4-3 15 10 25 
 

8-1 14 12 26 
 

 

4-5 15 11 26 
 

8-3 14 14 28 
 

 

сума 42 32 74 
 

8-5 10 14 24 
 

 

4-2 14 12 26 
 

сума 38 40 78 
 

 

4-4 14 11 25 
 

8-2 14 13 27 
 

 

4-6 12 12 24 
 

8-4 13 14 27 
 

 

4-7 14 12 26 
 

8-6 14 14 28 
 

 

сума 54 47 101 
 

8-7 13 14 27 
 

 

Σ 96 79 175 
 

укупно 54 55 109 
 

 

     
Σ 92 95 187 
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млађи дечаци девојчице укупно     

парна  179 163 342     

непарна 184 161 345     

  363 324 687     

старији дечаци девојчице укупно     

парна  197 175 372     

непарна 191 168 359     

  388 343 731     

укупно 751 667 1418     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ  

Време реализације Активности/теме Начин реализације: Носиоци 

реализације и 
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сарадници 

- септембар Свечани пријем првака приредба сви 

- септембар Учлањивање деце у Дечији савез промоција 

ОС и 

Председник 

ДС 

- септембар Учлањивање деце у библиотеку  промоција 
представници 

библиотеке  

- септембар Акција солидарности деца деци прикупљање пакетића 
ОС, деца, 

родитељи 

- септембар Безбедност деце у саобраћају предавање МУП 

- октобар Учлањивање деце у Црвени крст промоција 
председник 

Црвеног крста 

- октобар Обележавање Дечије недеље учешће ОС и деца 

- октобар Сајам књига посета 
ОС, 

библиотекар 

- децембар Сајам науке посета 

ОС, предметни 

наставник 

физике 

- децембар Новогодишњи маскенбал представљање маски ОС, деца 

- јануар Школска слава Свети Сава приредба сви 

- фебруар Обележавање Дана државности едукација сви 

- фебруар 
ДЕМУС-Најраспеваније одељење-

градско такмичење 
учешће ОС, деца 

- март 
Први дан пролећа/Литерарно-

ликовни конкурс/ 
учешће 

професори 

српског језика, 

ОС, деца и 

проф.ликовне 

културе 

- април 

Мали инструментални састави и 

оркестри-општинско и градско 

такмичење 

учешће ОС, деца 

- април Ускршњи базар 
изложба дечијих 

радова 
Учитељи, деца 

- април Обележавање Светског Дана здравља едукација сви 
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- април Читалачка значка учешће 

представници 

библиотеке, 

деца 

- април  Дан школе  приредба 

Тим за 

прославу Дана 

школе 

- април Међународни дан дечије књиге промоција песници 

- април 
Златна сирена-градско такмичење 

соло певача и малих вокалних састава 
учешће ОС,деца 

- прво полугодиште Посета позоришту одлазак у позориште ОС 

- друго 

полугодиште 
Посета позоришту -//- ОС 

- прво полугодиште Посета биоскопу одлазак у биоскоп ОС 

- друго 

полугодиште 
Посета биоскопу -//- ОС 

- прво, друго 

полугодиште 
Посета музејима посета ОС 

- мај Ноћ музеја (уколико услови дозволе) посета ОС 

јун 

Светски Дан заштите човекове 

средине 

Светски Дан толеранције 

(16.новембар) 

Прослава матурске вечери 

посета 
ОЗ 

 

 

 
 

 
ИЗЛЕТИ,  ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВА У ПРИРОДИ 
 

Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и 

односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа 

која су везана са делатношћу школе, као и рекреативно здраствени опоравак ученика. Представљају 

ширење и обогаћивање форми наставних садржаја и ваннаставних делатности. Имају задатак да 

доприносе продубљивању, проширивању и обогаћивању знања и искустава ученика, подстичу и буде 

инересовања за новим сазнањима, повезују теорију са праксом. Уједно доприносе бољем и 

свестранијем упознавању ученикове личности, као и успостављању ближих, непосреднијих односа 
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између наставника и ученика и ученика међусобно.Изводе се, уз претходну писмену сагласност 

родитеља. 

Настава у природи се организује за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од седам 

до десет дана, уз претходну писмену саласност родитеља.О висини надокнада за наставнике одлучује 

Савет родитеља и оне се обрачунавају у бруто износу и исплаћују у складу са законом, на терет 

родитеља ученика који путују. 

За школску 2015/2016. годину планирају се следеће, екскурзије и наставе у природи на 

следећим маршрутама. 

 

РАЗ.                                   ДЕСТИНАЦИЈА                                    МЕСЕЦ 

I Настава у природи –Аранђеловацоктобар 2015. 

II Настава у природи - Сокобањаоктобар 2015. 

Седмодневни боравак у Сокобањи. Планирана је  посета манастиру Лелић и месту 

Бранковина, у коме се налази родна кућа Десанке Максимовић. 

III Настава у природи  Кушићиоктобар 2015. 

Седмодневни боравак у Кушићима, са одласком у Ивањицу и посетом прве термоелектране 

у Србији 

IV Настава у природи-Бања Врујциоктобар 2015. 

Седмодневни боравак у Бањи Врујци. Обилазак Бранковине и Ваљева. Планирана је и 

организација једне радионице за ученике у едукативном центру „Чаробно село“.  У повратку 

групе за Београд планиран је обилазак Спомен костурнице у Лазаревцу. 

V  Једнодневна екскурзија  током школске године 

Вршац -  са посетом галерији слика Паје Јовановића, Вршачком брегу и манастиру Месић.  

V I Дводневна екскурзија  мај 2016. 

Сремски Карловци, Нови Сад, Зобнатица,  Суботица, Палић, дворац Дунђерски са ноћењем у 

Суботици 

I дан: Обилазак Сремских Карловца (Саборне цркве, Православне богословије, Градске 

већнице и чесме Четири лава), обилазак Новог Сада (Алмашка црква, Матица српска, улице 

Дунавска и Змај Јовина и Трг слободе). Обилазак ергеле Зобнатица. Суботица - смештај у 

хотелу са 4 звездице, вечера и дискотека 

II дан: Обилазак Суботице (Саборне цркве, Градског музеја, Историјског архива, Синагоге и 

Градске куће. Обилазак Палићког језера и зоолошког врта. Ручак у хотелу. Посета дворцу 

Дунђерски. 
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V II Дводневна екскурзија мај 2016. 

 Овчар Бања - Мокра Гора - Дрвенград, Бајина Башта, Хидроелектрана Перућац, манастир Рача, 

са ноћењем у Бајиној Башти 

I дан: Обилазак Мокре горе, вожња „Шарганском осмицом“, обилазак етно села „Дрвенград“, 

смештај у хотелу са три звездице у Бајиној Башти, вечера, дискотека и ноћење. 

II дан: Доручак, обилазак ХЕ Перућац, обилазак манастира Рача, ручак у хотелу. 

V III тродневна екскурзијаоктобар 2015. 

Зајечар – Гамзиград–Неготин - манастир Буково - Мокрањчева кућа- Бор –Злотска (Лазарева) 

пећина –Доњи Милановац – ХЕ „Ђердап“ – Кладово – Караташ – Голубац-Голубачка тврђава - 

Сребрно језеро, са ноћењем у Доњем Милановцу 

I дан: Обилазак Зајечара, Гамзиграда, Неготина, манастира Буково, Мокрањчеве куће, Бора, 

Злотске (Лазареве) пећине. Смештај у хотелу у Доњем Милановцу који у свом саставу има 

затворени базен. Вечера, дискотека и ноћење.  

II дан: Доручак, обилазак ХЕ Ђердап, Кладова и Караташа. Ручак и вечера у хотелу. 

III дан: Доручак и ручак у хотелу. Обилазак Голупца, Голубачке тврђаве и Сребрног језера. 

 

 

 

 

 

III Планови стручних већа, тимова, актива, руководећих и управних 

органа школе 

Стручни органи школе су независни у раду и заједно са Школским одбором доприносе 

остваривању циљева и задатака школе.  

Основни задаци овог и осталих стручних органа су да: организују рад и прате остваривање плана 

и програма, анализирају остваривање циља, задатака и садржаја образовања и васпитања, 

утврђују резултате рада наставника, односно њихових сарадника, прате и утврђују резултате 

рада ученика и њихових заједница, предузимају мере за јединствен и усклађен рад свих 

учесника у процесу образовања и васпитања и решавају друга питања ради унапређивања 

образовно васпитног рада. 
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Школа статутом утврђује начин рада стручних органа, у складу са наведеним одредбама, а 

плановима рада разрађује утврђене задатке и овлашћења. 

Тако се планом Наставничког већа поред ових општих наведених, могу утврдити и други задаци 

који се односе на основну школу према њиховим условима рада и другим специфичностима. 

Наставничко веће има и следеће задатке: 

 Утврђује предлог Годишњег плана рада школе и стара се о његовом успешном остваривању, 
 Утврђује предлог Развојног плана школе 
 Разматра активности у оквиру Самовредновања рада школе 
 Разрађује и реализује наставни план и програм, 
 Утврђује и одобрава распоред часова, 
 Разматра укупне резултате образовно-васпитног ррада школе и одлучује о мерама за унапређивање 

тог рада, посебно за успех ученика, 
 Одлучује о подели разреда на одељења, броју ученика у појединим одељењима, подели предмета на 

наставнике, 
 Одређује одељењске старешине и руководиоце одељењских, односно разредних већа, 
 Врши распоред послова и задужења наставника и стручних сарадника, 
 Сарађује са родитељима ученика и пружа им стручну помоћ у циљу јединственог васпитног деловања 

породице и школе, 
 Стара се о раду заједница ученика и њихових других организација у школи, 
 Утврђује предлог програма екскурзија и наставе у природи ученика, 
 Похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама према ученицима, 
 Разматра и оцењује рад одељењских већа, одељењских старешина и стручних актива и већа школе, 
 На иницијативу стручних актива и одељењских већа, предлаже школском одбору Програм стручног 

усавршавања наставника, стручних сарадника и васпитача и стара се о остваривању тог Програма, 
 Предлаже именовање ментора за рад са приправницима, предлаже именовање сталних комисија и 
 Врши и друге послове одређене Законом и Статутом школе. 
 
 
 
 
  

                                ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

месе
ц 

Садржај и активности Извршиоци 
 

 

 

 

 

 

 

VIII 

-Планирање и програмирање рада за текућу школску годину  

-Утврђивањепрограмарадашколезашколску2015/2016. Годину 

- Подела предмета и часова наставе на наставнике 

-Усвајањераспоредачасова 

- Одређивање разредних старешинстава за одељења петог разреда 

- Распоред дежурстава наставника 

-Организовањесвечаности поводомпријемаученикапрвог разреда 

-Извештај са поправних испита 

-Степен опремљености кабинета наставним средствима 

- организација расподеле уџбеника 

 

Руководиоциакти
ваисвинаставниц
и 

 

Помоћник 

директора 

Руководилац већа 
1.разреда 

 

рачуноводство и 
задужени 
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-Стручно усавршавање приправника и одређивање ментора наставници 

 

 

 

IX 

-Анализаструктуреодељењаученикапрвогразреда 

-Извештајорадудиректорашколезашколску2014/2015. 

-Извештај  о  раду  школе   за  школску   2014/2015. годину   

- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2015/16. 

- Усвајање плана стручног усавршавања  

-План активности за прославу Дана школе 

-Усвајање 40 часовнерадненедеље 

- Анализа изабраних области за самовредновање 

 

Директор 

Одељ.старешине 
Директор 

Руков.већа 

Н.веће 

КУД 

X 
-Праћењереализацијеобавезаиз40 часовнерадненедеље 

- Припрема и реализација наставе у природи и екскурзије 

-Програм прославе Дана школе 

Стручнисарадници 

Руководиоцивећа 

 

 

XI 

- Извештај са екскурије и наставе у природи  

-Извештај са прославе Дана школе 

- Вођење педагошке документације 

-Анализа успеха и дисциплине у првом класификационом периоду 

-Анализа реализације плана и програма  у првом класификационом периоду 

Руководиоцивећаи

актива 

 

 

XII 

Разматрањеиусвајањеизвештајаопостигнутимрезултатимаудругомкласификаци
оном периоду  

-Анализа реализације програмских садржаја у другом  класификационом 
периоду 

-Предлог програма  прославе Дана св.Саве 

-Програм активности ученика за време зимског распуста  

-Стручноусавршавањенаставниказа времезимскограспуста 

Руководиоцивећа,
педагог, 

Психолог 

чланови 
Куда 
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I 

II 

-Активности и задужења у оквиру прославе школске славе  

- Извештај о раду школе и раду директора у првом полугодишту 

- анализа вођења педагошке документације 

-Анализа рада стручних већа и тимова 

- Анализа прославе школске славе 

- Организација школских такмичења и припрема за општинско такмичење 

 

Руков.већаи 
актива, 

директор 

 

III -Анализасамовредновања школе 

- анализа реализације програма професионалне орјентације 

Руководиоцивећа 

Психолог 

 

IV 

- Анализа успеха и дисциплине у трећем класификационом периоду 

-Анализа реализације плана и програма  у трећем класификационом периоду  
Стручнисарадници 

V - евалуација реализованих активности предвиђених развојним планом школе 

- Организација прославе „мале матуре“ за ученике VIII разреда у школи 

-припреме за завршни испит 

- РазматрањеиусвајањеизвештајаоуспехуидисциплиниученикаVIII разреда 

- Предлог  ученика, носиоца дипломе „Вук Караџић“ и носиоца посебних 
диплома и предлог за Ученика генерације и спортисту генерације 

Руководиоцивећа 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

-Организовање полагања завршногиспита за ученике  VIII разреда 

-РазматрањеиусвајањеизвештајаоуспехуидисциплиниученикаVIII разреда 

-Разматрањеиусвајањеизвештајаопостигнутимрезултатима 

-Анализа реализације плана и програма  у четвртом  класификационом периоду 

- Анализа успеха и дисциплине у четвртом  класификационом периоду  

-Програм свечане доделе посебних диплома, диплома „Вук Караџић“  

-Доношење одлуке о похвалама и наградама за постигнуте резултате 

-Анализа рада стручних већа и актива 

-Вредновање  постигнућа ученика и наставника на такмичењима и доношење 
одлуке о награђивању у складу са правилником 

 

Предметнинаставн

ици 

 

Раз.старешине 

 

Руководиоцивећа 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Стручна већа имају руководиоце који чине педагошки колегијум заједно са директором, помоћником 

директора, педагогом и психологом као и са руководиоцима стручних актива. Педагошким колегијумом 

председава и руководи директор, односно помоћник директора. Састанци се одржавају месечно.  

ПЛАН РАДА  ПЕДАГОШКОГКОЛЕГИЈУМА 

  

 

Разматрање иусвајање Годишњегпланарадазашколску2015/2016.годину 
Извештајорадуушколској2014/2015.години 
Анализа активности развојног плана 
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ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

 Весна Радовановић Пеневски, Марковић Весна, Томановић Сања, Парезановић Владимир 

Бугариновић Душанка, Бранка Миливојевић. 

Изабрана област за самовредновање ове школске године  је:  

 Постигнућа ученика 

 

   ПЛАН  РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

 

Анализа распоред а контролнихиписменихзадатака 
Распореддодатне,допунске наставе исекција 
Предлогпланапрофесионалногусавршавања 
Верификовање малих стручних тимова за израду ИОП-а 
Предлог и усвајање индивидуално образовних планова 
(на предлог стручног Тима за инклузивно образовање) Избор приоритетних области за стручно усавршавање 
Евидентирање приправника и одређивање  
Анализа изабраних области за самовредновање 
Анализа иницијалног тестирања ученика из математике 
Организовањеактивностиповодом прославе Дана школе 

Праћење рада приправника и ментора/смернице у раду 

 

НОВЕМБАР 

 

НОВЕМБАР 

Анализауспехаидисциплинеучениканакрајупрвогкласификационогпериода 

Редовностпохађањанаставе 
Вредновањеквалитетарадаимереунапређењанаставногпроцеса 
Реализацијаваннаставнихактивности 

 

 

 

ФЕБРУАР 

Реализацијаугледнихчасова 

Извештајопрофесионалномусавршавањуиплан зазимскесеминаре 

Анализауспеха и дисциплине накрајупрвогполугодишта 
Извештаји о раду тимова, стручних већа и разредних већа, парламента 

Мерезаунапређивање васпитно-образовноградаудругомполугодишту 

Полугодишњи извештај о раду школе и раду директора 
 

 

         АПРИЛ 

 

МАРТ 

Организовање школских такмичења 
Анализареализације програмаваспитно-
образовноградаиусавршавањенаставникаиунапређивањенаставе 

Активностиуоквирусамовредновања 
Анализареализације програмаваспитно-образовнограданакрају 

трећегкласификационог периода 

 

МАЈ/ЈУН 

 

 

 

Анализа реализације развојног плана 

Анализа резултата са пробног завршног испита за ученике осмог разреда и распоред 

активности з азавршни испит 

Предлог програмарадазашколску 2016/2017.годину 

Извештај са такмичења 

Утврђивањеуспеха, дисциплинеипохађање наставе накрајушколскегодине 
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сеп
тем

б
ар

 

-усвајање Плана рада тима за шк. 2015/16. 

-разматрање Извештаја о самовредновању за 

шк.2014/15. 

-одабир кључних области самовредновања за 

шк.2015/16. 

-упознавање Наставничког већа, Школског 

одбора и Савета родитеља са извештајем за 

претходну школску годину 

 

Координатор и чланови 

тима 

 

 

-директор, ППС, тима 

 

-координатор тима 

о
к
то

б
ар

 

-утврђивање динамике реализације активности 

самовредновања 

-утврђивање узорка и техника самовредновања 

Координатор и чланови 

тима 

н
о
в
ем

б
ар

 

-припрема упитника Чланови тима 

м
ар

т 

-дистрибуција  упитника 

-прикупљање попуњених упитника  

Чланови тима, ППС 

м
ај 

-сређивање упитника и статистичка обрада 

података 

-одређивање нивоа остварености 

Чланови тима  

ју
н

 

-израда Извештаја о самовредновању Координатор тима 
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2. Задатак: Интезивнија и разноврснија употреба наставних средстава 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације  

активности 

Критеријум 

успеха 
Извори доказа 

1. Актвно коришћење 

наствних средстава 

Наставници  Токон школске 

године 

Повећан број 

реализованих 

часова са већом 

употребом 

наставних 

средстава 

Месечни 

планови рада 

наставника  

2, Посета часова ради увида у 

степен коришћења 

наставних средстава 

Директор, 

помоћник 

директора, 

психолог и 

педагог 

Током школске 

године 

Повећан број 

реализованих 

часова са већом 

употребом 

наставних 

средстава 

Протоколи о 

посећеним 

часовима 

Акциони план Школског развојног плана за 2015/16. годину 

 

 

Чланови Стручног актива за развојно планирање :  Радовановић Пеневски Весна, Васиљевић 

Ивана, Микић Александра, Томановић Сања, Марковић Весна  и  Габријела Гарић Грујић. 

 

Настава и учење 
Први  развојни циљ: Подизање нивоа квалитета наставе интезивнијом и разноврснијом 

употребом наставних средстава 

1. Задатак: Процена набавке нових наствних средстава 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације  

активности 

Критеријум 

успеха 
Извори доказа 

1. Попис расположивих 

наставних средстава 

Наставници и 

пописна комисија 

септембар 2015.  Усвојен попис 

од стране 

Школског одбора 

Пописна листа 

2, Набавка нових наставних 

средстава 

Наставвници,  

шеф 

рачуноводства, 

директор 

Током школске 

године 

Пвећеан број 

наставних 

средсстава  

Набављена нова 

наставна 

средства 

(пописна листа) 

3. Посета библиотеци и 

медијатеци   

наставници, 

стручни 

сарадници 

Током школске 

године 

Повћан број 

посета 

библиотекеи 

медијатеке 

Број задужених 

књига из 

библиотеке и 

медијетеке 
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Други  развојни циљ: Јачање професионалних компетенција наставника за извођење наставе 

кроз стручно усавршавање 

1.Задатак: Израда плана стручног усавршавања наставног кадра према личним афинитетима и у 

оквиру приоритернох области 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације  

активности 

Критеријум 

успеха 
Извори доказа 

1. Избор приоритетних 

области у оквиру 

самовредновања 

Наставници 

руководиоци 

стручних већа  

Педагошки 

колегијум 

септембар  2015.   

2. Израда плана интерног и 

екстерног стручног 

усавршавања 

Наставници 

руководиоци 

стручних већа  

Педагошки 

колегијум 

септембар  2015. План стручног 

усавршавања 

имплементиран у  

Годишњи план 

рада школе  

Усвојен план 

стручног 

усавршавања 

3. Похађање семинара по 

утврђеном распореду 

Наставвници, 

сртучни 

сарадници 

Током школске 

године 

Проценат 

остварености  

плана  похађања 

семинара  50% 

Сертификати са 

семинара 

4. Извештавање на стручним 

већима о  похађаним 

семинарима са анализом и 

дискусијом 

наставници, 

стручни 

сарадници 

Током школске 

године 

Одржани састанци 

стручних већа 

Записници са 

састанака 

стручних већа 

2.Задатак: Реализација различитих облика стручог усавршавања у оквиру установе 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације  

активности 

Критеријум 

успеха 
Извори доказа 

1.  Реализација угледних 

часова 

Наставнии Током школске 

године 

Најмање  два  

угледна часа по 

стручном већу 

Припреме са 

часа,  

евиденција у 

дневнику рада, 

портфолијо 

наставника 

2.  Посета  часова колега Наставници и 

стручни 

сарадници 

Током школске 

године 

Повећан број 

посета часова 

колаега за 10% 

Евиденција у 

дневнику рада, 

раумена 

заипажања о 

одржаним 

часововима 

портфолијо 

наставника 

3.  Коришћење сопствених 

ресурса кроз релазацију 

стручних предавања 

запослених 

Заинтересоване 

колеге 

Током школске 

године 

Најмање 4 стручна 

предавања по 

полугодишту 

Лични порфолијо 

наставника 

фотографије 

4.  Организовање трибина и 

тематских предавања 

сртучњака из других 

институција 

Стручне особе 

ван школе 

Током школске 

године 

Одржана два 

предавања  

Лични порфолијо 

наставника 

Трећи  развојни циљ: Мотивисање ученика  за учење кроз ратличите видове подршке у ВОР-у 

1.Задатак: Израда програма за подршку ученицима у процесу учења 
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Р.бр. Опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације  

активности 

Критеријум 

успеха 
Извори доказа 

1. Формирање Тима за израду  

програма за помоћ у 

процесу учења 

Психолог и 

педагог,помоћник 

директора  

Август  и 

септембар  

2015. 

Израђен програм  

„Учење учења“ 

План програма 

имплементиран у 

годишњи план 

рада разредног 

старешине, 

разредних и 

сртучних већа 

2.Задатак:   Израда програма за рад са даровитим ученицима за област математике и информатике 

2. Идентификовање 

даровитих ученика 

Учитељи 

Наставвници 

математике и 

информатике, ПП 

служба 

Током школске 

године 

Оформљена 

група ученика 

математичке и 

ниформатичке 

секције 

Евиденција 

часова додатне 

наставе 

Учешће у Данима 

програмирања и 

сличних 

програма 

3.Задатак:    Јачање компртенција за рад са ученицима који имају тешкоће  у  развоју 

3. Размена  добре инклузивне 

праксе кроз угледне часове 

и организивање 

консултативних разговора 

са надлежним 

институцијама 

ИОП тимови, 

наставници и 

стручни сарадници 

Током школске 

године 

Одржани 

састанци ИОП 

тимова  

Записници са 

састанака ИОП 

тимова 

Четврти  развојни циљ: Подстицање здравих стилова живота 

1.Задатак: Реализација различитих програма усмерених на подржавање здравих  стилова живота  

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације  

активности 

Критеријум 

успеха 
Извори доказа 

1.  Реализација разноврсних 

ваннаставних активности 

Наставници и 

учитељи 

Током школске 

године 

Повећан број 

ученика 

укључених у 

ваннаставне 

програме 

 

2.  Оргаанизовање такмичења 

(спортских,  распеване 

заједнице, кроса, 

рецитатовања), посете 

биоскопу и позоришном 

фестивалу 

Наставници и 

учитељи 

Током школске 

године 

Повећан број 

ученика 

укључених у 

ваннаставне 

програме  

Евиденција 

ученика 

укључених у 

секције 

3.  Организовање еколошких и 

хуманитарних акција 

Наставници и 

учитељи 

ПП служба 

родитељи 

Током школске 

године 

Повећан број 

ученика и 

родитеља 

укључених у 

акције 

 

4.  Обука Прве помоћи за 

запослене  

Наставници и 

предавачи 

У току првог 

полугодишта 

Повећан број 

наставника који 

су 

сензибилисани за 

пружање прве 

помоћи 

 

5.  Организовање тематских 

трибина против болести 

зависности, 

пушења,безбедности у 

саобраћају, промена у 

пубертету, насиља и сл.  

Стручњаци Дома 

здравља, МУП-а  

Током школске 

године 

Број одржанх 

трибина  

Фотографије, 

евиденција 

медијатекара 

6.  Предавања гостујућих 

предавача –родитељи, 

наставника и других 

позваних  предавача 

Родитељи ученика 

наставници и други  

Током школске 

године 

Пет  одржаних 

часова са 

гостујућим 

предавачима 

Дневник рада, 

фотографије 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Тим за развој школских програма Весна Марковић, Сања Томановић, Љиљана 
Главоњић, Милица Мијајловић, Ивана Васиљевић,Зорица Пјешчић,Жељко 
Радовановић,Весна Игњатовић, Душко Гаврић, Ана Николић. 

 

Пети  развојни циљ: Мотивисање наставника  и ученика кроз вредновање квалитета и 

постигнућа у раду 

1.Задатак:  Израда правилника о награђивању и похвањивању ученика и наставника 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације  

активности 

Критеријум успеха Извори доказа 

1.  Формирање 

Комисија за израду 

Правилника  о 

награђивању и 

похваљивању 

ученика и 

наставника 

Секретар, 

директор, шеф 

рачуноводства и 

помоћник 

директора 

До априла  

школске 

године 

Усвојен нови Правилник 

од стране Школског 

одбора 

Нови Правилник о 

похваљивању и наг 

2.  Избор најуспешнијег 

ученика у 

наставним. 

ваннаставним и 

ваншколским 

активностима 

Комисија  

Ученички 

парламент 

Јун 2015. Изабран најбољи  ученик 

по 

пропозицијамаПравилника  

 Извештај Комисије 

Објављена имена 

најуспешнијих 

ученика на сајту 

школе, школском 

часопису и огласној 

табли 

3.  Избор 

најуспешнијих 

наставника 

Комисија, ПП—

служба и 

ученици 

Ученички 

парламент 

Јун 2015. Изабрани најуспешнији 

наставници 

Анкете ученика, 

Извештај 

комисијеОбјављена 

имена 

најуспешнијих 

ученика на сајту 

школе, школском 

часопису и огласној 

табли 
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месец  Активност реализатор 

IX   Израда годишњег плана рада школе за 2015/16. Чланови Актива 

X   
Упознавање чланова Актива с изменама у плановима 

рада стручних органа 
Руководилац Актива 

XI 
  

Припрема за израду полугодишњих и годишњих 

извештаја о раду струних органа-израда и презентација 

нових образаца 

Руководилац Актива 

XII   Праћење реализације планова рада одељењских већа Руководиоци већа 

  Праћење реализације планова рада стручних већа Руководиоци већа 

  Праћење реализације посебних програма Чланови Актива 

I   Анализа-полугодишњи извештај о раду Актива Руководилац Актива 

  
Анализа реализације планова рада одељењских већа-

полугодишњи извештаји о раду 
Руководиоци већа 

  
Анализа реализације планова рада стручних већа-

полугодишњи извештаји о раду 
Руководиоци већа 

  
Анализа реализације посебних програма-полугодишњи 

извештаји о раду 
Чланови Актива 

IV   Праћење реализације планова рада одељењских већа Руководиоци већа 

  Праћење реализације планова рада стручних већа Руководиоци већа 

  Праћење реализације посебних програма Чланови Актива 

VI 

  

прављење предлога листе изборних предмета и 
разматрање кадровских могућности спровођења 
ове наставе 
прављење предлога листе изабраног спорта 
Анализа-годишњи извештај о раду Актива 

Руководилац Актива 

  
Анализа реализације планова рада одељењских већа-

годишњи извештаји о раду 
Руководиоци већа 

  
Анализа реализације планова рада стручних већа-

годишњи извештаји о раду 
Руководиоци већа 
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Анализа реализације посебних програма-годишњи 

извештаји о реализацији 

анализа остварености плана и програма стручног 
усавршавања запослених 
 

Чланови Актива 

VIII   Израда Годишњег извештаја о раду школе Чланови Актива 

  Израда плана рада Актива за наредну школску годину Руководилац Актива 

  
Припрема за израду Годишњег плана рада школе за 

2016/17. 
Руководилац Актива 

  
Израда анекса школског програма-програм слободних 

активности 

Руководиоци 

стручних већа 
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На основу Посебног протокола за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно- васпитним установама (2007год.), а у складу са специфичностима рада, Годишњим планом 

рада школе  дефинише се Програм заштите деце/ученика од насиља. 

Чланови Тима : Предраг Шућур (наст.разредне наставе), Милан Сретић (проф.историје), Весна 

Марковић  (помоћник директора), Владимир Парезановић (психолог) и Сања Томановић (педагог).  

 

                                        П ЛАН    РА Д А   Т И МА    З А   З А Ш Т И Т У    

  Д Е Ц Е / У Ч Е Н И К А    ОД     Н А С И Љ А 

ЦИЉ ЗАДАЦИ ИЗВРШИОЦИ ВРЕМЕ 

Дефинисање улога и 

одговорности у 

примени процедура и 

поступака 

 

*руководства 

* чланова тима  

*дежурних наставника 

*предметних наставника 

*одељењских старешина 

*осталих запослених у школи 

ТИМ  Август 2015 

развијање вештина 

ефикасног реаговања 

у ситуацијама насиља  

Похађање семинара и оснаживање кроз 

часове оз и грађанског васпитања 

наставници Септембар-

октобар 2015 

Подизање нивоа 

свести и повећање 

осетљивости свих 

укључених у живот и 

рад установе за 

препознавање 

насиља 

*организовање обука за ненасилну 

комуникацију и    конструктивно 

решавање сукоба 

*организовање разговора, трибина, 

радионица, представа, изложби о 

безбедности и заштити деце/ученика од 

насиља 

У сарадњи са 

медијаторским 

тимом 

  

 

 

 

Током 
школске 
2015/16.г 

 

Развијање и неговање 
богатстваразличитост

и и културе 
понашањау 

оквируваспитно-
образовних 
активности 

*осмислити теме у оквиру ЧОС-а 
*реализовати теме у настави Г.В. 

*имплементирати у план радаУченичког 
парламента 

*организовати трибине за ученике 

ТИМ 

Одељ.старешине 

Наставници Г.В 

Умрежавање свих 

кључних носилаца 

превенције насиља  

 

*савет родитеља,  *школски одбор,  

*ученички парламент,  *наставничко веће 

директор 

ТИМ 

Пред.Савета  

Пред.Ш.одбора 
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Саветодавни рад са 

свима који су 

посредни/непосредн

о били актери насиља 

 

*Саветодавни рад са децом која трпе 

насиље 

*Рад са децом која врше насиље 

*Саветодавни рад са родитељима 

*Оснаживање деце/посматрача насиља за 

конструктивно реаговање 

Психолог  

педагог 

 

 

 

У зависности 

од тренутка 

дешавања 

Сарадња са 

релевантним 

службама 

*умрежавање са Домом здравља,  

* умрежавање са МУП-ом, 

* умрежавање са Центром за социјални 

рад 

ТИМ 

Школски полицајац 

Стручњаци из 

центра 

 

 

 

 

Током 

школске 

2015/16.г 

 

 

Континуирано 

евидентирање и 

вођење 

документације 

случајева насиља 

 

*ажурно вођење записника 

ТИМ 

Праћење и 

вредновање врста и 

учесталости насиља 

*истраживања, *запажања 

*провере 

* праћење ефеката примене програма 

заштите од насиља 

ТИМ 
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Стручни тим за инклузивно образовање(млађи разреди) : Парезановић Вадимир, Томановић 

Сања, Младеновић Ружица, Ђунисијевић Наташа, Радивојевић Ана, Новаковић Мара, 

Јевремовић Драгана. 

Стручни тим за инклузивно образовање (старији разреди) : Парезановић Вадимир, Томановић 

Сања, Микић Александра, Јовановић Сања, Станковић Слободан, Гобељић Мирјана, Ана 

Поповић, Ивана Рашета. 

 

                   ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

руководилац Ружица Младеновић(за млађе разреде) 

руководилац   Слободан Станковић (за старије разреде) 

 

С
еп

тем
б

ар
 

- Информисање наставника о  плану активности за наредни период 

-  Информисање запослених о семинарима на којима могу ојачати 

своје професионалне компетенције за рад са ученицима са посебним 

образовним потребама 

 

Наставничко веће 

ТИМ(ови) 

 

сеп
тем

б
ар

-јун
 

-Идентификовање ученика којима је потребна додатна образовна 

подршка 

-Формирање нових тимова за писање ИОП-а на нивоу разредних већа 

- Консултативни сусрети са наставницима већа 5.разреда о приступу у 

раду са ученицима са тешкоћама у развоју 

-Израда појединачних ИОП-а 

-Евалуација и ревизија појединачних ИОП-а 

-Сарадња са институцијама/организацијама/групама и/или 

појединцима као могућим социјалним партнерима у процесу 

инклузивног образовања 

- Сарадња са интерресорном комисијом и ФАСП-ОМ 

ТИМ(ови) 

 

Чланови ТИМ-а 

 

 

Јун
 

-Извештај о раду стручног тима 

-Предлог Програма рада стручног тима за наредну школску годину 

-Избор руководиоца стручног тима 

- Прикупљање информација о потребним наставним средствима 

ТИМ 
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                     ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

                                                             руководилац Драгана Морача 

   садржај и активности извршиоци 

С
еп

тем
б

ар
 

- Распоред коришћења фискултурне сале 
- Планирање свих видова ВОР-а, 
- Избор тема за стручно усавршавање и смернице за вођење личног 

портфолија 
- Просторно планирање и уређење  
- Школски календар за 2015/16.год. и распоред часова 
- Дежурство учитеља - распоред 
-      Програм пријема првака 
-     Планирање позоришних и биоскопских представа 
- Распоред преузимања бесплатних уџбеника 
- анализа опремљености наставним средстима, распоређивање набављених 

наставних средстава 
-  Задужења у оквиру 40-не радне недеље 

1-4. 

(учитељи) 

Предметни 

наставници 

ПП служба 

С
еп

тем
б

ар
- јун

 

-     Сарадња са стручним већима старијих разреда  
-     Обележавање значајних датума  
-   Стручно усавршавање наставника 
- Идентификовање препрека/потреба за имплементирање инклузивних 

принципа  као темеља васпитно-образовног рада у школи 

- Идентификовање ученика којима је потребна додатна образовна подршка 

- Формирање тимова за писање ИОП-а на нивоу разредних већа 

- Израда појединачних ИОП-а  

- Евалуација и ревизија појединачних ИОП-а 

- Поправке постојећих и израде и набавке нових наставних средстава (до јуна) 

- Реализација програма – Превенција употребе психоактивних супстанци 4р. 

Инклузивни 

тим 

ИОП тимови 

 

Педагог 

              н
о

вем
б

ар
 

Н
о

вем
б

ар
 

- Праћење адаптације ученика првог разреда  

- Уједначавање критеријума оцењивања  

- Праћење напредовања и вредновања постигнућа ученика, описно и 
нумеричко оцењивање 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 
- Анализа успех и дисциплине ученика за 1.кл.период 
- Такмичење за најраспеванију ОЗ (3и4.разред) 

ПП служба 

Учитељи 

рук.одељ. 

већа 
Јан

уар
                       

ф
еб

р
уар

 

д
ец

ем
б

ар
 

 ф
еб

р
уар

 

- Програм прославе школске славе 
- Реализација позоришних представа и планирање новогодишње 
- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 
- Анализа успех и дисциплине ученика за 2.кл.период 
- Анализа реализованих огледних часова у првом полугодишту 
- Анализа реализованог тематског планирања у првом полугодишту 
- Стручно усавршавање – Зимски сусрети просветних радника, 
- Новогодишњи вашар – прослава Нове године 
- Извештај са семинара "Зимски сусрети просветних радника" 
- Школско такмичење из математике за 3. и 4.разред 

к у д 

Психолог 

Педагог 

учитељи 
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М
ар

т/ап
р

и
л

 

А
п

р
и

л
 

- школска библиотека и медијатека - како, колико је користимо 
- Поздрав пролећу – маскенбал/избор мис  и мистер пролећа 
- Изложба цвећа у холу школе 
- Посета позоришту 
- Минимум познавања појмова и садржаја као основ за предметну наставу 

(4.разред) 
- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период 
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период 
- изложба кућних љубимаца 

библиотекар 

медијатекар 

учитељи 

рук.већа 

М
ај/јун

 

Јун
 

- Анализа постигнућа ученика на смотрама и такмичењима 1 - 4. разреда, 
- Припреме за традиционални испраћај осмака 
- Извештај о реализацији наставе у природи и излета 
- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 
- Анализа успех и дисциплине ученика за 4.кл.период 
- Анализа реализованих огледних часова у другом  полугодишту 
- Анализа реализованог тематског планирања у другом  полугодишту 
- Извештај о раду Стручног већа учитеља, 
- Избор руководиоца Стручног већа за наредну школску годину 
- Припрема за пријем првака за школску 2016/2017. годину 

Педагог 

Учитељи 

рук. већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
Руководилац Рајка Тодоровић 

Садржај и активности                                                                                                Извршиоци  
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сеп
тем

б
ар

 

 Организовање слободних активности ученика 

 Распоред писмених задатака, контролних вежби и тестова 

 План посете часовима четвртог разреда 

 Анализа коришћења наставних средстава у редовној настави 

 Припрема питања за пробна тестирања која су прилагођена  
Образовним стандардима на крају основног образовања 

 План реализације иницијалних тестова знања, контролних 
вежби и завршних тестова знања која су прилагођена 
типовима задатка на завршном тесту 

 Сарадња са ИОП тимовима,израда ИОП-а 

 Аудиција за избор чланова драмске секције 

 Избор тема за стручно усавршавање 

 Угледни час: „Плава звезда„ 

 Стручно предавање – Акценатско померање 

Чланови стручног већа 

са учитељима 4. разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Симијоновић 

Р.Тодоровић 

О
к
то

б
ар

-н
о

в
ем

б
ар

 

 Активности на реализацији програма за Дан школе 

 Уједначавање критеријума оцењивања 

 Анализа реализације наставног плана и програма за 1. кл. 
Период 

 Угледни час- Падежи  

 Анализа успеха и дисциплине ученика за 1. кл. Период 

 Усаглашавање критеријума оцењивања 

 Припрема и реализација пробног завршног испита 

 Стручно предавање – Језичке недоумице 

Чланови стручног већа 

 

 

 

 

Б.Црноглавац 

 

 

Р.Симијоновић 

Д
ец

ем
б

ар
/јан

у
ар

 

 

 Анализа реализације наставног плана и програма за 2. кл. 
период 

 Анализа успеха и дисциплине ученика за 2. кл. период 

 Планирања стручног усавршавања – зимски семинари 

 Међусобне посете часовима – размена искустава 

 Договор око прославе школске славе 

 Угледни час: Богојављенска ноћ  

 Утисци и извештаји са зимског семинара 

 Организовање школског  такмичења 

 Употреба мултимедијалних средстава у настави језика 

Чланови стручног већа 

 

 

 

 

Чланови стручног већа 

 

Р.Тодоровић 

 

Ф
еб

р
у

ар
/м

ар
т 

 

 Анализа коришћења наставних средстава у настави језика 

 Такмичење рецитатора 

 Евидентирање постигнућа ученика на такмичењима 

 Угледни час: Обичајне лирске народне песме 

 Припрема и реализација пробног завршног испита 

 Угледни час : Ентеријер и екстеријер 

Чланови стручног већа 

 

 

Р.Симијоновић 

 

Р.Симијоновић 

ап
р

и
л
 

 Анализа реализације наставног плана и програма за 3. кл. 
Период 

 Анализа успеха и дисциплине ученика за 3. кл. период 

 Евидентирање постигнућа ученика на такмичењима 

 Међусобна посета часовима и размена искустава 

 Извештај са такмичења 

 Колико и шта читају ученици наше школе 

 Угледни час:савремена српска драма- Ко то тамо пева? 

 Угледни час: Седефна ружа 

 Угледни час: Падежи 

Чланови стручног већа 

 

 

 

 

 

Библиотекар 

 

М. Стојановић 

М.Гобељић 

Р.Симијоновић 
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               м
ајју

н
 

 

 Угледни час: Кирија  

 Анализа реализације наставног плана и програма за 4. кл. 
Период 

 Анализа успеха и дисциплине ученика за 4. кл. период 

 Анализа рада секција и допунска и додатне наставе 

 Активности око реализације завршног испита 

 Анализа постигнућа ученика на завршном испиту 

 Угледни час: Изражајно рецитовање 

 Подела часова за наредну школску годину 

 Избор руководиоца стручног већа и извештај о раду стручног 
већа 

 Усвајање 40-часовне радне недеље 

 Глобално планирање наставе за школску 2016/2017. годину 

М.Луковић 

Чланови стручног већа 

 

 

 

 

 

 

Р.Симијоновић 

август 

 Успех ученика после поправних и разредних испита, 

 Извештај о раду стручног већа, Избор руководиоца стручног 
већа 

 Усвајање програма рада стручног већа за наредну школску год. 
 Усвајање 40-часовне радне недеље 

 
чланови ст.већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ  
руководилац Милуника Јеверичић 

Садржај  иактивности                                                                          Извршиоци 
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сеп
тем

б
ар

 

о
кто

б
ар

 

- Утврђивање садржаја наставног плана и програма  

- Анализа коришћења наставних средстава у редовној настави 

- План посете часовима четвртог разреда 
- Идентификација ученика за допунску и додатну наставу 

- Избор тема за стручно усавршавање 

- идентификација даровитих ученика 

- формирање групе за рад математичке секције  

- план реализације иницијалних тестова знања, контролних вежби и завршних 
тестова знања  која су  прилагођена типовима задатака на завршном тесту 

- Сарадња са ИОП тимовима,израда ИОП-а 

- Учешће у раду општинског стручног већа 

- Узајамна посета часовима; размена искустава 

- Угледни час: Цели бројеви 

 

чланови ст.већа 

 

 

Б.Трифуновић 

 

 

 

 

Ј.Војиновић 
Васојевић 

н
о

вем
б

ар
 

- Критеријуми оцењивања; Уједначавање, 

-  Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период 

- Обухваћеност ученика допунском, додатном наставом и секцијама 

- Припрема и реализација пробног завршног испита 

- Угледни час: Конструкција углова 

чланови ст.већа 

 

 

 

Б.Миливојевић 

Д
ец

ем
б

ар
/јан

уар
 

Ф
еб

р
уар

/м
ар

т 

 

- Писмени задаци; израда и анализа, 

-  Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период 

- Извештај са семинара 

- Школско такмичење у математици, 

- Писмени задаци, израда и анализа, 

- Одређивање минимума знања за ученике који слабије савладавају наст. садржаје 

- Општинска такмичења 

чланови ст.већа 

руководилац 

чланови актива 

чланови ст.већа 

 

 

М
ар

т/ап
р

и
л

 

-   Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период 

-  Анализа успех и дисциплине ученика за 3.кл.период 

-  Учешће у раду општинских и градских стручних већа 

- Евидентирање постигнућа ученика на општинском и градском такмичењу 

 

чланови ст.већа 
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- Припрема и реализација пробног завршног испита 

М
ај/јун

 

јун
 

-Анализа постигнућа ученика на републичким такмичењима 

-Предлог за доделу посебних диплома из најдаровитијим ученицима 8.р 

- УГЛЕДНИ ЧАС- Комбиновани задаци – текстуални у скупу Q 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период 

- Угледни час: Круг 

- активности око реализације завршног испита 

- Анализа постигнућа ученика на завршном испиту 

-Подела часова, 

Ж.Радовановић 

чланови ст.већа 

М.Јеверичић 

август 

- Успех ученика после поправних и разредних испита, 
- Извештај о раду стручног већа, Избор руководиоца стручног већа 
- Усвајање програма рада стручног већа за наредну школску год. 
- Усвајање 40-часовне радне недеље 

 

чланови ст.већа 

ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Руководилац Весна Томић Митровић 

 Садржајиактивности                                                                                 Извршиоци 
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сеп
тем

б
ар

 

о
кто

б
ар

 

- Анализа коришћења наставних средстава у редовној настави 
- План посете часовима четвртог разреда 
- Распоред писмених задатака, контролних вежби и тестова 
- Избор тема за стручно усавршавање 
- Сарадња са ИОП тимовима,израда ИОП-а 
- Стручна тема: Примена дигиталних и интерактивних уџбеника у 

настави 
Угледни час:Funny face 

- Активности на реализацији програма за Дан школе  
- Уједначавање критеријума оцењивања  

Саучитељима 4.разреда 

 

Д.Јанковић 

В.Томић Митровић 

 

o
kto

b
ar 

-    Стручна тема : Изгубљени у преводу 
-     Уггледни час: Слободно време 

А.Ђошић 

Д.Јанковић 

н
о

вем
б

ар
 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период 
- Стручна тема:Утицај српског језика на наставу енглеског језика 

чл.стручног већа 

И.Рашета 

Д
ец

ем
б

ар
/јан

уар
 

  

 ф
еб

р
уар

 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период 
- Планирање стручног усавршавања – зимски семинари 
- Међусобне посете часовима – размена искустава 
- Утисци и извештај са зимског семинара 
- Организовање школског такмичења  
- Употреба мултимедијалних средстава у настави језика 
- Стручна тема: Инклузија из угла наставника 
- Угледни час:Body parts 

 

 

чл.стручног већа 

Г.Марковић 

М. Марјановић 

М
ар

т/ап
р

и
л

 

ап
р

и
л

 

- Анализа коришћења наставних средстава у настави језика 
- Домаћи задаци – садржај и учесталост задавања 
- Евидентирање постигнућа ученика на такмичењима 
- Угледни час: The factory 
- Дани франкофоније 
- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период 
- Анализа успех и дисциплине ученика за 3.кл.периода 

чл.стручног већа 

Д.Аврамовић 

Јовановић/ 

Шаренац/Јанковић 

м
ај 

- Међусобна посета часовима и размена искустава 
- Извештај са такмичења 
- Угледни часQuel temps fait il  
- Угледни час: Обнављање градива 

Ј.Шаренац 

И.Рашета 

јун
 

август 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 
- Анализа успех и дисциплине ученика за 4.кл.период 
- Анализа рада секција и допунске и додатне наставе 
- Подела часова за наредну школску годину 
- Избор руководиоца ст.већа и извештај о раду ст.већа 
- Усвајање 40-часовне радне недеље 
- Глобално  планирање наставе за школску 2016/2017.  

рук. ст.већа 

чл.стручног већа 
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ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ,ТИО, 
ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

руководилац Небојша Миленковић 
СадржајиактивностиИзвршиоци 

сеп
тем

б
ар

 

- Анализа опремљености  наставним средствима 

- Формирање група за изборни предмет информатику 

- Идентификација ученика за допунску и додатну наставу 

- Избор тема за стручно усавршавање 

- План посете часовима четвртог разреда 

- план реализације иницијалних тестова знања, контролних вежби и завршних 

тестова знања  

- Угледни час: Убацивање збира и сортирање 

- Угледни час: (Српски језик, ТИО) - Плава звезда 

 

 

чланови ст.већа 

 

 

 

М. Јовановић 

В.Игњатовић, Р. 

Симијоновић 

О
кто

б
ар

/н
о

вем
б

ар
 

н
о

вем
б

ар
 

- Узајамна посета часовима; размена искустава 

-Уједначавање критеријума  

-  Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период 

- Обухваћеност ученика допунском, додатном наставом и секцијама 

-Угледни час: Променљиво праволинијско кретање 

-Угледни час: Израда презентације 

чланови ст.већа 

чланови ст.већа 

 

 

А.Марјановић 

Д.Гаврић 

Јан
уар

 

д
ец

ем
б

ар
 

-Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период 

чланови ст.већа 

 

Ф
еб

р
уар

/   м
ар

т 

м
ар

т 

- Извештај са семинара 

- Угледни час: (Српски језик, ТИО) – Ентеријер и екстеријер 

- Угледни час: (Српски језик, ТИО)- Обичајне народне лирске песме 

- Одређивање минимума знања за ученике који слабије савладавају наставне 

садржаје 

- Општинска такмичења 

 

В.Игњатовић, Р. 

Симијоновићру

ководилац 

чланови ст.већа 
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ап
р

и
л

 

м
ај 

-   Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период 

-  Анализа успех и дисциплине ученика за 3.кл.период 

-  Угледни час: (Српски језик, ТИО)- Падежи 

- Угледни час : Лед диода, употреба и принцип рада 

- Евидентирање постигнућа ученика на општинском и градском такмичењу 

-Анализа постигнућа ученика на републичким такмичењима 

-Предлог за доделу посебних диплома најдаровитијим ученицима 8. Раз. 

В.Игњатовић, Р. 

Симијоновић 

Н. Миленковић 

чланови ст.већа 

 

јјун
 

август 

- Угледни час: (Српски језик, ТИО)- Изражајно рецитовање поезије 

Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период 

- активности око реализације завршног испита 

- Анализа постигнућа ученика на завршном испиту 

- Подела часова, 

 Извештај о раду стручног већа, Избор руководиоца стр.већа 

 Усвајање програма рада стручног већа за наредну школску год. 

 Усвајање 40-часовне радне недеље 

В.Игњатовић, Р. 

Симијоновић 

 

 

чланови ст.већа 
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ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ХЕМИЈЕ, БИОЛОГИЈЕ,ДОМАЋИНСТВА  

   руководилац Снежана Јоцић 

                                                       Садржајиактивности Извршиоци 

сеп
тем

б
ар

 

о
кто

б
ар

 

Анализа плана и програма изборних предмета  

План посете часовима четвртог разреда 

Попис расположивих наставних средстава  

Избор тема за стручно усавршавање 

упоредна анализа резултата ученика ради превазилажења евентуалних  пропуста у 
знању а све у циљу постизања бољих ученичких постигнућа 

Идентификација ученика за додатну, допунску наставу и слободне 
активности, 
Уједначавање критеријума оцењивања  
Утврђивање минимума знања за рад са ученицима које теже савладавају 
градиво, 
 

чл.стручног 

већа 

чл.инкл.тима 

 

 

 

 

 

 

О
кто

б
ар

/н
о

вем
б

ар
 

Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 

Анализа успех и дисциплине ученика за 1.кл.период 

Анализа обухваћености ученика додатном наставом и секцијама, 

Стручно предавање – Лековита својства коприве 

чл.стручног 

већа 

 

А. Блажић 

Д
ец

ем
б

ар
/Јан

уар
 

Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 

Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период 

Угледни час – Упоредни преглед  вегетативних органа  

Стручно предавање – Зачини у исхрани  

Школска такмичења 

 

М. Ршумовић 

А. Микић 

Ф
еб

р
уар

/м
ар

т ап
р

и
л

 

Општинска такмичења  

Стручно предавање – Минерали и витамини 

Евидентирање постигнућа ученика на такмичењима 

Сајам науке 

Припрема и реализација пробног завршног испита 

Угледни час : Модели молекула и хемијске формуле 

Угледни час: Болести зависности 

 

Л.Ковачевић 

 

 

 

С. Јоцић 

М. Ршумовић 
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Угледни час: Дисекција рибе А. Блажић 

ап
р

и
л

 

-   Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период 

-  Анализа успех и дисциплине ученика за 3.кл.период 

чл.стручног 

већа 

м
ај 

Сумирање остварених резултата на свим нивиома такмичења 

Предлог за доделу посебних диплома ученицима 8. разреда 

Обележавање светског дана Екологије у холу школе 

Угледни час – Гљиве 

Стручно предавање – Пестициди 

чл.стручног 

већа 

 

А.Микић 

С.Јоцић 

јун
 

август 

Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 

Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период 

Анализа рада стручног већа и избор новог руководиоца 

активности око реализације завршног испита 

Анализа постигнућа ученика на завршном испиту 

Усвајање Плана радастручног већа за наредну школску годину, 

Усвајање 40-часовне радне недеље, 

Глобално планирање за школску 2016/2017. г. 

чл.стручног 

већа 
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ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ,  

 ГЕОГРАФИЈЕ, ВЕРСКЕ НАСТАВЕ И ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА 

руководилац Гордана Тодосијевић 

  Садржај и активности Извршиоци 

сеп
тем

б
ар

 

- Евидентирање ученика за допунску, додатну наставу  

-  План посете часовима четвртог разреда 

- Избор тема за стручно усавршавање 

- План реализације иницијалних тестова знања, контролних вежби и 

завршних тестова знања  

- Уједначавање критеријума оцењивања  

чл.стручног већа 

 

 

Н
о

вем
б

а

р
 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 

- Анализа успех и дисциплине ученика за 1.кл.период 

- Анализа обухваћености ученика додатном наставом и секцијама, 

 

Јан
уар

/ф
е

б
р

уар
 

 

 ф
еб

р
уар

 

- Оптерећеност ученика редовним и ваннаставним облицима рада  

- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 

- Анализа успех и дисциплине ученика за 2.кл.период 

- Угледни час: Становништво Србије- национална структура 

- Угледни час: Југославија у другом светском рату 

- Припреме -избор садржаја за школско такмичење 

чл.стручног већа 

А. Николић 

М.Сретић 

М
ар

т/ап
р

и
л 

ап
р

и
л

 

- Евидентирање постигнућа ученика на такмичењима 

-  Анализа рада са ученицима који имају тешкоће у развоју  

- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период  

- Угледни час: Бразил 

- Припрема и реализација пробног завршног испита 

чл.стручног већа 

С.Марин 

м
ај 

- Резултати са градског такмичења, анализа и израда извештаја, 

- Предлог за доделу посебних диплома  ученицима 8. р 

- Угледни час: Косовски бој 

- Угледни час: Француска 

чл.стручног већа 

А.Поповић 

Г.Тодосијевић 
јун

 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 

-  Анализа успех и дисциплине ученика за 4.кл.период  

- Извештај о раду стр.већа за школску 2015/2016. г 

- Анализа постигнућа ученика на завршном испиту 

- Избор руководиоца с.већа за наредну шк. годину, 

- Предлог Плана рада актива за наредну шк. год, 

чл.стручног већа 

руков. 

стручног већа 
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ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ и ЛИКОВНЕ  КУЛТУРЕ 

 Руководилац Славица Тодорић 

                                                         Садржајиактивности                                                                                      Извршиоци 

сеп
тем

б
ар

 

о
кто

б
ар

 

-Укључивање ученика у секције, 

- тематска ликовна изложба поводом пријема првака 

-Припрема за прославу Дана школе  

- Избор тема за стручно усавршавање 

- Планирање посете часовима четвртог разреда 

-Угледни час – Арабеска 

- Угледни час – Плава звезда (музичка култура, српски језик, ТИО) 

чланови стручног већа 

 

 

 

А.Урошевић 

Р. Симијоновић, В. 

Игњатовић, Г.Милин 

О
кто

б
ар

/н
о

вем
б

ар
 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 

-  Анализа успех и дисциплине ученика за 1.кл.период  

- припреме за такмичења  

-учешће у организацији и реализацији програма за прославу Дана школе 

-Међусобне посете наставника; Размена искустава, 

- тематске изложбе у холу школе 

- Угледни час: Текстуралне промене на геометријским облицима  

чланови стручног већа 

 

 

 

 

С.Тодорић/Б. 

Миливојевић 

Д
ец

ем
б

ар
/Јан

уар
 

 

   ф
еб

р
уар

 

- Стручно усавршавање 

-Припрема за прославу Нове године и Св.Саве 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 

-  Анализа успех и дисциплине ученика за 2.кл.период  

- тематске изложбе у холу школе 

- Угледни час – Обредне, народне и лирске песме 

- Општинско такмичење соло певача 

Чл. стр. већа 

 

 

 

Р. Симијоновић, В. 

Игњатовић, Г.Милин 



56 

 

М
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р
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л
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р

и
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- Градско такмичење соло певача 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период 

-  Анализа успех и дисциплине ученика за 3.кл.период 

- УГЛЕДНИ ЧАС: Ентеријер и екстеријер (ликовна култура/српски 

језик/ТиО) 

- Угледни час : Ко то тамо пева (ликовна култура/српски језик/музичка 

култура) 

 

чланови стручног већа 

 

Р. Симијоновић, В. 

Игњатовић, Г.Милин 

 

С.Станковић, М. 

Стојановић, 

П.Милосављевић 

м
ај 

-Постигнућа ученика са  такмичења, 

-Предлог за доделу посебних диплома ученицима 8. разреда  

- припрема за програм испраћаја осмака 

- тематске изложбе у холу школе 

чланови стручног већа 

 

 

 

јун
 

август 

-Угледни час: Изражајно рецитовање поезије  

-  Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 

-  Анализа успех и дисциплине ученика за 4.кл.период  

- Приредба поводом поделе посебних и Вукових диплома 

-Извештај о раду актива, 

-Избор руководиоца стручног већа за наредну школску годину, 

-Подела часова 

-Програм рада за наредну школску годину, 

-Усвајање 40-часовне радне недеље, 

-Глобално и месечно планирање за школску 2016/2017. годину 

Р. Симијоновић, В. 

Игњатовић, Г.Милин 

 

 

 

чланови стручног већа 

руковод. 

стручног већа 
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ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 Руководилац    Милија Бугарчић  

                                                         Садржајиактивности                                                                                      Извршиоци 

сеп
тем

б
ар

 

о
кто

б
ар

 

-Укључивање ученика у секције, 

- Избор тема за стручно усавршавање   

- Уједначавање критеријума оцењивања  

- Организационе припреме за наступе на школским такмичењима у складу са 

календаром 

Ослобађање ученика од наставе физичког васпитања. 

Идентификација ученика за изабрани спорт и укључивање ученика у секције 

Годишњи календар такмичења 

чланови стручног 

већа 

 

 

 

 

 

о
кто

б
ар

 

Угледни час : Атлетика штафетно трчање 

Организационе припреме за дан школе 

Угледни час : Развој моторике кроз игру 

В. Јовановић 

 

М. Бугарчић 

н
о

вем
б

ар
 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 

-  Анализа успех и дисциплине ученика за 1.кл.период  

- праћење примене наставног програма – прилагођеност условима 

- Активности везане за учешће на школским споптским такмичењима. 

- Стручно предавање : Унапређење знања о спорту, исхрани и 

деформитетима (за ученике и родитеље) 

Чл. стр већа 

 

 

 

М. Бугарчић 
Јан

уар
 

ф
еб

р
уар

 

   ф
еб

р
уар

 
- Припрема за прославу Нове године и Св.Саве 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 

-  Анализа успех и дисциплине ученика за 2.кл.период  

- Припреме за учешће на јануарским данима просветних радника 

- Стручна тема :  Насиље у спорту 

 

Чл. стр.већа 

 

М. Бугарчић 
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ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

М
ар

т/ап
р

и
л

 

ап
р

и
л

 

 

- Припреме за пролећни крос  

- Извештај са  такмичења 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период 

-  Анализа успех и дисциплине ученика за 3.кл.период 

- Угледни час :  Гимнастика вежбе на тлу 

- Угледни час :  Кошарка сарадња 3 играча у нападу 

чланови стручног 

већа 

 

 

 

В.Попов 

Г. Стевановић 

м
ај 

-Постигнућа ученика на такмичењима, 

- Усаглашавање критеријума за закључне оцене ученика 

-Предлог за доделу посебних диплома најдаровитијим ученицима 8. разреда - 

- припрема за програм испраћаја осмака 

чланови стручног 

већа 

 

јун
 

август 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период  

-Извештај о раду актива, 

-Избор руководиоца стручног већа за наредну школску годину, 

-Подела часова 

-Програм рада за наредну школску годину, 

-Подела задужења 

-Усвајање 40-часовне радне недеље, 

-Глобално и месечно планирање за школску 2016/2017. годину 

чланови стручног 

већа 

руковод. 

стручног већа 
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Одељењска већа  као стручни органи школе, баве се образовним, васпитним и организационим 
питањима. Одељењско веће има задатке да: 
 непосредно организује васпитно-образовни рад и да се стара о усавршавању тог рада; 
 остварује стални увид у резултате рада ученика, пружа им и организује потребну помоћ, претреса и 

решава питања од којих зависи образовно-васпитни рад ученика; 
 упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере Наставничком већу, школском 

одбору и директору школе за његово побољшање; 
 подстиче и помаже делатност одељењске заједнице ученика, њихових организација и удружења; 
 утврђује оцене и општи успех ученика на основу оцена предметних наставника, у складу са 

одредбама члана 47. Закона о основној школи; 
 похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере у складу са Законом; 
 врши и друге послове одређене Статутом и другим општим актом школе, као и по налогу 

Наставничког већа и директора школе. 

 

РАЗРЕДНА ВЕЋА 

 

Разредна већа се образују ради претресања и решавања питања извођења наставног и васпитног рада и 

других питања од интереса за поједине разреде. Разредно веће у оквиру образовних, васпитних и 

организацијских питања врши следеће послове: 

 усклађивање рада свих наставника који изводе наставу у том разреду; 
 расправља о настави, слободним активностима и другим облицима образовно-васпитног рада, учењу 

и раду ученика и предузима мере за успешнију наставу и бољи успех ученика у учењу и владању; 
 утврђује предлог програма стручног усавршавања наставника; 
 утврђује предлог распореда писмених задатака; 
 сарађује са родитељима на решавању васпитно образовних задатака; 
 предлаже планове излета, посета и екскурзија; 
 расправља о питањима покренутим на родитељским састанцима; 
 обавља и друге задатке по налогу Наставничког већа и директора школе. 
 

Сви наставници свих одељења истог разреда, чине разредно веће. 

 

 

 

                                       План рада разредног већа првог  разреда 

       Руководилац  Љиљана Главоњић 

                              Садржај активности                                                                                             извршиоци 
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- Свечани пријем првака 
- Извештај и анализа са тестирања  првака 
- Усвајање распореда часова и дежурства учитеља 
- Састанак са предметним наставницима 5.р  
- Одржавање родитељских састанака 
- Сарадња са учитељима из боравка 
- Планирање стручног усавршавања 
- Анализа опремљености  наставним средствима 
- Идентификовање ученика којима је потребна додатна образовна 

подршка 

- формирање малих ИОП тимова 

- упознавање са новим правилником о описном оцењивању  

    ПП служба 

       чланови 

 већа 

 

 

 

 Инкл.тим 

н
о

вем
б

ар
 

- Анализа реализације наставног плана и програма за     
1.кл.период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период  
- Извештај о напредовању ученика 
- Угледни час: Српски језик 

 

 

Н.Чолић 

Јан
уар

 
д

е
ц

ем
б

ар
 

 ф
еб

р
уар

 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 
-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период  
- упоредна анализа рада по компексном и буквар поступку 
- Одржавање родитељских састанака 
- Прослава Нове године/ позоришна представа/нов. вашар 
- Прослава Школске славе 
- Угледни час: Музичко 
- Угледни час: Музичко 
- Угледни час: Математика 

чланови 

већа 

Т.Пешић 

М.Новаковић 

П.Шућур 

м
ар

т 

- Позоришна представа 
- Тематска трибина 
- Поздрав пролећу – маскенбал – избор мис и мистер пролећа 
- Изложба цвећа у холу школе 
- Обележавање 8.марта 
- Такмичење рецитатора 
- Угледни час: Музичко 

стручњаци 

чланови већа 

 

Д.Јевремовић 

ап
р

и
л

/м
ај 

- Анализа реализације наставног плана и програма за3.кл.период 
-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период  
- Одржавање родитељских састанака 
- Угледни час: Свет око нас 
- Угледни час : Народна традиција 

Педагог  

чланови 

Љ.Главоњић 

Љ.Праизовић 

јун
 

јун
 

август 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 
- Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период  
- Одржавање родитељских састанака 
- Избор новог руководиоца разредног већа 
- Извештај о раду одељењског већа, 
- Усвајање плана рада одељењског већа за наредну годину 
- Планирање за све видове рада у 2016/2017. години 

       чланови 

Већа 

педагог 
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                                            План  рада разредног већа 2. разреда 

руководилац Милица Мијајловић 

сеп
тем

б
м

ар
 

 Усвајање распореда часова и дежурства учитеља 

 Одржавање родитељских састанака 

 Планирање стручног усавршавања 

Чланови 

већа 
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о
кто

б
ар
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о

вем
б
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 Анализа успеха и дисциплине на крају првог клас. Периода 

 Анализа реализације наставног плана и програма за први 

клас.период 

 Организације прославе Дана школе 

 Угледни час: Српски језик 

Чланови ОЗ 

Педагог 

Б. Мунишић 

д
ец

ем
б

ар
 

јан
уар

 

 Разматрање организације прославе Нове године 

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

 Анализа реализације наставног плана и програма за прво 

полугодиште 

 Угледни час: Српски језик 

ПП служба  

Чланови 

већа 

Д. Ћурчић 

ф
еб

р
уар

 

м
ар

т 

 Позоришна представа 

 Поздрав пролећу-маскенбал 

 Обележавање 8. Марта 

 Такмичење рецитатора 

 Угледни час:Ликовна култура 

 Угледни час: Српски језик 

Чланови 

већа 

Д.Морача 

М. 

Мијајловић 

ап
р

и
л

 

м
ај 

 Анализа реализације наставног плана и програма  

 Анализа успеха и дисциплине ученика за трећи клас. период 

 Одржавање родитељских састанака 

 Угледни час: Српски језик 

 Текућа питања 

ПП служба 

Чланови 

већа 

    Г. Лазић 

јун
 

 Анализа реализације наставног плана и програма за четврти клас. 

период 

 Анализа успеха и дисциплине ученика за четврти клас. период 

 Одржавање родитељских састанака 

 Угледни час: Грађанско васпитање 

 Избор новог руководиоца већа 

 Извештај о раду одељенског већа 

 Усвајање плана рада већа за наредну годину 

 Планирање за све видове рада у 2016/2017 

Пп служба 

 

М.Квргић 

Чланови 

већа 

 

                                   План рада разредног већа трећег разреда 

                                                         Руководилац Ивана Васиљевић  

                                                Садржај активности                  Време                   Извршиоци 

1. 
- Расподела новоуписаних ученика 

- Одржавање родиељских састанака 
IX 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 
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- Утврђивање термина за реализацију излета – наставе у 

природи 

- Анализа опремљености наставним средставима 

-Анализа распореда часова и дежурства учитеља 

- Идентификовање ученика из осетљивих група 

- Формирање тимова за писање ИОП-а на нивоу 

разредних већа 

-Израда појединачних ИОП-а 

2. 

- Активности поводом Дечје недеље 

- Прослава Дана школе 

- Настава у природи 

- Анкетирање родитеља за наставу у природи 

- Посета позоришту – музеју 

-Уједначавање критеријума оцењнвања у односу на 

образовне стандардe 

X 

Чланови већа, 

Стручна 

служба  

3. 

- Анализа реалзације НПП за први класификациони 

период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за први 

класификациони период 

- Критеријуми оцењивања – уједначавање захтева 

- Реализација допунске,наставе и других видова рада 

- Одржавање родитељских састанака 

- Мере за побољшање успеха 

- Такмичење за најраспеванију ОЗ 

XI 

Чланови већа, 

Стручна 

служба  

4. 

- Сарадња са ПП службом 

- Прослава Нове године 

- Позоришна представа 

- Угледни час: Весна Огњановић, Ликовна култура, 

Нова година 

XII 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 

5. 

- Анализа реалзације НПП за други класификациони 

период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за други 

класификациони период 

I, II 

Чланови већа, 

Стручна 

служба  
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- Анализа реализације тематског планирања 

Обележавање Светог Саве 

- Стручно усавршавање наставника - семинари  

- Кулурне активности 

- Школско такмичење из математике 

- Угледни час: Сања Сворцан Поповић, Физичко 

васпитање, Основни плесни кораци 

6. 
- Сусрет с песником  

-  Одлазак у позориште 
III 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 

7. 

- Анализа реализације НПП за трећи класификациони 

период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за трећи 

класификациони период 

- Одржавање родитељских састанака 

- Поздрав пролећу – маскембал 

- Угледни час, Ана Радивојевић, Српски језик, 

„Замислите децо“, Душан Радовић 

- Угледни час, Јелена Вучковић, Математика, 

Једначине са сабирањем и одузимањем 

- Угледни час, Ружица Младеновић, Српски језик, 

„Циц“, Б. Радичевић 

IV 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 

8. 

- Пролећни крос 

- Позоришна представа 

- Угледни час, Весна Алић, Математика,  Једначине са 

множењем 

- Угледни час, Ивана Васиљевић, Грађанско васпитање, 

Утакмица 

V 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 

9. 

- Анализа реализације НПП на крају школске године 

- Анализа успеха и дисциплине 

- Анализа реализације тематског планирања 

- Учешћа ученика на такмичењима и конкурсима 

- Извештај о раду већа 

- Избор руководиоца већа 

VI 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 
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- Планирање за наредну школску годину 

10. 

- Подела задужења и секција 

- Припрема наставних средстава 

- Договор о изради месечног (оперативног) плана  

VIII 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 
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                                      План рада разредног већа четвртог  разреда  

       Руководилац Зорица Пјешчић 

Садржај активности                                                                                             извршиоци 

С
еп

тем
б

ар
 

С
еп

тем
б

ар
- јун

 

о
кто

б
ар

 

- Анализа опремљености наставним средствима 

- Расподела новоуписаних ученика, 

-  Анализа распореда часова и дежурства учитеља 

- Одржавање родитељских састанака 

- Идентификација ученика за допунску, додатну наставу и секције 

- План стручног усавршавања 

- иницијално тестирање из математике 

- припрема реализације наставе у природи  

- Идентификовање ученика којима је потребна додатна образовна подршка 

- Евалуација и ревизија појединачних ИОП-а 

-    Уједначавање критеријума оцењивања  

-      Активности поводом Дечије недеље 

-      припрема прославе Дана школе 

- Предавање – Методе учења 

 

 

      ИОП тим 

чланови већа 

 

 

 

 

 

педагог 

н
о

вем
б

ар
 

-      Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 

-     Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период  

-      Одржавање родитељских састанака 

- Школско такмичење за најраспеванију ОЗ 
- Угледни час: Бескрајна прича 

 

чланови већа 

 

Н.Ђунисијевић 

Јан
уар

 

д
ец

ем
б

ар
 

 -      Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 

-     Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период  

-      Угледни час: Моравац 

-     Угледни час: Читање, писање и упоређивање разломака 

-     Прослава Нове године/ позоришна представа/новогодишњи вашар 

- Зимски сусрети учитеља 
- Прослава Школске славе 
- припрема за школско такмичење из математике 

чланови 

већа 

З.Пјешчић 

М.Божовић 
м

ар
т 

- Поздрав пролећу – маскенбал – избор мис и мистер пролећа 
- Изложба цвећа у холу школе 
-      Такмичење рецитатора    

-     Угледни час: Штафетне игре 

чл. већа 

 

В.Ристић 
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А
п

р
и

л
/м

ај 

м
ај 

-      Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период 

-     Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период  

-      Одржавање родитељских састанака 

-    Такмичења ОЗ (конкурси, квизови) 

-     Завршна тестирања ученика из српског језика и математике 
-     Угледни час: Решавање задатака уз помоћ игре 

-     Угледни час: Прва љубав 

-    Угледни час: Тродимензионално обликовање 

 

 чланови већа 

 

 

О.Борковац 

Д.Бугариновић 

М.Стојановић 

јун
 

август 

-      Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 

-     Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период  

-      Одржавање родитељских састанака 

- Извештај о раду већа и избор новог руководиоца већа 
- Анкетирање ученика за изборне предмете у петом разреду 
-    Планирање (глобално и месечно) за све видове рада у 2016/2017.год 

 

   Чланови већа 

 

                                     План рада разредног већа петог  разреда 
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     Руководилац Жељко Радовановић 

Садржај активности                                                                                             извршиоци 

сеп
тем

б
ар

 

С
еп

тем
б

ар
- јун

 

о
кто

б
ар

 

- Расподела новоуписаних ученика, 

- Анализа распореда часова и дежурства наставника 

- Састанак са учитељима 1.разреда 

- Одржавање родитељских састанака 

- Идентификација ученика за допунску, додатну наставу и секције 

- Идентификовање ученика којима је потребна додатна образовна подршка 

- Прослава  Дана школе  

- Праћење адаптације новоуписаних ученика 

разредна већа 

1.и 5. разреда 

ПП служба 

 

 

н
о

вем
б

ар
 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период – анализа заједно са 

учитељима 1. разреда  

-Анализа адаптације ученика на предметну наставу 

-Одржавање родитељских састанака 

 

чланови већа 

 

педагог 

Јан
уар

 

д
ец

ем
б

ар
 

 ф
еб

р
уар

 

   ф
еб

р
уар

 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период 

- Сарадња са ПП службом (анализа рада ученика са потешкоћама у развоју ) 

- Припреме за обележавање Дана Светог Саве 

-Упоредна анализа успеха ученика ( крају 4. разреда и овогодишњег, 5. Раз.) 

-Анализа укључености и рада ученика у ваннаставним активностима 

 

директор 

психолог 

педагог 

чланови 

већа 

     ап
р

и
л

 
-Посета културним установама (позоришта, музеји) 

- Такмичење рецитатора 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период 

-Родитељски састанци 

чланови већа 

стручњаци 
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јун
 

август 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период  

-Сређивање педагошке документације 

-Родитељски састанци 

- Опредељивање ученика за изборни предмет и  изабрани спорт 

-Анализа рада одељењског већа у протеклој години и избор рук. већа за 

наредну школску годину 

 

педагог 

 

Чланови већа 
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                                  План рада разредног већа шестог  разреда 

     Руководилац Весна Игњатовић 

Садржај активности                                                                                             извршиоци 

С
еп

тем
б

ар
/о

кто
б

ар
 

С
еп

тем
б

ар
- јун

 

о
кто

б
ар

 

-Расподела новоуписаних ученика, 

-Анализа распореда часова и дежурства наставника 

- Одржавање родитељских састанака 

- Идентификација ученика за допунску, додатну наставу и секције 

-  Идентификовање ученика којима је потребна додатна образовна подршка 

- прослава  Дана школе  

 

чланови већа 

 

н
о

вем
б

ар
 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период  

-Родитељски састанци 

чланови већа 

педагог 

    јан
уар

 д
ец

ем
б

ар
 

ф
еб

р
уар

 

м
ар

т 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период 

-Одржавање родитељских састанака 

-Припреме и прослава празника Дана Светог Саве 

-Праћење оптерећености ученика часовима и садржајима 

-  Такмичење рецитатора 

чланови већа 

педагог 

 

 

ап
р

и
л

 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период  

-Одржавање родитељских састанака 

педагог  

чланови већа 

јун
 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период  

- Опредељивање ученика за изборне предмете и изабрани спорт 

-Избор руководиоца Већа за наредну школску годину 

- опредељивање ученика за изабрани спорт и изборни предмет 

педагог 

чланови већа 

август 

 

чланови већа 

                                                      План рада разредног  већа седмог разреда 

                                                                Руководилац Душко Гаврић 

 Садржај  активности                                                                                             извршиоци 
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сеп
тем

б
ар

 

С
еп

тем
б

ар
- јун

 

- Расподела новоуписаних ученика, 

-  Анализа распореда часова и дежурства наставника 

- Одржавање родитељских састанака 

- Идентификација ученика за допунску, додатну наставу и секције 

- Дежурство ученика (избор ученика, редослед, обавезе дежурних) 

- Избор представника одељења за  ученички парламент 

-  Идентификовање ученика којима је потребна додатна образовна подршка 

руковод. већа 

чланови већа 

разредне 

старешине 

н
о

вем
б

ар
 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период  

- Одржавање родитељских састанака 

чланови већа 

 

    Јан
- д

ец
 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период  

- Одржавање родитељских састанака, 

- Мере за побољшање успеха и понашања ученика (изостанци) 

пред. наст. 

чланови већа 

разр. стар. 

ап
р

и
л

 

-  Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период  

- Одржавање родитељских састанака 

чланови већа, 

разр. стар 

јун
 - Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период  

- Одржавање родитељских састанака 

- Избор руководиоца већа за наредну школску годину 

- опредељивање ученика за изабрани спорт и изборни предмет 

 

руковод. већа 

чланови већа 

 План рада разредног већа осмог разреда 

Руководилац Снежана Јоцић 
Садржајактивности                                                                                                                     извршиоци 
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сеп
тем

б
ар

 

- Расподела новоуписаних ученика, 

- Анализа распореда часова и дежурства наставника 

- Одржавање родитељских састанака 

- Идентификација ученика за допунску, додатну наставу и секције 

- Дежурство ученика (избор ученика, редослед, обавезе дежурних), 

- Избор представника одељења  за Ученички парламент 

предметни 

наставници 

разредне 

старешине 

рук. већа 

 

н
о

вем
б

ар
 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период  

-Одржавање родитељских састанака, 

чланови већа 

 

    јан
уар

 д
ец

е
м

б
ар

 

- Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период  

-Родитељски састанци 

-  прослава Дана Светог Саве; школске славе 

КУД 

разр. стар. 

чл. већа 

ап
р

и
л

 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 3. кл. периода, 

-Анализа реализације плана и програма на крају 3. кл. периода 

-Професионална орјентација ученика, 

-Родитељски састанци, 

- пробни завршни испит 

чланови већа, 

рук. већа 

разр. стар. 

ПП служба 

м
ај 

- Припреме за свечани испраћај ученика осмог разреда  

- Матурско вече 

-Посета Белом двору 

 

разр. старешине 

јун
 

-Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 

-Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период  

-Додела диплома и награда, Предлог за ученика генерације, 

-Организација припремне наставе из српског језика и математике, 

-Свечани испраћај ученика 8. разреда, 

- Завршни испит 

-Предлог за руководиоца разредног већа, 

 

чланови већа 

 

разр. старешине 
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ОСНОВЕ ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

Рад и задаци одељенског старешине као и садржаји и облици које он користи у радз са 

ученицима су сложени и захтевају од одељењског старешине све више разумевања за потребе и 

интересовања младих, као и спремност да се систематски организованим видовима рада са 

ученицима утиче на развој зреле и здраве личности. 

Одељењски старешина је руководилац одељенског већа.Програм рада одељенског старешине 

треба да обухвати следеће: 

ЗАЈЕДНИЧКИ САДРЖАЈИ 
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1. Рад са ученицима 
2. Сарадња с наставницима, члановима одељенског већа, стручним сарадницима и 

директором 
3. Сарадња са родитељима и 
4. Рад на педагошкој документацији и администрацији 

 
1. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 Обухвата праћење, подстицање и усмеравање развоја ученика и рад у оквиру 
одељењске заједнице 

 Организација живота и рада у ученичком колективу 

 Планирање и реализација програма рада 

 Брига о здраственом и социјалном стању ученика 

 Утицај на развој хигијенских, културних и радних навика 

 Утицај на развој појачане одговорности према школским и породичним обавезама 

 Утицај на развој и организацију културног и забавног живота 

 Праћење оптерећења ученика обавезама 

 Ангажованост ученика у слободним активностима и додатној настави 

 Предузимање мера за побољшање успеха 

 Рад на развоју хуманих односа међу ученицима 
2.САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, ЧЛАНОВИМА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

И ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ 

 Израда Програма одељенског већа 

 Реализација Програма рада и анализа програма рада одељенског већа 

 Координација рада чланова одељењског већа са циљем јединственог деловања на 
развој ученика и ученичких колектива 

 Организација сарадње са наставницима који имају тешкоће у реализацији наставног 
плана и програма у одељењу са циљем отклањања истих 

 Сарадња са стручним институцијама и утицај на развијање хуманих односа на релацији 
наставник- ученик 

 Сарадња са члановима одељенског већа у реализацији програмских садржаја допунске 
наставе 

 Припреме седница одељењског већа 
3.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 Организација свих облика сарадње са родитељима 

 Сарадња родитеља и предметних наставника 

 Утицај на педагошко- психолошко образовање родитеља 

 Утицај на развој хуманих односа у породици 

 Ангажовање родитеља у реализацији програма рада одељенске заједнице 

 Организација сарадње родитеља и педагошко- психолошке службе 

 Организација учешћа родитеља уреализацији професионалне орјентације 

 Посета родитељском дому 
4.РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 Вођење разредне књиге 

 Вођење евиденције у матичној књизи 
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 Попуњавање докумената ученика(књижице, сведочанства, дипломе, преводнице) 

 Израда Програма рада одељенског старешине, одељенске заједнице, одељењског већа, 

сарадња са родитељима и Програма професионалне орјентације 

 Израда Плана посета, екскурзија и излета 

 Израда извештаја о успеха и понашању ученика, о учешћу ученика у ваннаставним 
активностима, додатној и допунској настави, извештај о реализацији посета, излета и 
екскурзија 

Обавезни садржаји који улазе у структуру одељенског старешине су следећи: 

 Хумани односи међу личностима различитих полова 

 Интелектуално васпитање 

 Професионална оријентација 

 Морално васпитање 
Планови рада одељењског старешине су део Програма и налазе се у дневницима рада. 

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКЕ ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДИЦЕ 

 Рад одељенске заједнице ученика одвијаће се према Програму 

 Одељенска заједница бира председника, секретара, благајника и референта за учење, 
слободно време и хигијену 

 Одељенска заједница може по потреби формирати комисију за учење и пружање 
помоћи, сабирне акције и сл. 

 Програм рада одељенске заједнице је усклађен са узрастом ученика 

 Оствариваље програмских садржаја ове делатности школа планира за свако одељење 
       Садржаји рада и облици одељенске заједнице садрже основне целине: 

васпитавање у духу хуманизма, здраствено васпитање и формирање хигијенских навика, радно 
васпитање, формирање радних навика, естетско васпитање, рад на професионалној 
оријентацији 

 ПЛАН  РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ Извршиоци 
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                                  ПЛАН  РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

сеп
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б
ар

 

Конституисање Савета родитеља за школску 2015/16.годину директор 

Упознавање Савета са Планом рада школе у школској 2015/2016. г  

Разматрање Извештаја о раду школе и раду директора у школској 

2014/2015. години 
председник Савета 

Припремљеност објекта за рад у овој школској години директор 

Упознавање Савета са активностима у оквиру Развојног плана  школе  Тим за раз. План. 

Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика 
 

н
о

вем
б

ар
 

Анализа реализације наставног плана и програма за 1.кл.период 

Анализа успеха и дисциплине ученика за 1.кл.период  
директор 

Анализа програма прославе  Дана школе педагог 

Извештај о реализацији наставе у природи и екскурзије  

ф
еб

р
уар

 

Полугодишњи извештај о раду школе и раду директора 

Анализа реализације наставног плана и програма за 2.кл.период 

Анализа успеха и дисциплине ученика за 2.кл.период  

директор 

педагог 

ап
р

и
л

 

Анализа реализације наставног плана и програма за 3.кл.период 

Анализа успеха и дисциплине ученика за 3.кл.период  

Одлука о штампању школског листа 

Доношење одлуке о прослави матурке вечери 

педагог 

 

јун
 

Анализа реализације наставног плана и програма за 4.кл.период 

Анализа успеха и дисциплине ученика за 4.кл.период  

Резултати са такмичења ученика 

Извештај о реализацији  екскурзија  

Анализа самовредновања 

Разматрање предлога разредних већа изабраних дестинација за 

извођење екскурзија и наставе у природи за школску 2016/17.годину 

педагог 

директор 
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  Школски одбор у оквиру своје надлежности врши следеће послове: 
 доноси  Статут школе, правила понашања у школи и друге опште акте 
 доноси   Школски програм  (програм образовања и васпитања )   Развојни план и 

Годишњи план рада школе и усваја извештаје о његовом остваривању  
 утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике 

              доноси финансијски план школе 
 усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, 

односно наставе у природи. 
 расписује конкурс и бира директора 
 разматра исходе образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада  

и остваривање  образовно васпитног рада 
 одлучује по жалби, односно приговору на решење директора 
 одлучује о  избору или промени страног језика као обавезног или изборног наставног 

предмета  
 одлучује који ће се изборни предмети  изучавати у школи по прибављеном мишљењу 

општине 
 именује чланове Стручног актива  за развојно планирање 
 даје сагласност за закључење уговора о извођењу екскурзија и наставе у природи   
 даје мишљење за избор наставника  и стручних сарадника за пријем у радни однос  
 додељује награде ученицима 
 обавља и друге послове у складу са законом  и Статутом.  
 Усваја план стручног усавршавања 

  

 
За обављање послова из своје  надлежности Школски одбор одговара органу који  га 

именује и оснивачу. 

        Рад Школског одбора уређен је Пословником о раду Школског одбора. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  

План и програм рада директора школе, поред задатака утврђених Законом и нормативним актима, 

заснива се и на Програму рада школе и одлукама органа управљања. 

Овим Планом рада регулишу се најзначајни задаци и питања која обухватају: 

- педагошко-инструктивни рад, 
- организацијско материјална питања, 
- нормативну делатност, 
- активност у стручним органима, 
- организовање правилног вођења педагошке и школске документације, 
- планирање и евидентирање рада радника и пословања школе, и 
- сарадња са органима Министарства просвете и друштвеном средином у којој се школа налази. 
 

НЕПОСРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Благовремено створити све услове за правовремену припрему и планирање како би  рад у наредној 

школској години отпочео на време. 

Током године остварити координацију извршилаца послова и задатака како би се постављени задаци и 

Програм рада школе што потпуније остварили. 

Преко одговарајућих служби у школи обезбедити услове за нормално обављање радних задатака како у 

току радног дана, тако и у току недеље, месеца и читаве године. 

У остваривању своје педагошке функције, директор ће на одговарајући начин учествовати у свим фазама 

наставно-васпитног рада у циљу усавршавања и унапређивања тог рада. 

Усвомрадунарочитупажњу ћепосветитиследећимпитањима: 

- планирању наставног рада и припреми за рад, 
- организацији наставног рада, 
- праћењу ефикасности наставе, 
- остваривању васпитне функције школе, 
- коришћењу наставних средстава у току рада 
- у којој мери се остварују планови рада и школски програми од I-VIразреда 
- реализацији развојног плана школе и прицесу самовредновања 
Током године пратиће ефикасност рада у свим фазама наставног процеса кроз рад стручних органа, рад 

на часу, припреме за наставу и слично. 

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД 

У оквиру педагошко-инструктивног рада, посета часовима организоваће се тако да обухвати све 

наставнике и одељења равномерно и све видове непосредног рада са ученицима. 

Обиласци ће бити распоређени за целу школску годину, како би се стално пратио рад ученика, 

наставника и вршила одређена усклађивања. 

Више пажње посветити почетницима-приправницима и новим члановима колектива. Посебну пажњу 

посветити ваннаставним облицима васпитно образовног рада. 
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Извршити преглед разредних и матичних књига два пута у току године, посебну пажњу посветити 

прегледу документације на крају школске године. 

 
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Сарадња ће се одвијати кроз разне облике: 

- пријемом родитеља на њихову иницијативу, 
- кроз разговор са родитељима на личну иницијативу, на иницијативу разредног старешине, 

наставника, стручног органа школе и слично, ако се оцени да је тај захтев реалан, 
- разговор са родитељима у циљу организовања заједничке акције у вези са актуелним питањима из 

живота и рада школе и безбедности ученика, 
- присуствовати извесном броју родитељских састанака у току године, 
- организовати разговоре са родитељима по групама по потреби (ученика који изостају са наставе, 

недовољно ангажованих у раду, дисциплини и сл.) и 
- учествовати и обезбедити реализацију Програма рада Савета родитеља школе. 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА И ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Овај рад одвијаће се преко сусрета са ученицима, ученичким колективима и представницима тих 

колектива (Дечји савез, одељењска заједница, слободних активности ученичког парламента и сл). 

Појединачни разговори са ученицима обављаће се када буду исцрпљене све претходне мере и ако се за 

то укаже потреба. Ови сусрети са ученицима имаће превасходно педагошки карактер. 

РАД НА УПРАВНО-ПРАВНИМ И АДМИНИСТРАТИВНО-МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

Директоршколе ћесепрекоодређенихслужби 

школеиличностаратизаправилнуприменузаконитостиидоследнојприменинормативнихаката школе, 

залажућисезасвестрануодговорностидисциплинусвих члановараднезаједнице. 

Уциљуусклађивањаидораденормативнихаката школе, 

бринућеседасепословитеврстезавршавајунавремеузпосебноангажовањесекретараиизабранихкомисија 

школе. 

Организовањемраданаматеријално-финансијскимпословима, директор 

ћесепосебностаратиоправилнојреализацији финансијског плана школе, контролиутрошкасредстава 

школе, доношењупериодичнихобрачунаизавршнограчуна школе. 

Током године обавиће се и други послови којима ће се директор бавити из укупне делатности школе. 

 
ПЛАНИРАЊЕ РАДА 

Правовремену реализацију свих задатака школе предвиђених програмом рада школе, директор ће 

обезбедити доношењем и реализацијом оперативног плана рада за сваки месец. 

Поред месечног планирања, директор школе ће једанпут недељно, са стручним сарадницима и 

помоћником директора, вршити анализу реализације плана и програма рада школе и по потреби вршити 

допуне месечног оперативног плана рада. 
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                                                   План рада директора школе 

                                         Весна Радовановић Пеневски 
Садржајактивности  у сарадњи са  извршиоци 

сеп
тем

б
ар

 

-Разматрање свих текућих проблема везаних за почетак и припрему школске 
године 

-Присуство пријему првака; Поздрав родитељима и ученицима 

- Извештај о припремљености школе за почетак школске године 

- Годишњи извештај о раду директора школе у 2014/15. 

- Увођење у рад  нових наставника, приправника 

- Сарадња са Школском управом и Министарством просвете у вези са 

преузимањем технолошких вишкова 

-Присуствовање састанцима разредних већа и стручних већа на којима ће се 

разматрати глобални и оперативни планови рада 

- Организација редовне наставе, изборних предмета, изабраног спорта и осталих 

облика васпитно образовног рада      

-Подела задужења за прославу Дана школе  

- Сарадња са Градским секретаријатом за образовање и општином Чукарица о 

обезбеђивању бољих услова рада  

- Припремање седнице Школског одбора, САвета родитеља и Педагошког 

колегијума  (сваког месеца) 

- разматрање плана стручног усавршавања наставника 

- Организовање рада на изради школског годишњег листа, припреме за штампу и 

обезбеђивање финансијских средстава 

- Организација рада у продуженом боравку, организовање исхране ученика 

- Анализа предлога програма Годишњег плана рада школе 

- руковођење стручним активом за развојно планирање 

помоћник 

директора 

психолог 

педагог 

разредне 

старешине 

руковод. 

актива и 

 већа 

руковод. 

организац. 

 

Наставници 
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- праћење реализације екскурзије осмог разреда и наставе у природи 

- Увид у вођење педагошке документације 

-Посета часова васпитно-образовног рада 

-консултативни разговори у вези реализације активности самовредновања рада 

школе 

-Организација  прославе Дана школе 

 

 

 

 

        -II- 
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- Посета часова непосредног рада са ученицима 

-Организовати попис имовине школе 

-Извршити припрему материјала за израду завршног рачуна школе за 2015. годину 

-преглед ажурности и уредности школске документације, одржати седницу НВ 

- припремање седнице Школског одбора , Педагошког колегијума и Савета 

родитеља 

-II- 

јан
уар

 

- Анализа реализације програмских задатака на крају 2. кл.периода, са посебним 

освртом на квалитет рада 

-Присуствовање седницама разредних и стручних већа 

Разматрање полугодишњег извештакја о раду школе и извештавање о 

полугодишњем раду директора школе 

-Програм прославе Дана Светог Саве 

-II- 

ф
еб

р
уар

 

-Одржавање седнице Наставничког већа  

-разматрање иусвајање завршног рачуна за 2014. годину 

-Подношење извештаја Школском одбору о раду директора и раду школе у првом 

полугодишту 

- преглед педагошке документације и вођење Дневника рада 

-Посета часова васпитно-образовног рада, 

-Анализа реализације Програма рада за фебруар 

-II- 
м

ар
т 

-Извршити припреме за адаптацију школе 

- Посета часова непосредног рада са ученицима  

-Анализа реализације Програма рада за март 
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- Посета часова непосредног рада са ученицима  

-Планирање седнице наставничког већа 

-Анализирати реализацију часова свих облика васпитно-образовног рада, ради 

предузимања мера за реализацију истих до краја школске године 

- Анализа реализације програмских задатака на крају 3. кл.периода, са посебним 

освртом на квалитет рада 

 

м
ај 

-Праћење реализације екскурзија ученика од  5-7. разреда 

-Планирање радних обавеза 

-План годишњих одмора ваннаставног особља 

-припреме за завршетак рада и наставе 8. разреда 

-Одржавање седнице Наставничког већа 

-Организовање припремне наставе  за полагање завршног испита и „мале матуре“ 

- Анализа успеха ученика 8.р 

- Разматрање предога  Вукових и Посебних диплома 

 

                               јун
 

-Припрема за завршетак наставне школске године 

-Одржавање седнице Разредних већа и Наставничког већа 

-Извршити увид у реализацију наставног плана и програма 

-Анализа реализације програмских задатака 

-Израда извештаја о раду директора школе 

- Анализа реализације програмских задатака на крају 4. кл.периода, са посебним 

освртом на квалитет рада 

-Увид у планирање послова за време летњег школског распуста на одржавању 

објекта и припреме објекта за наредну школску годину 

-Увид у реализацију свих радних обавеза радника школе на основу извештаја 

радника и рад на извештају о раду школе за школску 2015/2016. годину 

- припреме за завршни испит 

- председавање   школском  уписном  комисијом 
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јул
 

 

-Увид у израду Школских програма  

-  председавање   школском  уписном  комисијом 

 

август 

-Организовање припремне наставе и поправних испита 

-Непосредно припремање за почетак нове школске године 

-Увид у припремљеност објекта за рад у новој школској години након евентуално 

изведених радова у згради у току летњег распуста 

-Анализа распореда часова 

- утврђивање фонда часова наставника 

- одређивање р.старешина 5.р 

-Анализа обављених поправних испита и припреме извештаја за наредну седницу 

наставничког већа 

 

План рада помоћника директора 

                                   Весна Марковић 

                                                       Весна Радовановић Пеневски Садржајактивностиизвршиоци 

сеп
тем

б
ар

 

- Припреме  за почетак школске године, 
- Сарадња са стручним активима,стручним већима 
- Рад у стручним органима школе, 
- Учешће у анализи рада школе на Наставничком већу и Школском одбору, 

формирању Савета родитеља 
- Саветодавни рад са ученицима и родитељима ученика, 
- Консултативно инструктивни рад са наставницима, 
- Преглед педагошке евиденције и документације 
- Израда 40-часовне радне недеље 
- Рад у педагошком колегијуму (сваког месеца) 
- Организација дежурства наставника 
- Израда Ценуса  

 

директор 

психолог 

педагог 

разр.стареши

не 

руковод. већа  

наставници 
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- Учешће у раду стручних органа, праћење  реализације Програма васпитног рада  
- Учешће у организацији и реализацији посета, излета и екскурзија, 
- Саветодавни и консултативно-инструктивни рад са ученицима, родитељима и 

наставницима, 
-    Учешће у  реализацији  активности   самовредновања рада школе 

- Обилазак наставе 
- Организација око прославе Дана школе 

 

Одељ. већа 

II и VIII раз 

н
о

вем
б

ар
 

- Учешће и праћење реализације програма сарадње школе са друштвеном 
средином и посете културним и јавним манифестацијама, 

- Праћење реализације свих видова ВОР-а у сарадњи са директором и стручним 
службама 

- Анализа реализације програмских задатака на крају 1. кл.периода, са посебним 
освртом на квалитет рада 

- Учешће у  реализацији  активности   самовредновања рада школе 
- Обилазак наставе 

 

Јан
уар

/ф
еб

р
уар

 

Јан
уар

 -          ф
еб

р
уар

 

-     Анализа реализације програмских задатака на крају 2. кл.периода 

- Учешће у планирању програма  прославе школске славе 
- Учешће у  реализацији  активности   самовредновања рада школе 
- припрема тестова за завршни испит у сарадњи са стручним већима 
- Учешће у припреми стручних органа 

- Обилазак наставе  

- Саветодавни рад са ученицима и родитељима, 

- Праћење реализације свих видова ВОР-а, 

- Сарадња са институцијама и организацијама друштвене средине 

- Припрема за општинска такмичења у нашој школи 

 

м
ар

т 

- Учешће у анализи и предузимању мера за ученике који нередовно похађају 

наставу, 

- Саветодавни рад са ученицима и родитељима, 

- Консултативно-инструктивни рад са наставницима, 

- Праћење реализације свих видова ВОР-а. 

- Обилазак наставе 

ПП служба 

ап
р

и
л

 

- Анализа реализације програмских задатака на крају 3. кл.периода 

- Праћење и анализа реализације свих облика ВОР-а, 

- Анализа резултата ученика са такмичења 

- Саветодавни рад са ученицима и родитељима, 

- Обилазак наставе 

- Припрема пробног завршног испита 

 

М
ај  

- Праћење реализације свих видова ВОР-а, 

- Саветодавни рад, 

- Косултативно-инструктивни рад са наставницима 

- Обилазак наставе  

- Учешће у раду стручних органа  

- Анализа успеха ученика 8.р 

- Припреме за завршни  испит 

 

јун
 

- Учешће у припреми за завршетак школске године, 

- Учешће у седницама стручних органа, 

- Увид у реализацију наставног плана и програма, 

- Учешће у раду Школске уписне комисије, 
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август 

- Организација припремне наставе и поправних испита, 
- Учешће у планирању и припремама за почетак нове школске године, 
- Анализа распореда часова, 
- Анализа извештаја на крају школске 2015/2016. године, 
- Текући задаци 
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ПЛАН  РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 

Законом је прописано да секретар обавља: 

- управне; 
- нормативно-правне  
- друге правне послове у установи. 

Правилником о систематизацији радних места прецизирају се други правни послови које 

обавља секретар. 

 прати законе и друге прописе и о свим новинама и изменама обавештава директора и 
остале запослене; 

 у раду органа управљања обавља правно-техничке послове везане за предлагање 
чланова у орган управљања, учествује у припреми материјала за седнице органа 
управљања, информише директора и орган управљања о прописима везаним за 
надлежност органа и упозорава  ако се поступа супротно важећим прописима, врши 
стручну припрему нацрта општих аката које орган управљања доноси,  води рачуна о 
њиховој усклађености са законима и осталим прописима, али и другим општима актима 
установе, учествује у изради записника, одлука и закључака органа управљања и др.; 

 у раду других органа установе дужан је да указује директору на надлежност тих органа и 
обављање послова и доношење одлука из њихове надлежности; 

 обавља послове везане за пријем у радни однос запослених, израђује решења о правима, 
обавезама и одговорностима запослених,  одговоран је за уредност досијеа радника каои 
друге кадровске послове; 

 израђује уговоре, жалбе и сл.; 
 обавља правно-техничке послове у вези са статусним променама у установи, променом 

назива и седишта, послове у вези са уписом у судски регистар; 
 обавља послове везане за печате (промена, уништавање, употреба и др.): 
 правно-техничке послове везане за стамбене односе; 
 обавља правно-техничке послове везане  за јавне набавке; 
 обавља правно-техничке послове везане за упис деце и ученика; 
 обавља правно-техничке послове везане  за конкурс за директора установе; 
 обавља послове везане за остваривање права, обавезе и одговорности деце и ученика; 
 обавља друге правне послове. 
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ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКО ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 
2. Праћење и вредновање рада образовно-васпитног рада 
3. Рад са наставницима 
4. Рад са ученицима 
5. Рад са родитељима 
6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 
7. Рад у стручним органима и тимовима 
8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 
самоуправе 
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Оперативни план рада  

месец области рада активности извршиоци 

VIII-IX 

Планирање и 
програмирање о-в рада 

Учешће у изради Годишњег 
извештаја о раду школе 
 
Учешће у изради Годишњег плана 
рада школе 
 
 
Учешће у изради Школског 
програма 
 
Учествовање у изради плана 
самовредновања рада школе 
 
Припремање годишњег и месечних 
планова рада  
 
Формирање одељења првог 
разреда 
 
Распоређивање новоуписаних 
ученика 

Педагог 
руководиоци већа 
педагог 
руководиоци већа 
 
чланови СА за развој 
школског програма 
 
школски тим 
 
 
педагог/психолог 
 
педагог/психолог 
 
педагог/психолог 
 

Рад са наставницима 

Информисање учитеља првог 
разреда о карактеристикама 
одељења 
 
Информисање наставника о 
карактеристикама ученика и 
структури одељења 5. разреда 
 
Пружање подршке наставницима у 
изради ИОП-а и учешће у ИОП 
тимовима 
 
Пружање подршке наставницима у 
изради портфолиа 

педагог/психолог 
 
 
 
педагог/психолог 
 
 
 
педагог/психолог 
наставници,учитељи 
 
 
педагог/психолог 
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Рад са ученицима 

Идентификовање педагошких 
узрока проблема у учењу и 
понашању ученика 
 
Праћење адаптације нових ученика 
у одељењску заједницу и школску 
средину 
Руковођење ученичким 
парламентом 

педагог/психолог 
наставници 
 
 
одељењске старешине 
 
педагог/психолог 

Рад са родитељима, 
односно старатељима 

Рад са родитељима у циљу 
прикупљања података о деци (упис 
новодошлих ученика) 
 
Израда паноа на тему ''Полазак у 
школу'' 

психолог 
 
 
 
педагог 

Рад са директором и 
стручним сарадницима 

Планирање активности, израда 
Годишњег извештаја о раду школе, 
Годишњег плана рада школе 
Планирање седница  Савета 
родитеља, Наставничког већа, 
Педагошког колегијума 

педагог/психолог 
директор,помоћник 
директора 

Рад у стручним органима 
и тимовима 

Учешће у раду одељенских,  
стручних већа,стручних актива и 
Наставничког већа, тимова 

психолог, школски тим 

Стручно усавршавање 

Израда портфолиа 
 
Реализација стручног предавања на 
тему ''Методе учења'' 

педагог/психолог 
 
педагог 

Вођење документације, 
припрема за рад  

Вођење евиденције о сопственом 
раду 
 
Припрема за послове предвиђене 
годишњим планом и оперативним 
плановима рада педагога 

педагог/психолог 
 
 
 

X- XII 

Планирање и 
програмирање о-в рада 

Учествовање у припреми 
индивидуалног образовног плана за 
ученике којима је потребна додатна 
подршка 
Учешће у организацији прославе 
Дана школе 

педагог/психолог 
иоп тимови 

Праћење и вредновање 
о-в рада 

Праћење анализе успеха и 
дисциплине ученика на првом 
класификационом периоду, као и 
предлагање мера за њихово 
побољшање 
 
Праћење адаптације ученика 5. 
разреда на рад 
 

 
руководиоци већа 
 
 
 
педагог/психолог 
 
 
учитељи 1. разреда  
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Организација рада са ученицима 
првог разреда који имају тешкоћа у 
писању 
 
Праћење реализације о-в рада  
 
Праћење начина вођења педагошке 
документације 
 
Реализација самовредновања 

 
 
предметни 
наставници 
 
педагог/психолог 
 
школски тим 

Рад са наставницима 

Пружање стручне помоћи 
наставницима на унапређивању 
квалитета наставе кроз посету 
часова 
 
Анализирање реализације 
праћених активности и давање 
предлога за њихово унапређење 
 
Пружање помоћи наставницима у 
осмишљавању рада са ученицима 
којима је потребна додатна 
подршка (даровитим ученицима, 
ученицима са тешкоћама у развоју) 
 
Праћење начина вођења педагошке 
документације наставника 
(портфолио) 

 педагог/психолог 
 
 
 
педагог/психолог 
 
 
 
 
педагог/психолог 
 
 
 
 
педагог/психолог 
 

Рад са ученицима 

Саветодавни рад са новим 
ученицима 
 
Рад на отклањању педагошких 
узрока проблема у учењу и 
понашању 
 
Учествовање у изради педагошког 
профила ученика којима је 
потребна додатна подршка, израда 
ИОП-а 
 
Руковођење радом Ученичког 
парламента 
 
Реализација радионица из 
програма ''Професионална 
оријентација на преласку у средњу 
школу'' 

психолог 
 
педагог/психолог 
наставници 
 
 
педагог/психолог 
 
 
 
педагог/психолог 
руководилац 
парламента 
 
психолог 
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Сарадња са родитељима, 
односно старатељима 

Пружање подршке родитељима у 
раду са ученицима са тешкоћама у 
учењу, проблемима у понашању, 
проблемима у развоју 

одељенске старешине 

Рад у стручним органима 
и тимовима 

Учешће у раду одељенских,  
стручних већа и Наставничког већа, 
тимова 
 

психолог,  школски 
тим 

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

Сарадња са образовним установама 
(ПУ „Чукарица“  организовање 
родитељског састанка о припреми 
за полазак у школу) 

педагог и психолог 
(стручни сарадници 
ПУ ''Чукарица'') 

Вођење документације 
Вођење евиденције о сопственом 
раду у електронској форми 

педагог 

I/II Планирање и 
програмирање о-в рада 

Учешће у организацији прославе 
школске славе психолог, педагог 

Праћење и вредновање 
о-в рада 

Праћење анализе успеха и 
дисциплине ученика на 
класификационом периоду (крај 
првог полугодишта), као и 
предлагање мера за њихово 
побољшање 
 
Праћење реализације о-в рада 
 
Праћење начина вођења педагошке 
документације 
 
Реализација самовредновања 

руководиоци већа 
 
 
 
 
наставници 
 
психолог, педагог  
 
школски тим 

Рад са  наставницима 

Пружање стручне помоћи 
наставницима на унапређивању 
квалитета наставе кроз посету 
часова 
 
Анализирање реализације 
праћених активности и давање 
предлога за њихово унапређење 

психолог, педагог  
 
 
психолог, педагог 

Рад са ученицима 

Рад са ученицима првог разреда 
који имају тешкоћа у писању 
 
Рад на отклањању педагошких 
узрока проблема у учењу и 
понашању 
 
Учествовање у појачаном 
васпитном раду 
Руковођење радом Ученичког 
парламента 

учитељи 1. разреда 
 
 
наставници 
 
 
 наставници 
 
 
 
педагог 
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Реализација радионица о насиљу 
 

Рад са родитељима, 
односно старатељима 

Пружање подршке родитељима у 
раду са ученицима са тешкоћама у 
учењу, проблемима у понашању, 
проблемима у развоју 

одељенске старешине 

Рад у стручним органима 
и тимовима 

Учешће у раду одељенских, 
стручних  већа и Наставничког већа, 
тимова 

психолог,  школски 
тим 

Вођење документације 
Вођење евиденције о сопственом 
раду у електронској форми 

педагог 

Рад са родитељима, 
односно старатељима 

Пружање подршке родитељима у 
раду са ученицима са тешкоћама у 
учењу, проблемима у понашању, 
проблемима у развоју 

одељенске старешине 

Вођење документације 
Вођење евиденције о сопственом 
раду у електронској форми 

педагог 

III/ IV 

Планирање и 
програмирање о-в рада 

Организација такмичења 
 
Припрема материјала за тестирање 
деце (први разред) 

предметни 
наставници 
 
 
психолог 

Праћење и вредновање 
о-в рада 

Праћење успеха ученика на 
такмичењима 
 
Праћење анализе успеха и 
дисциплине ученика на крају трећег 
класификационог периода 
 
Праћење реализације о-в рада 
(приправници) 
 
Праћење начина вођења педагошке 
документације 
 
Реализација самовредновања 

наставници 
 
психолог 
 
школски тим 

Рад са наставницима 

Пружање стручне помоћи 
наставницима на унапређивању 
квалитета наставе 
 
Анализирање реализације 
праћених активности и давање 
предлога за њихово унапређење 

наставници 
 
 
наставници 
 

Рад са ученицима 

Рад на отклањању педагошких 
узрока проблема у учењу и 
понашању  
 
Учествовање у појачаном 
васпитном раду 
Руковођење радом Ученичког 
парламента 

наставници 
 
 
психолог, педагог 
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Реализација радионица 
/професионална орјентација 
 

психолог 

Рад у стручним органима 
и тимовима 

Учешће у раду одељенских, 
стручних  већа и Наставничког већа, 
тимова 

психолог, педагог ,  
школски тим 

Рад са родитељима, 
односно старатељима 

Пружање подршке родитељима у 
раду са ученицима са тешкоћама у 
учењу, проблемима у понашању, 
проблемима у развоју 

психолог, педагог 
одељенске старешине 

Вођење документације 
Вођење евиденције о сопственом 
раду у електронској форми 

психолог, педагог 

V 
Планирање и 
програмирање о-в рада 

Планирање програма испраћаја 
ученика осмог разреда и прославе 
мале матуре 

Педагог 
/психолог/разредне 
старешине,парламент 

Праћење и вредновање 
о-в рада 
 

Праћење реализације о-в рада 
 
Праћење начина вођења педагошке 
документације 

психолог, педагог 
предметни 
наставници 
 
психолог, педагог 

Рад са ученицима 
 

Испитивање детета приликом уписа 
у основну школу 
 
Рад на отклањању педагошких 
узрока проблема у учењу и 
понашању 
 
Предавање за ученике 8. разреда о 
упису у средњу школу и избору 
занимања 
 
Учествовање у појачаном 
васпитном раду 
Руковођење радом Ученичког 
парламента 
 

психолог, педагог  
 
психолог, педагог 
наставници 
 
 
психолог 
 
 
 
 
психолог, педагог  
 

Рад са родитељима, 
односно старатељима 

Пружање подршке родитељима у 
раду са ученицима са тешкоћама у 
учењу, проблемима у понашању, 
проблемима у развоју 

одељењске старешине 

Рад у стручним органима 
и тимовима 

Учешће у раду Одељенског веће 8. 
разреда и Наставничког већа психолог, педагог 

Вођење документације 
Вођење евиденције о сопственом 
раду у електронској форми 

педагог 

VI 
Планирање и 
програмирање о-в рада 

Учешће у припреми и организовању 
завршног испита за ученике 8. 
разреда 

психолог, педагог 

Праћење и вредновање 
о-в рада 

Праћење анализе успеха и 
дисциплине ученика на крају другог 

руководиоци већа 
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                               ПЛАН  РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ –БИБЛИОТЕКАРА 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА (Васпитно образовна делатност) 

 Упознавање са радом школске библиотеке, с библиотечким фондом и мрежом библиотека 

 Упознавање са врстом библиотечке грађе и оспособљавање за њено самостално коришћење 

 Упознавање са пословима библиотекара и другим сродним занимањима 

 Пружање помоћи при при избору литературе и друге грађе 

 Остваривање програма васпитно – образовног рада са ученицима у школској боблиотеци 

 Развијање навика за редовним и правилним читањем 

 Развијање потреба и интересовања за књигом и друго библиотечком грађом 

 Пружање помоћи ученицима у савладавању правописа и књижевног језика 

 Развијање навика за чувањем, заштитом и руковањем књижном и некњижном грађом 

 Равијање метода самосталног рада за коришћење књижног и некњижног материјала 

 Пружање помоћи ученицима у писању домаћих радова 

 Пружање помоћи ученицима у организовању самосталног рада ван школе 

полугодишта 
 
Координација и анализа годишњих 
извештаја 
 
Реализација самовредновања 

 
руководиоци већа, 
одељењске старешине 
 
школски тим 

Рад у стручним органима 
и тимовима 

Учешће у раду Одељенских већа и 
Наставничког већа 

психолог, педагог 

Вођење документације 
Вођење евиденције о сопственом 
раду у електронској форми 

психолог, педагог 

VII 
Планирање и 
програмирање о-в рада 

Припрема за израду Годишњег 
плана рада школе 
Формирање одељења првог 
разреда 

психолог, чланови 
тима за ШРП 

Праћење и вредновање 
о-в рада 

Праћење успеха ученика на 
завршном испиту (упис у средње 
школе) 

психолог, педагог 

Рад са наставницима 

Праћење начина вођења педагошке 
документације наставника 
(дневници образовно-васпитног 
рада) 
 

педагог 

Вођење документације 
Вођење евиденције о сопственом 
раду у електронској форми 

педагог 
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 Припремање и реализовање посебних програма намењених појединим групама 
ученика(допунски, додатни рад, ваннаставне активности) 

 Укључивање у рад библиотечке секције и пружање помоћи у остваривању њеног програма рада 

 Организовање сусрета са познатм личностима, писцима и другим јавним и културним радницима 

 Реализација тематских часова у библиотеци 
 

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 Припремање годишњег плана рада за обраду лектире 

 Коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне сараднике 

 Планирање набавке књижне и некњижне грађе 

 Информисање стучних актива, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне 
литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе 

 Сарадња са наставницима разредне и предметне наставе у оспособљавању ученика за 
самостално коришћење књижне и некњижне грађе у одељењу и школској библиотеци 

 Учешће у изради библиографије и набавци потребне литературе за остваривање предвиђених 
пројеката и тема из области стручног усавршавања и унапређивања васпитно-образовног рада 

 Припремање књижне и некњижне грађе и других материјала за потребе редовне, допунске и 
додатне наставе, слободних активности и других облика васпитно-образовног рада 

 Организовање посебне сарадње са наставницима матерњег језика 

 Давање информација о интересовању ученика за читењем и подстицање родитеља да се и у 
породичном кругу негују и развијају читалачке навике 

 

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ 

 Систематско информисање корисника о новим књигама, листовима, часописима и сл. 

 Припремање тематских изложби (о појединим издањима, јубилејима и сл) 

 Припремање писмених и усмених приказа књига, периодике и друге књижне грађе 

 Припремање библиографије за поједине предмете из области васпитно-образовног рада 

 Вођење библиотечког пословања – ивентарисање, класификација, сигнатура, каталогизација и сл. 

 Организовање и остваривање међубиблиотечке сарадње 

 Израда азбучног каталога 

 Ревизија библиотечког фонда 

 Сређивање и формирање електронске картотеке (базе података) 
 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ  

 Учествовање у планирању и реализацији културне и јавне делатности, школске библиотеке 

 Припремање и организовање културних и сабирних акција(књижевне трибине, сусрети, 
разговори, акције прикупњаеа књига, конкурси) 

 Учествовање у припремању и сакпљању материјала за школска информативна гласила 

 Учествовање у изради школског листа 

 Остваривање сарадње са организацијама и установама из области културе које се баве радом са 
децом и омладином, посебно у њиховом слободно времену(културно-уметничка друштва, центи 
за културу, народне библиотеке и сл.) 

 Сарадња са новинско- издавачким кућама, РТВ центрима, филмским и озорошним кућама и сл. 
 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 
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 Израда годишњег плана рада 

 Планирање и програмирање рада са ученицима у библиотеци 

 Припремање програма рада за библиотечке секције 

 Планирање литературе и периодичних публикација за ученике наставнике и сараднике 

 Компјутерска евиденција библиотечке грађе 
 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 Праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и приказа 

 Праћење педагошке литературе и  периодике из области библиотекарства 

 Учествовање на седницама стручних и других органа школе 

 Учествовање на семинарима и стручним саветовањима за школске библиотеке 

 Учествавање у раду актива школских библиотека на нивоу општине, града,региона. 

 Сарадња са Народном и другим библиотекама и савезима библиотечких радника региoна и Р. 
Србије 

 

 

                                ПЛАН   РАДА ШКОЛСКЕ МЕДИЈАТЕКЕ – МЕДИЈАТЕКАРА 

РАД СА УЧЕНИЦИМА (Васпитно образовна делатност) 

 Упознавање ученика са радом школске медијатеке 

 Упознавање са пословима медијатекара 

 Пружање помоћи при при избору литературе и друге грађе 

 Развијање навика за редовним читањем, учењем, помоћу савремених техничких средстава 

 Развијање навика за правилним коришћењем литературе 

 Припремање и реализовање огледних часова у договору са медијатекаром и наставницима 

 Појединачни предлози ученика о реализацији наставних садржаја уз помоћ мултим. средстава 
 

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 Коришћење свих техничких средстава медијатеке у реализацији огледних часова  

 Планирање набавке нове књижне грађе као и нових техничких средстава 

 Учешће у набавци потребне литературе за остваривање предвиђених пројеката и тема из области 
стручног усавршавања и унапређивања васпитно-образовног рада 

 Припремање књижне и некњижне грађе и других материјала за потребе редовне, допунске и 
додатне наставе, слободних активности и других облика васпитно-образовног рада 
 

МЕДИЈАТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ 

 Информисање ученика и наставника о новим књигама, часописима и наставним средствима 

 Разне презентације  

 Вођење послова у медијатеци– ивентарисање и  класификација 

 Успостављање сарадње са другим медијатекама 
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ  
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 Учествовање медијатеке у планирању и реализацији културне и јавне делатности школе 

 Припремање и организовање културних акција (књижевне трибине, сусрети, разговори, акције 
прикупљање књига) 

 Учествовање медијатеке у припремању и сакпљању материјала за школска информативна 
гласила 

 Учествовање у изради школског листа 

 Сарадња са филмским и позоришним кућама 
 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

 Израда годишњег плана рада 

 Планирање и програмирање огледних часова  и разних презентација  

  
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 Праћење разне  литературе у функцији усавршавања ВОР-а 

 Учествовање на седницама стручних и других органа школе 

 Учествовање на семинарима и стручним саветовањима  
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IV  ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

 ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
ДОПУНСКИ РАД 
У школској 2015/2016. години организовано треба изводити рад за ученике који из појединих предмета 

нису стекли неопходно знање. У допунску наставу треба укључити ученике који нису савладали градиво 

због болести, емотивно кризних ситуација, породичних проблема или било којих других разлога, а 

заостају у раду. 

ДОДАТНИ РАД 
Додатни рад организовати за оне ученике који могу постићи боље резултате. Наставници који не изводе 

допунску наставу обавезни су да изводе додатну наставу. Додатни рад треба организовати самостално и 

независно од слободних активности. Стручни активи треба да утврде критеријуме за додатни рад. 

Додатни рад се организује један час недељно који се уноси у распоред часова. Додатним радом један 

ученик не може бити ангажован из више предмета. 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
Припремни рад, односно припремна настава, организоваће се у августу за све ученике 5. до 8. разреда, 

који се упућују на полагање поправних и разредних испита, а за редовне ученике 8. разреда, који полажу 

квалификациони испит за средње школе, у месецу јуну. 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  

- Од 1. до 4. разреда по један час недељно - 36 часова годишње, а 
- Од 5. до 8. разреда по 1 час недељно - 36 односно 34 
 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
Ове активности остварују се по један  час седмично усваком разреду 

ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 
Ова активност остварује се у свим разредима од 1. до 8. У трајању од један до три дана, односно од 5 до 

15 часова годишње, а у складу са могућностима ученика и потребама школе и друштвене средине. 

 
СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА 
Ове активности  школа организује са групама ученика. Рад сваке групе остварује се по један час 

седмично. 

 

КУЛТУРНЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ 
Ове активности школа програмира својим годишњим програмом рада у складу са потребама ученика и 

школе и друштвене средине. 
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ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 1.РАЗРЕД 

сеп
тем

б
ар

 

 упознавање са кућним редом школе 
 дефинисање правила понашања у учионици 
 Положај тела при учењу и значај јутарње гимнастике (посебан 

осврт на кичму) 
 Моје радно место за учење (сто, столица, светло) 

учитељ 

     ПП служба 

о
кто

б
ар

 

 Шта се може видети и купити на Сајму књига 
  „Здрави зуби- леп осмех“ 
 Дан Уједињених нација 24.октобар, Дан школе 
 Како и зашто радимо домаће  задатке 

Школски стоматолог 

        учитељ 

н
о

вем
б

ар
 

 Музика коју волим 

 Како чувамо оно што су други садили и гајили 

 Дан толеранције 16. Новембар 

 шта су моје обавезе и одговорности 

Учитељ 

Чланови ОЗ 

д
ец

ем
б

ар
 

 Дан људских права, 10.децембар 
 Животна средина је наша брига 
 Значај одржавања опште и личне хигијене 
 Новогодишње славље 

Учитељ 

Лекар 

јан
уар

 

 Упознавање са ликом Светог Саве 
 Имам право да волим и да будем вољен  
 Како треба да учим/навике у учењу 

Чланови ОЗ Педагог 

ф
еб

р
уар

 

 
 Појам здравља и здравог начина живота 

 
Чланови ОЗ 

м
ар

т 

 Израда честитке за 8.март 
 Здрава исхрана 
 Радионице у циљу спречавања насиља  
 Поздрав пролећу-маскенбал 

Чланови ОЗ 

библиотекар 

ап
р

и
л

 
 Животна средина је наша брига 
 Другарство у одељењу 
 награде и казне 

Чланови ОЗ 
м

ај 

 ДКР/хуманитарна акција 
 Желео бих да будем....... 
 Како проводимо слободно време 
 Настава у природи 

Чланови ОЗ 

јун
 

 Резултати у протеклој школској години 
 „Ово смо ми, баш смо добри“, приредба и изложба за родитеље Чланови ОЗ 
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ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 2.РАЗРЕД 

сеп
тем

б
ар

 

 упознавање са кућним редом школе 
 Положај тела при учењу и значај јутарње гимнастике (посебан 

осврт на кичму) 
 Моје радно место за учење (сто, столица, светло) 
 Уредимо пано- били смо на распусту 

Учитељ 

Чланови ОЗ 

о
кто

б
ар

 

 Шта се може видети и купити на Сајму књига  
 Настава у природи 
 Како и зашто радимо домаће  задатке 
 Дан УН, Дан школе 

Учитељ 

Родитељ 

Чланови ОЗ 

н
о

вем
б

ар
 

 Музика коју волим 

 И родитељи могу да нам помогну 

 Екологија и ми 

  Дан толеранције, 16.новембар 

Лекар 

Учитељ 

ученици 

д
ец

ем
б

ар
 

 Како се облачимо 
 Зимске радости на снегу 
 Дан људских права, 10.децембар 
 Животна средина је наша брига 

ученици 

јан
уар

 

 Прослава Дана Светог Саве 
 Критика и самокритика, За бољи успех и дисциплину 
 Био/ла сам забринут/а 

 

Чланови ОЗ 

ф
еб

р
уар

 

 
 Желео бих да вам испричам  

 
Чланови ОЗ 

м
ар

т 

 Честитамо мами празник 
 Поздрав пролећу-маскенбал 
 Здрава исхрана 
 Радионице у циљу спречавања насиља 

Педагог 

 

ап
р

и
л

 
 Чији ме поступак подсетио на одговорност 
 Бонтон понашања на рођендану друга 
 Награда и казна 

Чланови ОЗ 

м
ај 

 Животна средина је наша брига 
 ДКР/хуманитарна акција 
 Како користимо слободно време, Бирамо најлепшу књигу 
  Једнодневни излет 

Чланови ОЗ 

јун
 

  препоруке мог учитеља 
 „Распуст је ту» Чланови ОЗ 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 3.РАЗРЕД 

сеп
тем

б
ар

 

 Кућни ред школе 
 Положај тела при учењу и значај јутарње гимнастике 

(посебан осврт на кичму) 
 Моје радно место за учење (сто, столица, светло) 
 Стоп насиљу у школи 

Учитељ 

Наставници физичког 

Чланови ОЗ 

о
кто

б
ар

 

 Дан детета – 7.октобар 
 Права и обавезе 
 Прослава Дана школе, Дан УН, 24.октобар 
 Шта се може видети и купити на Сајму књига 

Учитељ 

Чланови ОЗ  

н
о

вем
б

ар
 

 Дан толеранције – 16.новембар 

 Екологија и ми 

 школско такмичење-распевана ОЗ 

 хуманост на делу 

стоматолог 

Учитељ 

д
ец

ем
б

ар
 

 Дан људских права, 10.децембар 
 Како се облачимо 
 Критика и самокритика 
 Новогодишња прослава 

Клуб УН 

јан
уар

 

 Како треба да учим  
 Свети Сава, први српски просветитељ  
 Упознајмо нову књигу 

 

Учитељ 

ученици 

ф
еб

р
уар

 

 
 Одговорност 

 

Родитељ 

библиотекар 

м
ар

т 

 Дан жена, 8.март 
 Поштовање и самопоштовање 
 Поздрав пролећу-маскенбал 
 Здрава исхрана 

Учитељ 

ученици 

ап
р

и
л

 

 Награда и казна 
 Породица  
 Дан планете Земље 

Чланови ОЗ 

м
ај 

 Мајске радости 
 Дечија штампа 
 Брига  о животној средини – 5.јун 
 Животна средина је наша брига 
 

Чланови ОЗ 

родитељи 

јун
 

 Анализа успеха на крају школске године 
 Игранка за крај  Чланови ОЗ 
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ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 4.РАЗРЕД 

сеп
тем

б
ар

 

 Кућни ред школе 
 Положај тела при учењу и значај јутарње гимнастике 

(посебан осврт на кичму) 
 Моје радно место за учење (сто, столица, светло) 
 Моја права и обавезе  
 

учитељ 

Чланови ОЗ 

о
кто

б
ар

 

 Значај Светског Дана детета, 7.октобар 
 Шта се може видети и купити на Сајму књига  
 Прослава Дана школе, Дан УН, 24.октобар 
 Настава у природи 

Учитељ 

Чланови ОЗ 

н
о

вем
б

ар
 

 школско такмичење-распевана ОЗ 

  Предавање –Методе учења 

 Дан толеранције, 16.новембар 

 Позоришна представа 

Педагог 

Чланови ОЗ 

д
ец

ем
б

а

р
 

  Необична и ретка занимања 
 Дан људских права, 10.децембар 
 Лепо понашање, основни појмови 
 Прослава Нове године 

Чланови ОЗ 

Учитељ 

јан
уар

 

 Помоћ другу у учењу 

 Породица је за мене велика сигурност 
 Свети Сава, први српски просветитељ 

Чланови ОЗ 

ф
еб

р
уар

 

 
 Предавање –Превенција употребе психоактивних 

супстанци  

Чланови ОЗ 

Педагог 

м
ар

т 

 Другарство је највеће богатство 
 Обележавање Дана жена 
 Радионице у циљу спречавања насиља 
 Здрава исхрана 

Чланови ОЗ 

 
ап

р
и

л
 

 Предавање –Превенција употребе психоактивних 
супстанци 

 Награда и казна 
 Ускршње честитке 

Педагог 

Чланови ОЗ 

м
ај 

 Дружимо се са будућим првацима, посета деце вртића 
 ДКР/хуманитарна акција 
 Шта вас очекује у 5.разреду 
 Животна средина је наша брига 

Чланови ОЗ 

 

јун
 

 Припреме за прелазак на предметну наставу 
 Припреме за  пријем првака 

Чланови ОЗ 

Педагог 
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                                ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 5.РАЗРЕД 

сеп
тем

б
ар

 

 Упознавање са разредним старешином, кабинетском наставом и 
распоредом часова  

 анализа изборних предмета 
 Упознавање са Програмом рада ОЗ и избор руководства 
 Како да помогнем другу у учењу 

разр. старешине 

Чланови ОЗ 

 

О
кто

б
ар

 

 Значај светског Дана детета, 7.октобар 
 Екскурзија 
 Договор око прославе Дана школе – 24.октобар 
 Методе успешног учења 

разр. старешине 

 

н
о

вем
б

ар
 

 Понашање на јавном месту 
 Не откривај слабости других само да би себе истакао 
  Сусрет са родитељем и његовим занимањем 
  Дан толеранције, 16.новембар 

разр.стареш 

Чланови ОЗ 

д
ец

ем
б

ар
 

 Екологија духовне и животне средине 
 Дан људских права, 10.децембар 
 Успех мог одељења је и мој успех 
 Посета културним установама 

Чланови ОЗ 

разр. старешине 

јан
уар

 

 Учешће у активностима поводом обележавања имена и дела Светог 
Саве 

 Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Чланови ОЗ 

разр. старешине 

ф
еб

р
уар

 

 Уређење простора у којем живимо 
 Занимање мојих родитеља, изложба 
 Дан љубави, 14.фебруар 

Чланови ОЗ 

 

м
ар

т 

 Помоћ другу у учењу 
 Моја породица (права и обавезе) 
 Радионице у циљу спречавања насиља 
 Здрава исхрана 

Чланови ОЗ 

разр.старешине 

ап
р

и
л

 
 Шта волим и чега се бојим 
 Породица је друштво, друштво је породица 
 Одбрамбени систем организма 
 Ми и одрасли, Постоји ли јаз мећу генерацијама 

Чланови ОЗ 

 

м
ај 

 Посета ботаничкојбашти 
 ДКР/ хуманитарна акција 
 Шта је мени значио ученички излазак 
 Животна средина је наша брига 

Чланови ОЗ 

 

јун
 

 Светски Дан заштите животне средине, 5.јун 
 Да ли смо задовољни успехом који смо постигли 

 

Чланови ОЗ 
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                                ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 6.РАЗРЕД 

сеп
тем

б
а

р
 

 План рада ОЗ, избор руководства 
 Опредељење ученика за додатни рад и секције 
 Како да помогнем другу у учењу 
 Карактеристике психо-физичког развоја 

разр. старешине 

Чланови ОЗ 

о
кто

б
ар

 

 Значај светског дана детета, 7.октобар 
 Награда и казна 
 Прослава октобарских празника- Дана школе и Дана ОУН 
 Шта се на Сајму књига може видети и купити 

Дечији савез 

разр. старешине 

н
о

вем
б

ар
 

 Поштујмо друге ако желимо да нас поштују 
 Шта је слободно време и како га искористити 
 Помоћ  у учењу, међусобна помоћ 
 Дан толеранције, 16.новембар 

Чланови ОЗ 

 

д
ец

ем
б

ар
 

 Екологија духовне и животне средине и како је заштити 
 Какве особине бих желео да има мој друг или другарице 
 Помоћ ученицима који теже уче 
 Дан људских права, 10.децембар 
 

наст.биологије 

Ученици 

јан
уар

 

 Анализа успеха на крају првог полугодишта 
 Обележавање имена и дела Светог Саве 
 Дан љубави, 14.фебруар 

 

Чланови ОЗ 

ф
еб

р
уар

 

 
 Сусрет са родитељем и његовим занимањем 

 

Ученици 

Родитељ 

м
ар

т 

 Обележавање 8.марта 
 Радионице у циљу спречавања насиља 
 Здрава исхрана 
 Занимања у уметности 

Ученици 

Дом здравља 

ап
р

и
л

 

 Помоћ слабим ученицима 

 Шта бих волео да радим кад порастем.... 
 Ми и одрасли, Постоји ли јаз мећу генерацијама 
 СЕКТЕ 

Чланови ОЗ 

школски стоматолог 

м
ај 

 ДКР/хуманитарна акција 
 Посетили смо и видели музеј 
 Шта смо све постигли на такмичењима 
 Животна средина је наша брига 

Чланови ОЗ 

разр. старешине 

јун
 

 Изложба 
 Светски Дан заштите животне средине 

 

Чланови ОЗ 
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                                ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 7.РАЗРЕД 

 

сеп
тем

б
ар

 

 Избор  руководства ОЗ 
 Избор представника за Ученички парламент 
 Како да помогнем другу у чењу 
 професионална орјентација, радионица 

разр. старешине 

Чланови ОЗ 

О
кто

б
ар

 

 Значај светског дана детета, Дечије недеље, 7.октобар 
 Екскурзија 
 Обележавање Дана школе и Дана ОУН, 24.октобар 
 Шта се може видети и купити на Сајму књига 

Дечији савез 

разр. старешине 

н
о

вем
б

ар
 

 професионална орјентација, радионица 

 пушење и алкохолизам 

 међудругарски односи у одељењу 

 животна средина је наша брига 

Чланови ОЗ 

разр. старешине 

д
ец

ем
б

а

р
 

 Светски дан борбе против Сиде, 1.децембар 
 Колико и зашто изостајемо са наставе 
 Слободно време и како га користити 
 Дан људских права 

Ученици 

Педагог 

јан
уар

 

 Анализа успеха на крају првог полугодишта 
 Прослава школске славе- Светог Саве 
 професионална орјентација, радионица 

Чланови ОЗ 

ф
еб

р
уар

 

 

 СИДА, болест нашег времена 

 

Ученици 

Дом здравља 

м
ар

т 

 Здрава исхрана 
 професионална орјентација, радионица 

 Радионице у циљу спречавања насиља 
 СЕКТЕ 

Ученици 

психолог 
ап

р
и

л
 

 Посета културној установи, Народни музеј 
 Правилна и неправилна исхрана 
 Најжељеније занимање у разреду 
 Ми и одрасли, Постоји ли јаз мећу генерацијама 

Чланови ОЗ 

разр. старешине 

м
ај 

 Постигнућа на такмичењима  
 ДКР/хуманитарна акција 
 Реализација екскурзије 
 Спортски дан, Пролећни крос 

Чланови ОЗ 

Наст.ФВ. 

јун
 

 Анализа успеха на крају другог полугодишта 
 Дан заштите човекове околине 
 

Чланови ОЗ 

разр. старешине 
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                                ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 8.РАЗРЕД 

 

сеп
тем

б
ар

 

 Избор руководства ОЗ и представника за Ученички парламент 
 професионална орјентација, радионица 

 Како да помогнем другу у чењу 
 Договор око извођења екскурзије 

разр. старешине 

Чланови ОЗ 

о
кто

б
ар

 

 Светски дан детета, , 7.октобар 
 ДКР/хуманитарна акција 
 Обележавање октобарских празника, Дана школе и Дана ОУН,  
 Шта се може видети и купити на Сајму књига 

разр. старешине 

Чланови ОЗ 

н
о

вем
б

ар
 

 разговор о раду и оствареним резултатима 

 професионална орјентација, радионица 

 Дан толеранције, 16.новембар 

 Тешкоће у учењу и помоћ у раду 

Чланови ОЗ 

разр. старешине 

психолог 

д
ец

ем
б

ар
 

 Светски дан борбе против Сиде, 1.децембар 
 предавање и разговор на тему „Промишљено до одлуке“ 

 Слободно време ученика и његово коришћење 
 Дан људских права, 10.децембар 

Психолог 

Наст.биол. 

разр. старешине 

јан
уа

р
 

 Обележавање имена и дела Светог Саве 
 Анализа успеха у првом полугодишту 
 Анкета о професионалним намерама 

Чланови ОЗ 

ф
еб

р
уар

 

 Дан љубави, 14.фебруар 

 међусобни односи ученика и наставника 

 тестирање способности, особина личности и мотивације са циљем 

адекватног избора занимања и средње школе 

Чланови ОЗ 

разр. старешине 

психолог 

м
ар

т 

 Радионице у циљу спречавања насиља 
 професионална орјентација, радионица 

 Пушење и алкохолизам 
 саветодавни рад са ученицима на основу резултата тестирања 

разр. старешине 

психолог 

ап
р

и
л

 

 Анализа постигнутих успеха 
 професионална орјентација, радионица 

 саветодавни рад са ученицима на основу резултата тестирања 
  Кутак за ПО, изложба 

Педагог 

психолог 

м
ај 

 Постигнућа на такмичењима  
 Договор о матурској прослави и испраћају ученика осмог разреда 
 Предлог за вуковце и ученика генерације 

ПП служба 

Чланови ОЗ 
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V  ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

                                           ПРОГРАМ РАДА ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА 

август 

 Припреме за почетак нове школске године 
 Припреме за дочек ученика 1. разреда 
 Програмирање рада Дечијег савеза 

Руководство 

Чланови 

сеп
тем

б
ар

 

 Конституисање Дечијег савеза 
 Припреме за обележавање Дечије недеље и припреме 

ученика 1. разреда за приступање у Дечији савез, набавка 
одговарајућих материјала...добродошлица, беџева, и сл, 

 Припрема програма за свечани пријем 
 Светски дан мира- 21. септембар 

Руководство 

Чланови 

о
кто

б
ар

 

 Дечија недеља  

 Приступање ученика 1. разреда у Дечији  савез 

 Конвенција о правима детета УН и Буквар дечијих права 

 Хуманитарна акција 

 Формирање еколошких патрола у школи 

 Прослава Дана школе 

 Упознавање споменика културе – „ Београд кроз векове“-   

Упознај свој град 

 Пријем деце код председника Београда и Општине 

 Ликовни конкурс за дечију карикатуру „Мали Пјер“ 

 Литерарни конкурс „Недовршена прича“ 

Ученици 3.разреда 

Руководство 

Чланови 

н
о

вем
б

ар
 

 Школско такмичење соло певача „Златна сирена“, група 
певача, Најраспеваније ОЗ 

 У сарадњи са Црвеним крстом и Установама здраства 
организовање разговора о превенцији, сузбијању и лечењу 
болести дроге, алкохолизма и пушења (старији разреди) 

 Изложба радова са конкурса „Мали Пјер“ 

Руководство 

Чланови 

д
ец

ем
б

ар
 

 Општинско такмичење „Златна сирена“ и групе певача 
 Општинско такмичење „Најраспеванија ОЗ“ 
 Школско такмичење „Турнир дечијих игара“ 
 Припреме за обележавање Дана Светог Саве 
 Школско такмичење рецитатора 
 Новогодишњи програм у школи 
 Школско такмичење“Колико познајем Београд“ 

Руководство 

Чланови 

 

       3.разред 

јан

уар
 

 Прослава Светог Саве у школи 
 Пријава рецитатора за општинско такмичење 

 

ф
еб

р
уар

 

 Општинско такмичење рецитатора 
 Градско такмичење „Најраспеванија ОЗ“ 
 Општинско такмичење „Турнир дечијих игара“ 

Руководство 

Чланови 

м
ар

т 

 Школско такмичење „Ђачко песничко сусретање“ 
 Еколошка акција у школи 
 Трибина „Заштитимо птице у граду“, (конкурс за ликовне 

Руководство 
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радове, кућице, скулптуре птица, фотографије) 
 Обележавање Дана пролећа, литерарни радови и ликовни 

конкурс 21. март 
 Градско такмичење „Турнир дечијих игара“ 
 Општинско тачмичење оркестара и малих музичких састава 
 Ликовни конкурс“Шарање васкршњих јаја“ 

Чланови 

ап
р

и
л

 

 Обележавање Светског Дана здравља (сарадња са Црвеним 
крстом – 7. април 

 Еколошке акције – Такмичење за најуређенију школу 
 Градско такмичење „Златна сирена“ 
 Општинско такмичење „Ђачко песничко сусретање“ 
 Градско такмичење оркестара и малих музичких састава 
 Градска завршница „Београд кроз векове“ 

Руководство 

Чланови 

м
ај 

 Општинско такмичење фолклора, ритмике и модерног 
плеса 

 Градско такмичење хорова 
 Градско такмичење „Ђачко песничко сусретање“ 
 Учешће у спортско-рекреативној акцији „Дани изазова“ 

Руководство 

Чланови 

јун
 

 Градско такмичење фолклора, ритмике и модерног плеса 
 Завршна акција „Колико познајемо птице у Београду“ 
 Обележавање 21. јуна, светског Дана музике 
 Обележаваље Дана Николе Тесле- 2.јун 
 „Ђачко песничко сусретање“-Градско 

Руководство 

Чланови 
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                                ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

руководилац Сања Томановић и Владимир Парезановић 

сеп
тем

б
м

ар
 

 Конституисање Ученичког парламента 

 Избор председника,потпредседника,секретара и записничара 

 Упознавање ученика са начином рада УП и обавезама  

 Избор представника УП у Школском одбору 

 Разматрање организације и извођења екскурзије  

Чланови  

 

о
кто

б
ар

 

 Доношење правила понашања на нивоу школе 

 доношење одлуке о организовању журки у школи за ученике од 5-8р 

(у сарадњи са управом школе) 

 Организације прославе Дана школе 

 Успостављање сарадње између школе и других институција – 

Сарадња са Канцеларијом за младе 

 Упознавање са програмом професионалне орјентације 

Чланови ОЗ 

Педагог 

н
о

вем
б

ар
 

 Идентификовање дисц. проблема и предлагање  решења 

 Предлози за унапређивање односа ученик наставник,ученик- ученик 

 Кутија са питањима и предлозима за УП 

 организација журке за ученике од 5-8.разреда 

 

д
ец

ем
б

ар
 

јан
уар

 

 Разматрање организације прославе Нове године 

 Обележавање Дана борбе против сиде 

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

 Полугодишњи извештај о раду УП 

Чланови ОЗ 

ф
еб

р
уар

 

 Организовање сусрета са средњошколцима 

 Хуманитарна акција 

 Предлози за побољшање успеха и дисциплине ученика 

Чланови ОЗ 

Раз.стареш. 

м
ар

т 

 Сусрет са средњошколцима 

 Упознавање са организацијом полагања завршних испита 

  Текућа питања 

Раз.стареш. 

Педагог 
ап

р
и

л
 

 Предлози за организовање прославе матурске вечери 

 организација журке за ученике од 5-8.разреда  

 Помоћ у организацији и реализацији „Сајам науке“ 

 Разметрање организације и извођења екскурзије за ученике 5., 6. и 

7.разреда 

Педагог 

психолог 

м
ај 

 Акција чишћења школе и школског дворишта 

 Акција сређивања школских ормарића 

 Текућа питања 

Чланови ОЗ 

Помоћ.дир. 
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јун
 

 Израда паноа о ученичким постигнућима 

 Упознавање Школског одбора и Наставничког већа са резултатима 

рада 

 Израда извештаја о раду Школског парламента 

 Прављење плана за наредну школску годину 

Чланови ОЗ 

Раз.стар. 
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ПРОГРАМ РАДА КЛУБА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА 

                                                                      Руководилац :  Ана  Николић 

 

 

 

 

септембар  

- Информисање ученика о циљевима и активностима клуба за Уједињене 

нације, 

 евиденција чланства и договор о програму и начину рада клуба за УН     

- Тематски сусрети ( радионице) : СИСТЕМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА  

- Обележавање Међународног дана мира ( 21 септембар) – цртање на тему: 

„Моја будућност,моји циљеви“  

-  Практичан рад  :   литерарни и ликовни конкурс удружења за УН , поводом 

дана  УН 

 

 

руководиоци  

     клуба 

 

 

октобар 

- Тематски сусрети ( радионице) : миленијумски циљеви развоја УН до 2015 

- Обележавање Међународног дана ненасиља ( 2 октобар) 

- Обележавање  Међународног дана за смањење природних катастрофа 

(14октобар) 

- Обележавање Међународног дана против сиромаштва ( 16 октобар )   

- Практичан рад : програм поводом дана УН  - 24 октобар 

 

 

новембар 

- Тематски сусрети( радионице) : толеранција и култура мира 

- Практичан рад : обележавање 16 новембра Међународног дана 

толеранције и дана УНЕСКА 

- Светски дан деце 20 новембар – упознавање Конвенције о правима детета  

 

 

 

децембар 

- Тематски сусрети(радионице) : УН и људска права  

- Обележавање Светског дана борбе против сиде ( 1 децембар ) 

- Обележавање Међународног дана волонтера ( 5 децембар ) 

- Обележавање Дана људских права (10 децембар ) – недеља људских 

права   

- Практичан рад : учешће у хуманитарној акцији продаје УНИЦЕФ честитки и   

производа   

 

 

    јануар 

  фебруар 

- Учешће у стручној посети Асоцијацији за УН у Барселони и објектима 

Светске баштине УНЕСКА у Италији, Француској и Шпанији 

- Тематски сусрети( радионице) :  Светска културна и природна баштина 

УНЕСКА   
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- Практичан рад: Представљање објеката Светске баштине УНЕСКА у свету  

 

 

     март 

- Тематски сусрети(радионице) : Светска баштина УНЕСКА у нашој земљи 

- Практичан рад : Представљање објеката Светске баштине УНЕСКА у нашој 

земљи       

- Обележавање Међународног дана борбе против расне дискриминације           

( 21 март )   

- Учешће у стручној посети Главном седишту УН у Њујорку  

 

 

април  

- Тематски сусрети( радионице): Програм УН за контролу дрога ( УНДЦП)   

- Обележавање Светског дана здравља ( 7 април )   

- Учешће у стручној посети седишту УНЕСКА у Паризу и „Палати нација“ у 

Женеви 

 

 

     мај  

- Тематски сусрети(радионице): Климатске промене и одрживи развој  

- Обележавање Међународног дана за културну разноврсност ( 21 мај ) 

- Обележавање Међународног дана за биолошку разноврсност и одрживи 

развој  

( 22 мај )   

- Практичан рад : Еколошка радионица  

 

 

     јун  

- Тематски сусрети (радионице) : Агенда за 21 век  

- Практичан рад : Израда картица приоритета   

- Обележавање Светског дана животне средине ( 5 јун ) 

- Учешће у стручној посети објектима Светске баштине и другим 

знаменитостима у Италији  
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ПРОГРАМ РАДА КУД-а 

          Припреме приредби за: 

 свечани пријем првака 
 Дан школе – 24. октобар 
 Свети Сава – 27.јануар 
 8.март 
 Свечаност поводом доделе Вукових и посебних диплома  
 Испраћај осмака 

 

Марина Стојановић, Радмила Симијоновић, Слободан Станковић, Гордана Милин, Славица 

Тодоровић, Предраг Милосављевић, Верица Попов, Драгана Ћурчић, Тања Пешић. 

 

                   ПРОГРАМ РАДА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА 

                                             Руководилац  Љиљана Главоњић 

сеп
тем

б
ар

 

 

 Одабир ученика за активности Црвеног крста у школи 
Д.Радовић 

о
кто

б
ар

 

                      -«Трка за срећно детињство» 
 Рекреативно хуманитарна манифестација 

Љ.Главоњић 

ученици 

н
о

вем
б

ар
 

 Сакупљање чланарине Црвеног крста у школи 
 Конкурс »За сунчану јесен живота» 

"" 

д
ец

ем
б

ар
 

 Предавање о хигијени, пушењу, алкохолизму и дроги 
"" 

Ф
еб

р
уар

 

 Припрема екипе за обуку „Прве помоћи“ 
"" 

м
ар

т 

 Обуке «Прве помоћи» "" 

ап
р

и
л

 

 Конкурс „Крв живот значи“ 
 Припрема ученика за квиз „Шта знаш о Црвеном 

крсту“ 

"" 

м
ај 

 Такмичење из Прве помоћи на територији општине 
 Такмичење ученика у квизу „Шта знаш о Црвеном 

крсту“ 

"" 

јун
 

 Евиденција реализације активности и резултата 
Црвеног крста у школи за школску 2014/15.годину 

"" 
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ СПОРТА  

Циљ и задаци 

Циљ школског спорта јесте да разноврсним моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитно-образовним подручјима допринесе свестраном развоју личности ученика, развоју моторичких 

способности, усавршаванју и примени моторичких умења.  

Задаци 

1/ Оспособњаваље ученика да стечена уменја, знаља и навике користе у свакодневним условима живота 

и рада; 

2/ Формирање морално-вољних квалитета личности; 

3/ Промовисање позитивних социјалних интеракција; 

4/ Развијање креативности; 

5/ Развијање позитивне слике о себи 

6/ Оспособљавање за самостално вежбање и усмеравање надарених ученика за бављење спортом 

 

Програм Школског спорта реализоваће се у складу са календаром општинских и градских такмичења, у 

недељи пре њихових термина 
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АКТИВНОСТИ И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

време 

реализациј 

ОБЛАСТ 

СПОРТА 

НАЧИН РЕАЛИЗОВАЊА РЕАЛИЗАТОРИ  

СЕПТЕМБАР-

ТРЕЋА 

НЕДЕЉА 

НЕДЕЉА 

ШКОЛСКОГ 

СПОРТА 

ОДЕЉЕЊСКА И   

РАЗРЕДНА ТАКМИЧЕЊА 

СТРУЧНИ 

АКТИВ 

ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА 

 

ОКТОБАР 

ОДБОЈКА 

 

Унутар 

одељенска/Одељенска  

међуодељенска 

такмичења / разредна 

такмичења од петог до 

осмог разреда 

    -,,- 

Правилно држање тела, унапређење 

природних облика кретања, 

унапр.моторичких спос., гипкости, 

снаге и издржљивости 

НОВЕМБАР 

КОШАРКА 

 
    -,,-     -,,- 

Социјализација, унапређење 

моторичких способности, 

прецизности и издржљивости 

ДЕЦЕМБАР 

 

ГИМНАСТИКА 

Од првог до осмог разреда 

Одељенска такмичења 

    -,,- Стицање навика о здравом начину 

живота и очувању здравља и 

природне средине, као и примена 

стечених знања 

ФЕБРУАР 

РУКОМЕТ 

 

Унутар одељенска 

Одељенска  

Унутародељенска 

такмичења од петог до 

осмог разреда 

 

 

 -,,- 

Усавршавање    осн. физичких 

својстава: снаге, брзине, гипкости, 

издржљивости, спретности и 

окретности 

МАРТ МАЛИ ФУДБАЛ     -,,-   -,,-  

АПРИЛ 

АТЛЕТИКА 

 
    -,,-     -,,- 

Правилно држање тела, унапређење 

природних облика кретања, 

унапр.мот. спос., гипкости, снаге и 

издржљивости 

МАЈ 

НЕДЕЉА 

ШКОЛСКОГ 

СПОРТА 

 

Турнир у кошарци-

малом фудбалу и одбојци 

за осми разред 

Разредне 

старешине 

осмог разреда 

Социјализација, унапређење мот. 

способности, прецизности  

Уколико дође до измена у календару општинских и градских такмичења, доћи ће и до измена термина 

наших такмичења. 
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  НЕДЕЉА  ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

Време 

одржавања 
Обим активности 

Начин 

реализације 
Реализатори  

Трећа 

недеља 

септембра 

5. и 6. Разред-М. Фудбал-

дечаци 

Одељенско 

такмичење 

Међуодељенско 

такмичење 

Стручно веће 

физ. Васп. 
 

-,,- 
5. и 6. Разред- између 

четири ватре - девојчице 
-,,- -,,-  

-,,- 

7. и 8. Разред фудбал, 

дечаци 

7. и 8. Разред, одбојка, 

девојчице 

-,,- -,,-  

-,,- 

Фудбал- финални сусрет 

репрез. 5. – 6. Разред и 7. – 

8. разред 

Разредна 

такмичења 
-,,-  

Трећа 

недеља 

маја 

Турнир у м. Фудбалу и 

кошарци за 8. Разред, 

дечаци. 

Турнир у одбојци за 8. 

Разред, девојчице 

Одељенска 

такмичења и 

међуодељенска 

такмичења 

-,,- 

Разредне 

старешине осмог 

разреда 

 

    

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

Основ овог Програма је превенција деликвентног понашања, помоћ ученицима у учењу, 

подршка талентованој деци кроз додатне програме, социјална и здравствена заштита, заштита 
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од насиља, помоћ у професионалном орјентисању за упис у средње школе  и реализоваће се 

кроз следеће области: 

1. Брига о ученицима 

 Безбедност ученика је регулисана Правилником о понашању и облачењу, Програмом 

Заштите ученика од насиља 

 Праћење физичког, здравственог , социјалног и емоционалног развоја ученика се 

одвија кроз програме  социјалне и здравствене заштите 

 2. Подршка у учењу 

Подршка у учењу је предвиђена низом активности кроз програме који су тек у изради (циљеви 

развојног плана) 

 Програм помоћи у учењу 

 Програм рада са децом са посњбним образовним потребама 

 Програм рада са талентованом децом 

 Програм рада стручне службе у пружању подршке 

 

ПРОГРАМ „УЧЕЊЕ УЧЕЊА“ 

                         (за ученике од 1.-8. р.) ГОДИШЊИ ПЛАН  

САДРЖАЈ НИВО ОБЛИК ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАТОР 

1. Умеш ли да учиш? (упитник 

за ученике) 

5.-8. р. ЧОС септ. ОС 

ППС 

2. Моје радно место за учење 

(сто, столица, светло) 

1.-4. р. ЧОС септ. ОС 

3. Положај тела при учењу и 

значај јутарње гимнастике 

(посебан осврт на кичму) 

1.-4. р. ЧОС октоб. ОС 

Наставници 

физичког 

4. Услови успешног учења 4.-8. р. ЧОС септ. ППС 

5. Распоред рада и одмора 

(режим дана) 

1.-8. р. ЧОС октоб. ОС 

ППС 

6. Распоред (план) учења 4.-8. р. ЧОС октоб. ППС 

7. Израда домаћих задатака 1.-3. р. ЧОС октоб. ОС 
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8. Учење мора бити правилно, 

шта то значи? 

5.-8. р. ЧОС октоб. ППС 

9. Уџбеник као извор знања 3.-8. р. редовна 

настава 

септ. 

током 

године 

Предметни 

наставници 

10. Вежбање читања и 

разумевања прочитаног 

1.-6. р. редовна 

настава 

током 

године 

Предметни 

наставници 

11. Вежбање у постављању 

питања у вези с прочитаним 

4.-8. р. редовна 

настава 

oктоб. 

током 

године 

Предметни 

наставници 

12. Подвлачење текста 

(уочавање битног) 

4.-8. р. редовна 

настава 

новем. 

током 

године 

Предметни 

наставници 

ППС 

13. Како се учи текст из 

уџбеника? 

4.-8. р. редовна 

настава 

ЧОС 

током 

године 

Предметни 

наставници 

ППС 

14. Како понављати градиво и 

како се преслишавати? 

5.-8. р. редовна 

настава 

ЧОС 

током 

године 

Предметни 

наставници 

ППС 

15. Како ћемо знати да смо 

научили градиво? 

4.-6. р. ЧОС новем. ОС 

ППС 

16. Коришћење речника и 

енциклопедија? 

3.-6. р. редовна 

настава 

током 

године 

Предметни 

наставници 

17. Писмени записи при учењу 

текста? 

5.-8. р. редовна 

настава 

током 

године 

Предметни 

наставници 

18. Методе учења (учење 

градива у целини, по деловима 

и комбиновано) 

4.-8. р. редовна 

настава 

ЧОС 

децем. ОС 

ППС 

19. Распоређено учење у 

времену 

5.-8. р. ЧОС децем. ОС 

ППС 

20. Начини коришћења 7.-8. р. редовна током Предметни 
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литературе настава године наставници 

Напомена: 

прелиминарно разговарати са 

ученицима на тему: тешкоће 

при учењу и како их савладати 

1.-4.-р. ЧОС септ. ОС 

ППС 

 

ПРОГРАМ „УЧЕЊЕ УЧЕЊА“ 

1. разред 

САДРЖАЈ ОБЛИК ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

Моје радно место за учење (сто, 

столица, светло) 

ЧОС септ. ОС 

Положај тела при учењу и значај 

јутарње гимнастике (посебан осврт на 

кичму) 

ЧОС септ. ОС 

Наставници физичког 

 Распоред рада и одмора (режим 

дана) 

ЧОС Новем. ОС 

ППС 

Израда домаћих задатака ЧОС октоб. ОС 

 Вежбање читања и разумевања 

прочитаног 

Редовна 

настава 

Допунска 

настава 

Током 

године 

Предметни наставници  

родитељи 

 

2. разред 

САДРЖАЈ ОБЛИК ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

Моје радно место за учење (сто, 

столица, светло) 

ЧОС IX ОС 

Положај тела при учењу и значај 

јутарње гимнастике (посебан осврт на 

кичму) 

ЧОС IX ОС 

Наставници физичког 

 Распоред рада и одмора (режим 

дана) 

ЧОС X ОС 

ППС 

Израда домаћих задатака ЧОС X ОС 
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 Вежбање читања и разумевања 

прочитаног 

Редовна 

настава 

Допунска 

настава 

Током 

године 

ОС 

прдметни наставници  

родитељи 

Тешкоће при учењу и како их 

савладати? 

ЧОС новем. Учитељи 

ППС 

3. разред 

САДРЖАЈ ОБЛИК ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

Моје радно место за учење (сто, 

столица, светло) 

ЧОС IX ОС 

Положај тела при учењу и значај 

јутарње гимнастике (посебан осврт на 

кичму) 

ЧОС IX ОС 

Наставници физичког 

 Распоред рада и одмора (режим дана) ЧОС X ОС 

ППС 

Израда домаћих задатака ЧОС X ОС 

Уџбеник као извор знања Редовна 

настава 

Током 

године 

Предметни наставници 

Коришћење речника и енциклопедија Редовна 

настава 

Током 

године 

Предметни наставници 

Како ћемо знати да смо научили 

градиво? 

ЧОС XII ППС 

 Вежбање читања и разумевања 

прочитаног 

Редовна 

настава 

Током 

године 

предметни наставници  

 

 

 

4. разред 

САДРЖАЈ ОБЛИК ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

Распоред рада и одмора током дана  ЧОС IX ОС 

Услови успешног учења ЧОС IX ОС -ППС 

Распоред (план) учења ЧОС X ОС 
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ППС 

Како се учи текст из уџбеника ЧОС XI ОС 

Како ћемо знати да смо научили 

градиво 

ЧОС XI ППС 

Коришћење речника и енциклопедије Редовна 

настава 

Током 

године 

Предметни наставници 

Методе учења (учење градива у целини, 

по деловима или комбиновано) 

ЧОС Током 

године 

ППС 

5. – 8. разред 

САДРЖАЈ ОБЛИК ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

Умеш ли да учиш? 

(упитник за ученике) 

Услови успешног учења 

(план учења, режим дана) 

Распоред (план) учења 

Учење мора бити правилно, шта то 

значи? 

ЧОС 

 

IX 

 

ОС 

ППС 

 

Уџбеник као извор знања Редовна 

настава 

Током 

године 

Предметни наставници 

 Вежбање читања и разумевања 

прочитаног (за ученике 5.и 6.р) 

Редовна 

настава 

Током 

године 

Предметни наставници 

Вежбање у постављању питања у вези 

са прочитаним 

Редовна 

настава 

X 

Током 

године 

Предметни наставници 

ППС 

Подвлачење текста-уочавање битног 
Како се учи текст из уџбеника-(за 
ученике 5. р.- за нове предмете) 
Како понављати градиво и како се 
преслишавати 

Редовна 

настава 

ЧОС  

 

X 

Током 

године 

предметни наставници  

ППС 

Како ћемо знати да смо научили 

градиво (за ученике 5.и 6.р) 

ЧОС 

Редовна 

настава 

X 

 

ОС 

ППС 
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Начини коришћења литературе, 

интернет у функцији учења 

Редовна 

настава 

Током 

године 

предметни наставници  

Писмени записи при учењу текста Редовна 

настава 

Током 

године 

предметни наставници  

 Методе учења (учење градива 
у целини, по деловима и 
комбиновано) 

 Учење распоређено у времену 

ЧОС  

Редовна 

настава 

X 

Током 

године 

ОС 

ППС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План и програм рада са талентованим и надареним ученицима 

                                                 (област математика) 

Надареност је свеукупна натпросечна способност за решавање појединих проблема који поседује 

одређена личност. У односу на друге, надарена особа брже, лакше и боље решава поједине сложене 

проблеме што је чини изнадпросечном. 

Таленат је даровитост у ужем смислу тј. развијена специфична способност која омогућава брзо и лако 

стицање неке вештине, као и високо постигнуће успеха на одређеном пољу. 
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Данас су у образовању познати иновативни модели организовања стицања квалитетног и трајног знања 

за све категорије ученика, који истовремено омогућавају развијање и способности учења и способности 

критичког и стваралачког мишљења, посебно код најдаровитијих. 

Све време захтева се већи ангажман, као и домишљатост наставника током рада са талентованим и 

надареним ученицима. 

Рад са даровитим ученицима се одвија кроз следеће етапе: 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

Потребно је да наставници добро познају: 

 различите карактеристике и типове даровите деце, 

 специфичне образовне потребе и могуће проблеме у редовном школовању (досађује се, негативан 

став према школи, ослабљена мотивација...). 

Након препознавања надарених ученика наставник сигнализира одељењском старешини, родитељу, ПП 

служби, Стручном тиму за инклузивно образовање. 

Могу се за селекцију у неким случајевима користити и различита тестирања, где би се укључили 

наставници, одељењске старешине, родитељи, ученици, стручни сарадници. 

ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА (ВИДОВИ ПОДРШКЕ): 

Обогаћивање програма и диференцијација курикулума, било кроз индивидуализацију, било кроз ИОП за 

даровите ученике. 

Када се изврши идентификација ученика и одреди се степен/ниво на коме ће се радити са њима, 

планиране активности могу бити следеће, зависно од конкретног случаја: 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 математичка секција 

 додатна настава из математике 

 самосталан рад код куће 

 онлајн учење 

 примена свих адекватних средстава и садржаја из уже и шире друштвене заједнице 

 истраживачке станице, семинари, фестивал науке и слично 

АКТИВНОСТИ У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ 

 коришћење напреднијих уџбеника или материјала преко интернета 

 прилика да брже прође кроз базично градиво 

 самосталан истраживачки рад 

 рад са ментором 

 сложенији задаци и виши нивои знања 

 задаци који омогућавају различите приступе и различита решења 

 обезбедити наставу која садржи анализу и синтезу у учењу наставних садржаја, а не само 

меморисање чињеница 

 развој способности логичког и стваралачког мишљења 

 коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави 

 флексибилни временско-просторни услови за рад 

 едукативни излети и посете различитим институцијама 

 гостујући предавачи 
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Ради успешне реализације потребно је на нивоу школе, као и код сваког наставника подстицати 

ауторитет који се гради на стручности, а не на позицији моћи; као и развијати код ученика доживљај да 

се његове способности виде, цене и подржавају, као и прилику да комуницира са својим интелектуалним 

вршњацима. 

Према томе, задаци развоја даровитих у наставним предемтима и областима били би: помоћи ученицима 

да усвоје значења знања у природним наукама, друштвеним наукама, уметности, стручним областима; 

помоћи им да рационално и креативно користе та знања; као и упознати их са искуствима која ће их 

учинити хуманијим и успешнијим људским бићима. 

МОТИВИСАЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ И НАДАРЕНИХ УЧЕНИКА 

 добијање одређених повластица (кроз оцену или други облик награде) за резултате на  такмичењима, 

иновације или изузетне резултате у неком другом облику активности 

 јавно похваљивање, кроз књигу обавештења, сајт школе, онлајн ученички клуб и друге медије 

 укључивање у презентацију школе 

 вршњачка едукација тј. поставити их у улогу предавача и оних који едукују друге ученике 

 вођење часа... 

 

Посебан нагласак треба ставити на активну употребу стеченог знања, тј. на самосталну продукцију, на 

видљиве резултате рада; на процену рада и успостављање критеријума успешности; на унутрашње 

задовољство, на осећај постигнућа и поноса због раста сазнања, развоја способности и овладавања 

одређеним областима. Тиме би се показала општа и специфична брига за напредовање надарене деце и 

не би се заустављао њихов развој и потребе на рачун просечности 

3. Лични и социјални развој 

На часовима ОЗ, Грађанског васпитања, у раду Парламента, рад Клуба УН нагласак биће на 

развоју толеранције, позитивне комуникације, самопоуздања, критичког мишљења. Овај развој 

ће се постизати и учешћем ученика у приредбама, разним манифестацијама, часопису... 

4. Професионална оријентација 

Подршка у избору занимања ће се одвијати кроз програм професионалне оријентације 

 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Остваривање циљева и задатака професионалне оријентације у основној школи одвија се кроз све 

облике образовно-васпитног рада. Програм реализују чланови Тима за професионалну орјентацију: 

Владимир Парезановић, Сања Томановић, разредне старешине седмог и осмог разреда. 

VII, VIII разред 

 праћење психофизичког развоја и здравственог стања ученика и професионалних интересовања, 
подстицање на реално сагледавање сопствених карактеристика и усклађивање са 
индивидуалним могућностима, а, по потреби, и преусмеравање 

 Подстицање развоја израженијих способности: литерарних, математичких, природнонаучних, 
техничких, ликовних, музичких, спортских и других, и усклађивање са професионалним 
интересовањима 
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 Праћење професионалних интересовања ученика са израженим тешкоћама у развоју, помоћ у 
стицању реалне слике о себи и њихово усмеравање, односно, преусмеравање у професионалном 
развоју 

 Проширивање знања о свету рада: подела рада на делатности, на гране унутар њих, на 
занимања, фактори од којих зависи продуктивност рада ( радне способности, особине личности, 
здравствени предуслови, мотивација за рад), средства за рад 

 Упознавање са струкама и образовним профилима који се стичу у одређеним средњим школама, 
условима и критеријумима уписа 

 Детаљно информисање о преферираним занимањима и оспособљавању за иста 

 Сагледавање улоге рада у задовољавању људских потреба за активношћу и реализацији 
потенцијалних способности, интересовања и других карактериситка личности 

 Даље развијање правилног односа према својој и туђој имовини, односно према производима 
свог и туђег рада 

 Утврђивање ставова и предрасуда према појединим подручјима рада и, по потреби, рад на 
корекцији истих 

 Утврђивање усклађености професионалних интересовања ученика са индивидуалним 
могућностима и пружање саветодавне помоћи указивањем на више избора који им одговарају и 
које треба имати у виду при упису у средњу школу 

 Подстицање родитеља да заједно са децом трагају за адекватним избором школе и занимања 
 

У 7. и 8. разреду професионална оријентација се спроводи и као ваннаставна активност по моделу који је 

усаглашен са потребама ученика и саме школе. 

Радионице за 7. разред: 

1. У свету вештина и способности  
2. У свету вредности 
3. Самоспознаја-аутопортрет 
4. Прикупљање и начин обраде информација о школама и занимањима 
Динамика реализације радионица: по две радионице у полугодишту 

Радионице за 8. разред: 

1. Графикон интересовања 
2. Захтеви занимања-одговарајуће способности и контраиндикације 
3. Критеријум за избор школе 
4. Образовни профили и мрежа средњих школа 
 

Динамика реализације радионица: по две радионице по полугодишту 

За ученике 8. разреда програм ПО спроводи и педагошко-психолошка служба и кроз следеће активности: 

 предавање и разговор на тему „Промишљено до одлуке“-упознавање са корацима до 
уписа у средњу школу, грешкама које треба избећи, условима уписа, мрежи средњих 
школа, итд. 

 анкетирање ученика о њиховим професионалним интересовањима и намерама 

 селекција ученика који ће бити позвани на психолошко тестирање 

 испитивање општих и посебних способности, особина личности, мотивације 

 саветодавни рад са ученицима на основу резултата тестирања, као и са ученицима код 
којих је уочен несклад између могућности и интересовања 
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 формирање „Кутка за ПО“ 

 посета родитељских састанака са циљем упознавања родитеља са начином попуњавања 
листе жеља 

 

  5.Превенција од пушења и коришћења психоактивних супстанци 

 „Информативну превенцију“, информисање о штетности дроге и пушења кроз све видове 
васпитно- образовног рада са ученицима 1. – 8. разреда. У том смислу стручни активи ће 
направити анализу садржаја погодних за реализацију овог задатка 

 „Едукативна превенција“, предвиђа разговоре, трибине, филмове, за узраст од 5.-
8.азреда 

 Предавања за ученике 4.разреда – Превенција употребе психоактивних супстанци 

 

   6. Превенција деликвентног понашања 

Превенција деликвентног понашања реализоваће се кроз подстицање интелектуалног, 

емоционалног и социјалног развоја ученика. У том смислу посебно ће се обатити пажња на: 

 Помоћ код прилагођавања ученика на нову средину (1. и 5. разред и новодошли 
ученици) 

 Подстицање развоја позитивне слике о себи и здравих социјалних односа 

 Развијање оптималних стратегија за решавање проблема, стратегија ненасилне 
комуникације 

 Развијање комуникативних способности ученика 

 Формирање аутономне моралности 

 Превентивне радионице  
 

За реализацију ових задатака користиће се сви облици и садржаји рада са ученицима, посебно у 

ваншколским активностима на нивоу ОЗ ученика. 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Сарадња ће се одвијати кроз разне облике: 

- пријемом родитеља на родитељске састанке и термине отворених  врата 
- кроз разговор са родитељима на личну иницијативу, на иницијативу разредног старешине, 

наставника, стручног органа школе и слично, ако се оцени да је тај захтев реалан, 
- разговор са родитељима у циљу организовања заједничке акције у вези са актуелним 

питањима из живота и рада школе и безбедности ученика, 
- састанке Савета родитеља 
- посету часова/родитељи као гостујући предавачи- упознавање ученика са занимањима  

родитеља 
- посету родитеља дану отворених врата – присуствовање родитеља часовима 
- сарадњу у разним културним активностима 
- сарадњу у разним манифестацијама које организује школа или локална заједница 
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- учествовање у пружању додатне подршке ученицима /чланови тима 
- учествовању у самовредновању и развојном планирању 
- заједничко опремање учионичког и кабинетског простора 
- заједничке акције сређивања школског дворишта и летњих учионица 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 

(локална самоуправа и локална заједница) 

Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и локалне 

заједнице  заједно са њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито са 

нагласком на оним сегментима од којих зависи развитак школе. Сарадња се остварује на основу 

програма сарадње са локалном самоуправом кроз следеће планиране активности: 

 подела пакетића ученицима првог разреда (представници општине) 

 Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље о деци 

која треба да се упишу у први разред 

 Школа обавештава јединицу локалне самоуправе уколико ученик нередовно похађа 

наставу а родитељ након обавештавања не учини оно што је у складу са законом 

 Сарадња,партнерство у оквиру развојног планирања  

 Реализација спортских активности 

 Реализација културних активности (обележавање битних датума општине, приредбама, 

пригодним концертима,представама 

 Заједничка сарадња са Извиђачким савезом (потребе за рад извиђачке секције) 

 Планирање трибина, предавања у области заштите деце од насиља, занемаривања 

 Планирање трибина, предавања у области болести зависности 

 Планирање трибина, предавања у области заштите деце од насиља, занемаривања 

 Планирање трибина, предавања у области безбедности ученика у саобраћају 

 Свечани пријем ученика ноиоца Вукове дипломе, Ђака генерације и ученика који су постигли 

изузетне резултате на такмичењима 

 Остваривање додатне подршке за ученике са сметњама у развоју, специфичним тешкоћама у 

учењу, социјано ускраћеним... 

 Планирање средстава за остваривање плана стручног усавршавања запослених 

 Спровођење локалних еклошких акција 

 

                                             ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Школа у срадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно ученика из осетљивих 

друштвених група на основу програма социјалне заштите кроз следеће активности: 

 Сарадња са Центром за социјални рад (општинским и градским) 

 Идентификовање ученика из социјално депривираних средина 

 Вођење бриге о ученицима са посебним образовним потребама 
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 Подизање свести  о сличности и разликама наших акција, осећања, изгледа, социјалних разлика 

(часови грађанског, оз) 

 Срадња школског и општинског Црвеног крста 

 Помоћ ученицима из осетљљивх група кроз акције: 

o Прикупљања гардеробе 

o Прикупљање новчаних средстава кроз продајне изложбе за време новогодишњих 

празника 

o Акција „друг-другу“, помоћ у школском прибору, свескама, књигама... 

 

                                          ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ  ЗАШТИТЕ 

Програм здравственезаштите школа остварује у сарадњи са здравственим установама и 

другим стручњацима кроз следеће активности: 

 Редовни лекарски прегледи ученика пре уписа у први разред 

 Редовни систематски прегледи свих ученика у складу са терминима надлежних служби 

Дома здравља „Др Симо Милошевић“ 

 Стоматолошки прегледи у школској зубној амбланти 

 Сарадња са лекарима који врше здравствени надзор када су ученици на екскурзији и 

рекреативној настави 

 На часовима физичког васпитања у оквиру вежби корективне гимнастике, правилног 

држања кичме, ходања, равних табана, обликовања.... 

 Редовна вакцинација ученика 

 Подизање нивоа здравствене заштите ученика кроз учествовање на тематским ликовним 

и литерарним конкусима и излагање радова на паноу испред зубне ординације 

 Предавање „Здрави зуби, леп осмех“ – у сарадњи са Colgateom 

 Предавање Пубертет и промене у пубертету  (психолог школе) 

 Предавање „Здрава исхрана“ ( сарадња са родитељима- предавач, родитељ 

нутрициониста) 

 Сарадња са другим институцијама – Развојна саветовалишта, Завод за психофизиолошке 

поремечаје и говорну патологију “Цветко Брајовић“ 

 Стицање основних хигијенских навика, прање руку, купање, хигијена зуба, одевања и 

становања (у овиру здравственог васпитања) 

 Развијање личне одговорности за бригу о телу, коси, устима, носу, здраве навике(часови 

биологије) 

Напомена 

Школа је предвидела и сарадњу са Домом здравља уколико се догоди дакод неког ученика 

постоји потреба за кућним или болничким лечењем. 
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                                         ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 Програм заштите животне средине се остварује кроз активности усмерене на развој еколошке 

свести као и очување природних ресурса: 

 Упознавање са коришћењем и рационалном употребом природних ресурса (на часовима физике, 

то, информатике) 

 Акција прикупљања старе хартије у сарадњи са Папир сервисом 

 Сређивање учионичког простора 

 Одржавање летњих учионица (акције ученика, родитеља) 

 Озелењавање дворишних површина и жардињера у холу у сарадњи са гарден центром 

 Практични рад ученика  у амбијенту ботаничке баште (еколошка секција) 

 Акције чишћења дворишта 

 Акције рециклирања 

 Тематска презентација радова извиђачке секције  

 учешће на конкурсу ликовних и литерарних радова на тему екологије 
 обележавање важних еколошких датума (паноима,акцијама) 
 активности у оквиру борбе против пушења (панои, предавања) 

 

 

 

 

 
VI   ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 

Програм стручног усавршавања као интегрални део васпитно-образовног рада одвија се у два 

глобална вида: ван школе иунутар школе. 

Програм стручног усавршавања ван школе, који се јавља као потреба и обавеза наставника и 

стручних сарадника обухвата следеће видове усавршавања: 

1.а) Садржаји стручног усавршавања ван школе: 

Усавршавање наставника, стручних сарадника, директора и помоћника директора за примену 

иновација у васпитно образовном процесу са обавезом учешћа на најмање једном стручном 

семинару на нивоу Београда и шире. При томе се мисли на семинаре које организују стручна 

удружења, институције, међуопштински и општински органи. 

Проблем у реализацији овог вида стручног усавршавања је материјалне природе, али ће школа 

настојати да шаље своје наставнике и на оне семинаре који се одржавају ван Београда. Надамо 

се да ће се током године наћи нека боља решења за стручно усавршавање наставника. 

1.б) Стручно усавршавање стицањем вишег степена стручности: 



129 

 

Докторске студијама језавршиоПредраг Милосављевић у Центру за мултидисциплинарне 

студије; Сања Томановић и Владимир Парезановић суна студијама гешталт психотерапије, 

Маријана Тијанић завршила специјалистичке студије за наставнике грађанског васпитања на 

Факултету политичких наука. 

1.в) Стручно усавршавање приправника; 

У школи  има  5приправника:Владимир Парезановић (психолог), ментор Весна Марковић, 

Гордана Лазић (професор разредне наставе), ментор Наташа Чолић, Бранка Миливојевић 

(професор математике), ментор Милуника Јеверичић, Тијана Вучић (професор српског језика), 

ментор Мирјана Гобељић. 

Програм укључивања приправника у рад 

 Одређивање ментора 

 Упућивање у рад (педагог и ментор) 

 смернице у писању планова и програма 

  попуњавање педагошке документације 

 дидактичко методича конструкција часа 

 вођење евиденције о приправничком стажу 

 упознавање са правилником о оцењивању  

 план посете часова од стране ментора 

 план посете часова од стране пп службе и помоћника директора, директора 

 план стручног усавршавања у и ван установе 

 припрема за полагање практичног дела у школи за лиценцу(педагог и ментор) 

 припрема полагања за лиценцу (упознавање са литературом и педагошким 

ситуацијама) (педагог и ментор) 

 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Програм унапређивања настао је на основу праћења и анализа реализације постављених 

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

оно мења па је направљен овај Програм са тендецијом да  овде дати садржаји постану део 

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

и оптимизација васпитно-образовног процеса путем: 

- примене актуелних психолошко-педагошких, дидактичко-методичких и стручних достигнућа 
у раду, 

- стварање 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: 
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- путем наставе: применом савремених метода и облика рада у настави, применом иновација 
у образовној технологији у настави; реализацијом о(у)гледних часова;реализацијом 
тематског планирања 

- подизањем квалитета рада одељењских заједница; 
- кроз рад на упознавању нових метода васпитно-образовног рада са ученицима; 
- путем сарадње са родитељима. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА 

У складу са одредбама Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника, сви наставници и стручни сарадници су, у оквиру програма стручних и 

разредних већа, израдили планове стручног усавршавања и професионалног развоја. Планови су 

засновани на проценама компетенција за професију наставника и стручних сарадника, уз уважавање 

приоритетних области. 

 Педагошки колегијум је, на основу сагледавања постојећег стања и процене потреба школе у наредном 

периоду, као и резултата самовредновања изабрао следеће приоритетне области:  

1-Превенција насиља , злостављања и занемаривања деце 

2- Здравствено образовање и развијање здравих стилова живота 

Такође, Педагошки колегијум је предложио реализацију курса Прве помоћи за запослене у сарадњи са 

родитељем школе, као и коришћење сопствених ресурса, запослених који ће припремати и реализовати 

стручне теме у виду предавања својим колегама . 

Посебна пажња посвећена је стручном усавршавању у установи. Пракса одржавања угледних часова и 

стручних предавања показала је добре резултате, и као облик самовредновања и као облик стручног 

усавршавања. Олакшавајућа околност за праћење и вођење личног портфолија  је и израђена бодовна 

листа о разним облицима стручног усавршавања. 
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Изабрана су два општа семинара за све која ће се одржати у унашој школи у договору са реализаторима 

и ауторима: 

1. Превенција насиља, злостављања и занемаривања (два модула) 

2. Правилна исхрана и дозирана физичка активност, фактори развоја и очувања 

здравља 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ВАН 

УСТАНОВЕ 

ИЗАБРАНЕ ОБЛАСТИ 

Програмски садржаји ниво 

реализа

ције  

време  

реализације 

извршиоци  

1. Ко је у лавиринту 

вршњачког насиља?Модели 

откривања и реаговања 

2.Награда и казна, педагошки 

избор или нужност 

3.Кооперативна дисциплина 

4.Зимски сустрети учитеља, 

Сабор учитеља 

5.Агресивност деце и 

адолесцената 

 

Угледничас:  Физичко васпитање, Основни 

плесни кораци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разредн

о веће 3. 

разреда 

 

 

јануар С. Сворцан 

Поповић  

Угледничас: Математика,  Једначине са 

множењем 

 

мај В. Алић 

Угледничас: Српски језик, „Замислите децо“, 

Душан Радовић 
 

април А. Радивојевић 

Угледни час: Грађанско васпитање, Утакмица мај И. Васиљевић 

Угледничас: Српски језик, „Циц“, Б. Радичевић април Р. Младеновић  

Угледничас: Математика, Једначине са 

сабирањем и одузимањем 

април Ј. Вучковић 

Угледничас: Ликовнакултура – Нова година децембар В. Огњановић 

Присуствовање часовима колега према 

терминима 

одржавања 

 

Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 

 чланови 

разредног већа 

Угледни час: Решавање задатака помоћу играња  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разредн

о веће 4. 

разреда 

мај О. Борковац  1. Обука наставника за рад са 

проблематичном децом 

2. Правилна исхрана и 

дозирана физичка активност-

фактори развоја и очувања 

здравља 

Угледничас: Ликовна култура април М. Стојановић 

Угледни час: Прва љубав април Д. Бугариновић  

Угледничас: Штафетне игре март В. Ристић  

Угледни час: Читање писање и упоређивање 
разломака 
 

јануар М. Божовић 

Угледни час: Бескрајна прича новембар Н. Ђунисијевић  

Угледничас: Моравац јануар З. Пјешчић 

Присуствовање часовима колега према 

терминима 

одржавања 

 

Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 

 Чланови 

разредног већа 

Угледни час: Музичко 

 

 

 

 

 

 

Разредн

о веће 1. 

разреда 

децембар Т. Пешић 1.Плесић антистресић-

антистрес радионица 

предшколског и раног 

школског узраста 

2.Правилна исхрана и 

дозирана физичка активност, 

фактори развоја и очувања 

здравља 

3.Креативни рад са ученицима 

на превенцији злоупотреба 

психоактивних супстанци 

Угледни час: Музичко 

 
децембар М. Новаковић 

Угледни час Музичко март Д. Јевремовић 

Угледни час Математика децембар П. Шућур  

Угледничас: Свет око нас март Љ. Главоњић  

Угледничас : Народна традиција април Љ. Праизовић  

Угледничас:  Српски језик октобар Н. Чолић  

Присуствовање часовима колега према 

терминима 

одржавања 
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Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 

 чланови 

разредног већа 

Угледничас: Обрадаслова  

 

 

 

 

 

 

Разредн

о веће 2. 

разреда 

октобар Б. Мунишић   

1.Од агресивности до 

креативности – иновативни 

приступ проблемима насилног 

понашања деце у вртићу и 

школи 

2.Рани кораци ка здравственом 

васпитању деце 

Угледничас: ликовна култура март Д. Морача  

Угледничас: српски језик мај Г.Лазић 

Угледничас: српски језик март М. Мијајловић 

Угледничас: грађанско васпитање јун М. Квргић 

Угледничас: српски језик децембар Д. Ћурчић  

Присуствовање часовима колега према 

терминима 

одржавања 

 

Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 

 чланови 

разредног већа 

Угледни час из физичког васпитања-између две 

ватре 

 

 

Наставн

ици 

разредне 

наставе 

у 

продуже

ном 

боравку 

децембар А. Савић  

1.Плесић антистресић-

антистрес радионица 

предшколског и раног 

школског узраста 

2.Правилна исхрана и 

дозирана физичка активност, 

фактори развоја и очувања 

здравља 

3.Креативни рад са ученицима 

на превенцији злоупотреба 

психоактивних супстанци 

 

Угледни час из српског језика: Карневал / Дочек 

пролећа 

март Д. Албор/ 

В.Остојић 

Угледни час из света око нас: „Ваздух као услов 

живота“ 

октобар Т. Вујовић 

Присуствовање часовима колега према 

терминима 

одржавања 

 

Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 

 чланови 

разредног већа 

Угледни час Плава звезда (музичка култура, 
српски језик, ТИО) 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће 

музичке 

и 

ликовне 

културе 

септембар Р.Симијоновић-

Г.Милин 

 

1.Музичка култура-иноватино 

креативне активности са 

тежиштем на дечје музичко 

стваралаштво 

2.Музичка култура као 

подстицај учењу и 

психомоторном развоју 

3. Нотама и рачунаром до 

музике 

Угледни час:  Арабеска септембар А.Урошевић  

Угледни час –  Текстуралне промене на 
геометријским облицима 

октобар С.Тодорић/Б.Ми

ливојевић 

Угледни час –  Обредне, народне и лирске песме децембар Г.Милин,Р. 
Симијоновић, В. 
Игњатовић,  

Угледни час –  Ентеријер и екстеријер (ликовна 
култура/српски језик/ТиО) 
 
 

март Г.Милин,Р. 
Симијоновић, В. 
Игњатовић, 

УГЛЕДНИ ЧАС Ко то тамо пева (ликовна 
култура/српски језик/музичка култура) 
 

март С.Станковић, М. 
Стојановић, 
П.Милосављеви
ћ 

УГЛЕДНИ ЧАС:  Изражајно рецитовање поезије јун Г.Милин,Р. 
Симијоновић, В. 
Игњатовић 

Присуствовање часовима колега према 

терминима 

одржавања 

 

Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 

 чланови 

стручног већа 
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Угледни час:Funny face 
 
 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће 

страних 

језика  

септембар В. Томић 

Митровић 

*Ка бољем разумевању 

*Дигитално доба – новине у 

настави страног језика 

*Болести зависности, 

препознавање реаговање и 

превенција- оно што 

наставници треба да знају 

*Превенција здравља и 

проблеми у понашању 

*Педагошка радионица за 

професоре француског језика 

*Наставна целина у 

француском језику 

Угледничас:  Слободно време октобар Д.Јанковић 

Стручна тема : Изгубљени у преводу 
 

октобар А.Ђошић 

Стручна тема: Примена дигиталних и 
интерактивних уџбеника у настави 
 

септембар Д.Јанковић 

Стручна тема: Инклузија из угла наставника 
 

децембар Г.Марковић 

Угледни час:Body parts децембар М. Марјановић 

Угледничас: The factory 
 

март Д.Аврамовић 

Угледни час – Quel temps fait il 
 

мај Ј.Шаренац 

Стручна тема:Утицај српског језика на наставу 
енглеског језика 

новембар И.Рашета 

УгледничасОбнављање градива мај И.Рашета 

Присуствовање часовима колега према 

терминима 

одржавања 

 

Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 

  чланови 

стручног већа 

УГЛЕДНИ ЧАС:  Атлетика штафетно трчање 
 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће 

физичко

г 

васпита

ња 

октобар В. Јовановић  1.Педагошка документација за 

нставни предмет физичко 

васпитање-Удружење педагога 

физичке културе 

2.Дечја атлетика-Методички 

центар за предшколски спорт 

Физичком активношћу против 

вршњачког насиља 

3.Педагошка документација за 

наствни премет физичко 

васпитање-Удружење педагога 

физичке културе Београда 

УГЛЕДНИ ЧАС:  Развој моторике кроз игру октобар М.Бугарчић  

Стручно предавање : Унапређење знања о 

спорту, исхрани и деформитетима (за ученике и 

родитеље) 

новембар М.Бугарчић 

Угледни час:  Насиље у спорту јануар М. Бугарчић 

Угледни час :  Гимнастика вежбе на тлу март В.Попов 

Угледни час :  Кошарка сарадња 3 играча у 
нападу 

март Г.Стевановић 

Присуствовање часовима колега према 

терминима 

одржавања 

 

Анализа резултата ученика и мере за унапређење 

наставе у оквиру стручног или одељенског већа 

на 

класификац

ионим 

периодима 

чланови 

стручног већа 

Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 

 чланови 

стручног већа 

Стручнопредавање – Лековитасвојствакоприве  

Стручно 

веће 

биологиј

е, хемије 

и 

домаћин

ства 

октобар А.Блажић  

1. Од агресивности до 

креативности П6К3 

2. Алтернатива насиљу П6К4 

3. Саветодавни рад с децом, 

адолесцентима и родитељима 

К3 

4. Магична моћ воде-

Удружење за промоцију и 

развој образовања 

5. Безбедност ученика у 

Угледничас :  Упоредни преглед  вегетативних 

органа 

децембар М.Ршумовић 

Стручно предавање – Зачини у исхрани  

 

јануар А. Микић  

Угледни час: Дисекција рибе 

 

фебруар 

 

А.Блажић 

Стручнопредавање – Минерали и витамини 

 

март Л.Ковачевић 

Угледничас : Моделимолекула и 

хемијскеформуле 

март С.Јоцић 
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 школским објектима П6К1-

Криминалистичко-полицијска 

академија 

6. Образовањем за мир-

дијалогом до решења П6К3 

 

Угледничас: Болестизависности март М.Ршумовић 

Присуствовање часовима колега према 

терминима 

одржавања 

 

Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 

 чланови 

стручног већа 

Угледничас: Убацивање збира и сортирање  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће 

информа

тике и 

рачунарс

тва, 

физике, 

техничк

ог и 

информа

тичког 

образова

ња  

септембар М. Јовановић  1.Републички семинар о 

настави физике, Друштво 

физичара Србије 

2.Савремена физика у 

истраживањима, настави и 

примени,Институт за физику 

3.Експеримент као централни 

део теме-сценарио за час 

физике-Клетт  

4.Одрастање без алкохола, 

дроге, коцке, секти и насиља 

5.Алтернатива 

насиљу,Друштво учитеља 

6.Електронско насиље и како 

га спречити, 

7.Коришћење интернета-

употреба и злоупотреба, СТШ 

Земун 

8.Начини заштите младих од 

опасности и злостављања на 

интернету 

9.Примена слободног софтвера 

у настави 

10.Web 2.0 алати и технологије 

у образовању 

11.ECDL on-line обука 

наставника за Модул 6 

12.ECDL on-line обука 

наставника за Модул 6 

 

Угледничас: Променљивоправолинијскокретање октобар А. Марјановић  

Угледни час: (Српски језик, ТИО)- Падежи 
 

април В. Игњатовић 

/Р.Симијоновић 

Угледни час: (Српски језик, ТИО) – Ентеријер и 

екстеријер 
 

март В. Игњатовић 

/Р.Симијоновић 

Угледни час: Израда презентације Новембар Д. Гаврић  

Угледни час – (Српски језик, ТИО)- Обичајне 

народне лирске песме 

март В. Игњатовић 

/Р.Симијоновић 

Угледни час : Лед диода, употреба и принцип 

рада 
април Н.Миленковић 

Угледни час: (Српски језик, ТИО)- Изражајно 

рецитовање поезије 
јун В. Игњатовић 

/Р.Симијоновић 

Угледни час: Конструкторско моделовање април З.Гргур 

Угледничас: (Српски језик, ТИО) - Плава звезда септембар В. Игњатовић 

/Р.Симијоновић 

Присуствовање часовима колега према 

терминима 

одржавања 

 

Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 

 чланови 

стручног већа 

Угледничас:  Цели бројеви  

 

 

 

 

 

Стручно 

веће 

математ

ике 

септембар Ј.Војиновић 1.Државни семинар Друштва 

математичара Србије 

2.Унапређивање наставе 

математике у старијим 

разредима основне школе-

Друштво математичара Србије 

3.Како да математика буде 

креативнија-Математичка 

гимназија 

4.Примена различитих 

образовних алата у настави 

математике-Универзитет 

Сингидунум 

Угледничас:  Конструкција углова новембар Б.Миливојевић 

Угледни час: Круг мај М.Јеверичић 

УГЛЕДНИ ЧАС-  Комбиновани задаци – текстуални 
у скупу Q 

мај Ж.Радовановић 

Присуствовање часовима колега према 

терминима 

одржавања 

чланови већа 

Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 

 чланови 

стручног већа 

Стручно предавање – Акценатско 

померање 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар Р. Тодоровић   

 

1.Млади и савремени изазови 

за здравље П3К3- 

Центар Иввентива Београд 

2. Безбедност ученика у 

школским објектима П6К1-

Криминалистичко-полицијска 

Угледничас: „Плава звезда„ 

 

септембар Р.Симијоновић 

Угледни час : Ентеријер и екстеријер март Р.Симијоновић 

Угледничас:савремена српска драма- Ко то тамо 

пева? 

 

април М.Стојановић 
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Стручно предавање – Језичке недоумице Стручно 

веће 

српског 

језика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новембар Р.Симијоновић  академија 

3. Републички зимски 

семинар-Друштво за српски 

језик и књижевност 

4. Ка савременој настави 

Угледничас: Богојављенска ноћ  

 

децембар Р.Тодорић 

Угледни час: Обичајне лирске народне песме 

 

 

март Р.Симијоновић 

Угледни час: Седефна ружа 

 

април М.Гобељић 

Угледни час: Падежи октобар 

април 

Б.Црноглавац 

Р.Симијоновић 

Угледни час: Изражајно рецитовање 

 

мај Р.Симијоновић 

Угледни час: Кирија  

 

мај М.Луковић 

Присуствовање часовима колега према 

терминима 

одржавања 

 

Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 

 чланови 

стручног већа 

Угледни час:  Становништво Србије- национална 

структура 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће 

историје

, 

географ

ије, 

верске 

наставе 

и 

грађанск

ог 

васпита

ња 

јануар А. Николић   

.Како се заштити од 

природних непогода-Институт 

„Ј. Цвијић“ 

2.Савремена географија-

напредак у настави-СШ 

Доситеј 

3.Млади и савремени изазови 

за здравље-П3К3 Центар 

Инвентива 

4.Одрастање без алкохола, 

дроге, коцке, секти и насиља-

П3К3 ОШ“Б. Нушић“ 

5.Алтернатива насиљу-П6К4 

ДУБ 

6.Унапређење наставе 

историје-П1К1 „Нови логос“ 

7.Имплементација стандарда у 

наставни процес-П1К1 

Друштво историчара Србије 

8.Болести зависности-оно што 

наставници треба да знају-

П3К4 „Нови учитељ“ 

9.Безбедност ученика у 

школским објектима П6К1-

Криминалистичко-полицијска 

академија 

Изворни светоотачки текстови 

у настави правосласног 

катахицизма-Хемијско 

медицинска школа Вршац 

Литургијска пракса у настави 

православнопг катахизиса за 

основне и средње школе- 

Вршац 

 

 

Угледни час:  Бразил 

 

април С.Марин 

Угледни час:  Југославија у другом светском рату јануар М. Сретић  

Угледни час:  Косовски бој мај А.Поповић 

Угледни час:  Француска мај Г. Тодосијевић  

Присуствовање часовима колега према 

терминима 

одржавања 

 

Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 

 чланови 

стручног већа 

Стручно предавање: „Рад са децом са тешкоћама   Педагог  
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VII ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

у развоју“   

 

 

 

Педагош

ко-

психоло

шка 

служба 

психолог  

Превенција насиља, 

злостављања и занемаривања 

(два модула) 

Правилна исхрана и дозирана 

физичка активност, фактори 

развоја и очувања здравља 

Семинари у области 

психотерапије 

Стручно предавање на актуелне теме  Педагог 

психолог 

Присуствовање угледним часовима колега према 

терминима 

одржавања 

 

Излагање и присуство на састанцима стручних 

органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања (са анализом и 

дискусијом) и друго 
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Рад у школској 2015/2016. години одвијаће се према Годишњем плану рада, а реализацију свих 

делатности из Програма пратиће Прогам школског маркетинга. Програм школског маркетинга 

састоји се из интерног и екстерног маркетинга. 

а) ПРОГРАМ ИНТЕРНОГ МАРКЕТИНГА 

Начин 

приказивања – 

обавештавања 

Време Ниво САДРЖАЈМАРКЕТИНГА Извршиоци 

- Књига 
обавештења 

- Разглас 
- Кутак за 

родитеље 
- Пано 
- Летопис 

IX-VI 

ученици 

наставници 

родитељи 

 

- разна обавештења: 
- постигнућа на такмичењима 
- резултати у хуманитарним 

акцијама и ДКР 
- најзначајнији датуми 

обухваћени Програмом 

директор 

ПП служба 

новинарска 

секција 

КУД 

Клуб УН 

Црвени крст 

- Изложбе: 
- хол 
- учионице 

IX-VI 

ученици 

наставници 

родитељи 

локална 

заједница 

 

други 

посетиоци 

школе 

- најбољи ликовни и 
литерарни радови из 
наставних садржаја, 

- награђени ликовни радови 
и литерарни радови 

- табеларни прикази успеха 
ученика у учењу и 
понашању и постигнућа на 
такмичењима у школи и ван 
школе 

- табеларни прикази 
постигнућа у акцијама 
(хуманитарним и ДКР) у 
школи и ван ње, 

- најзначајније личности и 
датуми предвиђени 
годишњим Планом рада 

- Фото албуми;активности 
школе током године 
(уређење школе, 
рекреативна настава, 
такмичења, маскембал, 
поздрав пролећу и сл.) 

- То смо ми, будући петаци 

лик. секција 

литер.секција 

 

Д. Савез 

 

Клуб УН 

 

шк.спорт. 

друштво 

 

рук. актива 

 

педагог 

психолог 

mailto:SADR@AJ
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Приредбе и 

друге 

манифестације 

IX-VI 

ученици 

родитељи 

М.заједница 

шк. одбор 

почасни 

гости 

пензионери 

наставници 

- Пријем ученика у 1. разр. 
- Пријем првака у Д.савез 
- Дан ослобођења Београда и 

Жаркова 
- Дан УН и Дан школе 
- школска слава Свети Сава 
- Осми март 
- Маскембал, Поздрав 

пролећу 
- Најраспеванија ОЗ 
- Испраћај ученика 8.разреда 

 

"" 

Саопштења IX-VI 

наст.веће 

савет 

родитеља 

шк. одбор 

родитељи 

наставници 

- Техничка и кадровска 
опремљеност школе 
(промене током године) 

- Реализација плана и 
програма у свим видовима 
ВОР-а  

- Анализе и извештаји 

"" 

б) ПРОГРАМ ЕКСТЕРНОГ МАРКЕТИНГА 

Најзначајније активности представићемо преко: 

-  средстава јавног информисања - РТС, Студио Б, ТВ Политика, Happy...  
-  штампаних медија: листови "Политика", "Просветни преглед", "Дечије новине", "Експрес 

политика", "Спорт"  „Наше новине“  
- школског листа „Уникат“  
- школског сајту www.un.edu.rs 



140 

 

VIII  ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА ПРЕДВИЂЕНИХ  

ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ 

a) КАЛЕНДАР ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

Наставничко веће сваког месеца 
директор 

стручна служба 

Педагошки колегијум сваког месеца 
директор 

стручна служба 

Разредно веће IX,XI, XII,IV, VI руководиоци одељ. већа 

Стручна већа: 

 разредне наставе 
 српски језик 
 страни језици 
 Историја,географија, 

верска 
настава,грађанско 
васпитање 

 Математика 
 физика,то, 

информатика 
 Биологија,хемија, 

домаћинство 
 музичка-ликовна 

култура 
 физичко васпитање 

сваког месеца према 

програму рада стручног 

већа 

психолог 

педагог 

директор 

помоћник директора 

 

Стручни активи/тимови 

 развојно планирање 
 развој школских 

програма 
 инклузивно 

образовање 
 заштиту ученика од 

злостављања 
 самовредновање 
 професионална 

орјентација 

према програму рада 

стручног актива 

психолог 

педагог 

директор 

помоћник директора 
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b) КАЛЕНДАР ПРАЋЕЊА ОПТЕРЕЋЕНОСТИ УЧЕНИКА И САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

Анализа оптерећености 

ученика 

децембар 

април 

руководиоци одељењских  

већа 

Индивидуални разговори са 

родитељима 

сваки месец сви наставници 
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