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I УВОД 

 
I 1. Годишњи план рада Основне школе „Мирослав Антић” за школску 2020/2021.годину донет 

је на основу: 
1. Законa о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 

бр.88/17,27/18, 10/19 ,6/20) 
2. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр.55/13, 101/17, 

27/18 и 10/19) 
3. Статута Основне школе „Мирослав Антић“  
4. Развојног плана Основне школе „Мирослав Антић“ за период 2019-2024.године 
5. Извештаја о раду ОШ“Мирослав Антић“ за школску 2019/20. годину 
6. Школског програма за I,II,II,IV,V,VI,VII и VIII разред     
7. Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“ 
бр.2/92, 2/00) 

8. Правилника о програму свих  облика рада стручних сарадника  („Службени гласник РС-
Просветни гласник“ бр. 5/12) 

9. Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 
наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Службени 
гласник РС-Просветни гласник“ бр. 6/07,2/10, 7/10,3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/17, 8/17, 
9/17, 12/18 и 15/18) 

10. Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 
образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања 
и васпитања („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр.1/05,15/06, 2/08, 2/10, 
7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16,12/18,15/18) 

11. Правилника о календару образовно васпитног рада основне школе за школску 
2020/21. („Службени гланик РС“ бр. 5/20) 

12. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог 
боравка („Службени гласник РС“ бр.77/14)  

13. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 73/16, 45/18) 

14. Правилника о протоколу поступања у установи и одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање („Службени гласник РС бр 46/19) 

15. Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС –Просветни гласник“ бр. 81/17, 
48/18) 

16. Правилник о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС-Просветни  
гласник“ бр. 10/19) 

17. Правилника о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС-Просветни 
гласник“ бр. 14/18)  

              осталих законских и подзаконских аката. 
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I 2. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ УСВОЈЕНИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ШКОЛЕ 

  

Настала ситуација поставила је питање безбедности у први план. Сви запослени су 
информисани о свим документима које је упутила Влада РС и МП, у вези са приоритетима у раду под 
измењеним условима. Одељењске старешине су свим родитељима проследиле упутства и постигле 
договор око спровођења процедура током боравка деце у школи. 

 На основу Развојног плана,  евалуације Годишњег плана рада школе и резултата добијених у 
процесу самовредновања рада школе, којима су обухваћене процене свих актера ВО процеса, 
истичемо следеће примарне задатке за нову школску годину: 

1.       пре свега, безбедност ученика на нивоу техничке подршке: редовна провера 
функционалности школског објекта, осветљења и видео надзора, дворишта, система 
противпожарне заштите, средстава за прву помоћ, као и хигијенских мера; на нивоу људских 
ресурса: дежурство наставника и помоћно-техничког особља, континуирано учешће управе 
школе и стручних сарадника, учитеља у боравку, присуство физичког обезбеђења и 
повремени надзор школског полицајца; кроз бројне програмске  превентивне активности у 
оквиру рада Тимова, ЧОС-а (сузбијањем свих видова насиља, дискриминације, малолетничке 
делинквенције као и осталих негативних појава), као и сарадњом са ЛЗ на свим нивоима и 
укључивањем свих актера ВО процеса - у измењеним условима и прилагођеним методама 
2.    унапређивање процеса оцењивања  -  формативно и сумативно; усаглашавање 
критеријума оцењивања. 
3.   пружање додатне подршке ученицима који раде по ИОП-у и који долазе из депривираних 
средина  у складу са потребама ученика, као и кроз сарадњу са компетентним стручњацима и 
родитељима 
4.    унапређивање наставе/учења у циљу квалитетније припреме и бољих резултата ученика 
на ЗИ 

         5.    самовредновање рада школе (изабраних кључних области): Подршка ученицима 
6.    тематско и пројектно планирање наставе је у фокусу кроз реализацију пројеката: Еразмус+ 
Иновативне наставне методе – свакодневна пракса и Баш је добро што смо различити 
7.  јачање и унапређивање компетенција запослених и сензитивисање ученика и родитеља за 

 пружање подршке ученицима мигрантима – тражиоцима азила, ученика из осетљивих група и 
социјално нестимулативних средина 
         8.    повећање мотивације ученика за учење  применом различитих техника учења 
         9.   сопственим средствима, као и средствима општине, града и родитељског динара 
унапређиваће се и даље  материјално-технички ресурси и услови рада 
  
Потребно је радити и на: 
 

-          ИКТ обуци и обуци за примену Гугл учионице 
-          припреми електронске базе примера добре праксе и активног учења; 
-          реализацији постојећих и  укључивању у нове пројекте (у сарадњи са УНИЦЕФ-
ом,   Нансен дијалог центром и другим организацијама) кроз  активности које се тичу 
безбедности деце (физичке,  менталне,  хигијенске…) 
-          кроз часове ОС, програме - Дете и књига и Читалачки маратон, као и  рад новинарске 
секције наставити са радом на истраживању живота и дела Мирослава Антића; 
-          повећању партиципације ученика кроз рад Ученичког парламента и активности 
Вршњачког тима; 
-          кроз наставне и ваннаставне активности развијати и даље све ученичке компетенције: Рад 
са подацима и информацијама, Решавање проблема, Сарадња, Дигитална компетенција, 
Одговоран однос према здрављу, Компетенција за учење, Одговорно учешће у демократском 
друштву, Естетичка компетенција, Комуникација и Одговоран однос према околини и 
предузетништво 
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-          каријерном вођењу ученика свих разреда кроз разноврсне активности и облике рада; 
-          континуираном стручном усавршавању наставника и стимулисању напредовања у 
струци,  јачању компетенција које су наставници навели у свом плану СУ да им је неопходно у 
наредној шк. години; 
-          постојећу добру сарадњу са родитељима унапредити новим облицима сарадње и 
информисања кроз нове нове форме комуникације- онлајн; наставити са  посетом родитеља 
часовима и Дана отворених врата са наставницима,  ангажовањем родитеља за реализацију 
часова ОС,  слободних активности,укључивања у пројекте и акције у школи у складу са мерама 
безбедности.  
-          обележавању значајних датума кроз јавне часове, паное,  тематске презентације, интерни 
и екстерни маркетинг; 
-          сарадњи са факултетима у циљу боље припреме за рад студената и ментора и 
-          побољшању материјално - техничких услова рада школе из сопствених и средстава 
општине,  града и родитељског динара, донација и пројеката 
-          реализација пројектних активности пројекта: Баш је добро што смо различити 
 

  I 3. УСЛОВИ РАДА 
У овој школској години имамо 1059 ученика распоређених у 41 одељење. У редовним 

околностима школа би радила пуним капацитетом у две смене. Са 10 класичних учионица, 13 
кабинета, дигиталном учионицом са 15 радних места, дневним боравком за две групе првака 
(једна група је одобрена од стране Министарства, а за другу очекујемо финансирање града, иако 
је заинтересованост родитеља много већа, просторне могућности не дозвољавају организовање 
већег броја група), фискултурном салом са две свлачионице, кухињом са трпезаријом, 
библиотеком са читаоницом, зубном амбулантом, књижаром и великим школским двориштем - 
трудимо се да омогућимо ученицима активније укључивање у живот школе коју ће доживљавати 
као своју. 

Све учионице и фискултурна сала су заузете од 08:00 до 20:00 часова. Велики број ученика, 
као и  мањак простора по свим стандардима, отежавају рад. Захваљујући стручним и мотивисаним 
наставницима и свим запосленима успевамо да нашим ученицима обезбедимо квалитетно знање 
и добру атмосферу у школи. Чланови колектива се не баве само реализацијом наставних 
јединица, већ и другим образовним и васпитним активностима, које унапређују и побољшавају 
живот, рад и атмосферу у школи и спремају децу за живот у заједници. 

Наша школа је за ученике отворена и суботом као и у данима зимског распуста. Наставници 
држе часове припремне, додатне и допунске наставе у свим разредима. Учитељи држе креативне 
радионице, спортске секције, ииндивидуално раде са онима који желе да надокнаде пропуштено. 
Ученицима су на располагању библиотека и фискултурна сала, а стручни срадници, помоћник 
директора и директор школе су свакодневно ту да помогну саветом, разговором и на друге 
начине. 

*Напомена: Од 1.9.2020. године због пандемије вируса Ковид-19 школа је донела 
Оперативни план организације и реализације образовно-васпитног рада у школској 2020/21. 
години у условима пандемије који се налази у прилогу Годишњег плана рада школе. Овим 
планом се предвиђа детљан начин реализације образовно-васпитног рада у измењеним 
условима. 

I 3.1. Материјално технички услови 
У нади да ћемо од септембра, после шестомесечне паузе,  да кренемо са редовном наставом у 
школи трудили смо се да наше ученике и запослене дочекамо у што пријатнијем амбијенту. 
У периоду летњег распуста из материјалних средстава: 
- окречили смо: ходник на спрату 10 учионица, кабинете српског језика, математике, музичког, 
енглеског, биологије, физике и хемије, 2 учионице код млађих разреда, зборницу и канцеларију 
стручних сарадника.  
- нове подове добиле су 4 учионице у млађим разредима 
- 4 кабинета  су добила нове плоче на клупама , а 2 и нове столице (60 комада) 
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- тракасете завесе су постављене у свим канцеларијама 
- купљене су 3 нове табле  
- домар је обавио електро радове за оспособљавање новог кабинета информатике 
- преправљени су метални ормарићи за ученике, постављени нови панои, урађене све поправке 
намештаја, водо и електро радови 
- промењене су све неонке и рефлектори 
- урађено је генерално чишћење и дезинфекција целокупног простора школе 
- замењене су и поправљен један број камера  
- ангажовањем родитеља обезбедили смо стручно мишљење и сечу стабала и грана, а очекујемо и 
кошење траве од стране Зеленила, 6 ђубријера и голове.  
У току школске године, ангажовањем члана ШО, добили смо донацију Српске банке-20 добрих 
компјутера и на тај начин формирали нови кабинет информатике. Купили смо 7 лаптопова и 7 
пројектора. 
 

I 3.2. Опремљеност школе наставним средствима 

 укупно 

Две дигиталне учионице  34 радна места 

Рачунар PENTIUM IV 16 

Рачунар - лаптоп 22 

Пројектор 24 

Графо платно 24 

Интерактивна табла 10 

Епископ 1 

Радио касетофон са ЦД-ом 6 

Радио касетофон са ДВД-ом 1 

ТВ 3 

Фотокопир апарат 2 

Дигитални фото апарат 2 

Видео камера 4 

Штампач 9 

Пианино 2 

Клавинола (дигитални пианино) 1 

Појачало POWERPOD740 1 

Звучници 2x300 W са сталком 2 
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CD плејер TEACH 1 

Музички стуб 1 

 

Школска библиотека и медијатека: 

Стање фонда у библиотеци у августу 2020. године је 8.500  јединица (у претходној години 
набављеноје je наслова у вредности од 110000 динара).  

Библиотека располаже и са следећим стручним часописима и новинама: Педагогија, Психологија, 
Школски час, Настава и васпитање, Просветни преглед, Историја, Математички лист. 

Од ђачке штампе ученицима ће бити понуђено: Школарац, Школарка, Витез, Мали забавник. 

Трудимо се да на све начине деци приближимо књиге, да библиотека постане место где радо 
проводе време, где долазе да уче и да се забаве. Куповина ђачке штампе и лектире није 
обавезујућа јер у школи могу да нађу комплетну лектиру. Школа је претплаћена на велики број 
дечије штампе. У библиотеци је и богата цедетека (садржаји и материјали за наставне предмете и 
угледни часови). 

Кабинети 

Кабинети су опремљене брзим бежичним интернетом, десктоп рачунаром (или лаптопом) са 
звучницима и пројектором.  Кабинет за биологију има и петнаест микроскопа,  једну бинокуларну 
купу, два модела човека (анатомија), два скелета човека, један торзо човека са органима, и модел 
цвета. Кабинет за физику има два комплета магнета, шест теразија за мерење, једну дигиталну 
вагу, динамометар (десет комада), четири комплета за електричну струју и један комплет за 
оптику. Кабинет за географију има глобус, географске и историјске карте, модел васионе и модел 
рељефа. Кабинет за математику има моделе геометријских тела и прибор за геометрију. 

Наставна средства за ученике првог циклуса 

Наставници разредене наставе располажу са великим бројем различитих наставних средстава: 
Спорстки реквизити (џакови за скакање, скије за двоје, пластични граничници, обручи, чуњеви, 
вијаче, конопци, палице, лопте, струњаче). Наставна средства за музичку културу: музички 
инструменти, музичка кутија, ритмички инструменти. Наставна средства за математику: 
математичка коцка, геометријска тела и фигуре, рачунаљке, сет дозера за запремину, вага, сат, 
кубна коцка, геометријске слике, модели часовника, дрвени сетови бројева, икс окс кофер, подна 
слагалица. Наставна средства за природи у друштво: кофер (магнети, годишња доба, слике 
животиња), кофер за експерименте (електрицитет, општа наука, кретање ваздуха и воде, 
метеорологија, светло и сенка, мерни инструменти), планетаријум, семафор, вага, компац, 
конструкторска кутија, семафор, сет цевчица за моделовање. Настава за српски језик: кофер 
(слике – глаголи), мини позоришна сцена, кутија азбуке и абецеде, приче у сликама (пано). 
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I 3.3. Безбедoносни ресурси школе 
Ову школску годину почињемо, као никада до сада, са изузетним мерама безбедности. 

Пандемија која је захватила цео свет – Ковид 19 и садашња епидемиолошка ситуација повећали су 
захтеве према мерама безбедности у школи. На основу Правилника о примени мера за безбедан 
и здрав рад за спречавање и ширење епидемије заразних болести школа је донела План 
превентивних мера којим су утврђене превентивне мере којих треба да се придржавају сви 
запослени и посетиоци (странке и родитељи). Због настале ситуације поред редовног чишћења 
простора школе урађена је дезинфекција целокупног простора. Сви запослени су упознати са 
мерама заштите, на родитељским састанцима, Савету родитеља, на сајту школе и на улазним 
вратима школе дате су потребне информације о мерама заштите. Школа је обезбедила заштитне 
маске и визире за запослене, а у ситуацијама да родитељи нису у могућности  да обезбеде исте за 
своју децу обезбедићемо и за њих. Сви родитељи су анкетирани и уважене су њихове жеље за 
долазак на онлајн наставу. Све активности су претрпеле редукцију водећи рачуна о мерама 
безбедности: укинута кабинетска настава - свако одељење има своју учионицу, одељења 
подељена у две групе, часови трају 30 минута... Надамо се да ће епидемиолошка ситуација 
постати повољна и да ћемо се вратити редовном стању. У циљу осигурања што веће безбедности 
и здравља ученика и запослених, школа реализује следеће мере безбедносне заштите: 

- Дежурство наставника - решењем директора у четрдесеточасовној радној недељи 
одређена је обавеза дежурства наставника на одморима на сваком спрату и у школском 
дворишту током радног времена и за њу су задужени координатори смена. На истакнутом 
месту у зборници и у холу школе налази се распоред терена са именима дежурних наставника 
за сваки дан у недељи. 

- Дежурство помоћно - техничког особља - за време часова на ходницима школе 
дежурно је помоћно - техничко особље.  

- Физичко обезбеђење - одлуком Савета родитеља у школи се ангажује физичко 
обезбеђење људи и имовине школе, по два радника у свакој смени у периоду од 7 до 22 часа.  

- Школски полицајац – по распореду МУП Чукарица одређен је за нашу школу и школу 
„Уједињене нације“ тако да по потреби или по позиву борави у школи. 

- Безбедност у дворишту - посебна пажња се посвећује безбедности ученика у 
дворишту школе. За време одмора радници обезбеђења и дежурни наставник бораве у 
дворишту школе. Једном годишње проверава се безбедност стабала, а редовно се стабла 
поткресују и коси школско двориште. 

- Школско двориште – у највећој мери је ограђено. Ограда се редовно поправља и 
проверава њена стабилност. На Савету родитеља, родитељима је скренута пажња да 
ученицима није дозвољено да без оправданог разлога, у току наставе и одмора напуштају 
простор школске зграде и дворишта.     

- Видео надзор - школа има уграђен видео надзор у згради и дворишту који се редовно 
сервисира и чини значајан део безбедносних мера ученика и запослених. 

- Осветљење у школском дворишту - у школском дворишту се налазе стубови јавне 
расвете који покривају цело двориште. 

- Редовна провера школског објекта и наставних средстава - на почетку и у току 
школске године издаје се обавезна наредба наставницима, помоћном особљу и домару 
школе да провере радне просторе у којима бораве (стабилност намештаја, утикаче, 
електричне изводе...). Свако јутро домар школе има обавезу да прође кроз све просторије 
школе и провери евентуална оштећења на школском намештају, прозорима, утикачима, 
прекидачима... Сви наставници су дужни да се редовно старају о исправности наставних 
средстава у својим кабинетима. Голови и кошеви у сали и у дворишту се редовно проверавају 
и поправљају по потреби.  

- Редовне провере система противпожарне заштите - редовним проверама предузећа 
задужених за контролу противпожарне заштите, апарати за гашење пожара су увек у 
оптималном стању. Сви запослени се редовно обучавају и проверавају из области 
противпожарне заштите.  
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- Средства за прву помоћ - школа поседује потребан средства за прву помоћ која се 
налазе у зборници, канцеларији наставника физичког васпитања и припремној просторији 
наставника техничког образовања. 

- Хигијенске и друге мере - у циљу безбедности и спречавања зараза, школа се 
редовно чисти и врши се периодична дератизација и дезинскеција, а по потреби и чешће на 
позив. У свакој смени одређен је запослени за контролу заштите од дуванског дима. 

- Стручно лице - школа има ангажовано лиценцирано лице које се бави пословима 
безбедности и здравља на раду и противпожарном заштитом. 

- Школски аутобус - у сарадњи са Општином Чукарица, ученике који живе у Рупчинама 
довози и одвози са наставе школски аутобус. У току септембра аутобус неће саобраћати јер је 
било немогуће организовати реализовати све потребне мере заштите. 

- Превентивни програми - школа реализује превентивне програме на часовима 
одељењског старешине, као и у оквиру слободних активности ученика, предавања у сарадњи 
са МУП-ом - програм "Основи безбедности деце у саобраћају" за ученике I, IV и VI разреда и 
друге програме предложене и препоручене од стране МПНТР. Ови часови ће се реализовати 
он лајн. Предвиђено је и поступање по стручном упутству за превенцију употребе дрога. 
Безбедност ученика и запослених редовна је тема састанака Наставничког већа, родитељских 
састанака, Савета родитеља, часа одељењског старешине, састанака тимова, семинара за 
Ученички парламент. 

- Анкетирање родитеља у циљу прикупљања сагласности за систематске прегледе у 
стоматолошкој амбуланти у школи. 

- Продужени боравак - у школи постоји продужени боравак у којем бораве ученици 
првог разреда од 7 до 17,30 сати у зависности од смене. И организација рада у боравку у 
време епидемије је измењена у смислу мањег броја деце, краћи боравак, посебне мере 
хигијене... 

 
I 3.4. Специфичности рада школе и социо - економска структура породица 

 
На почетку школске године радимо анализу социо – економског статуса наших ученика и 

њихових породица. Родитељи попуњавају упитник (уколико то не желе, не морају) у коме их 
поред података о социо –економском статусу породице питамо и о здравственом стању чланова 
породице, њиховим потребама и очекивањима од школе. На овај начин стичемо бољи увид у 
породичне услове наших ученика, боље сагледавамо њихове потребе и разумемо њихово 
понашање у школи. 

На основу анализе података који су добијени од родитеља, можемо закључити да већина 
наших ученика живи у потпуним породицама (87,54%). Непотпуних породица имамо 12,46%, а од 
тога 11,26% су породице у којима су родитељи разведени, а 1,20% породице у којима је један од 
родитеља преминуо. У хранитељским породицама живи 0,40% ученика. Скоро две трећине 
непотпуних породица су у старијим разредима. 2.19% ученичке популације чине деца ромске 
националности 

Највећи проценат родитеља наших ученика има завршену средњу четворогодишњу 
(44,56%) и трогодишњу (16,47%) школу. Факултетски образованих родитеља имамо 21.55%, а од 
тог процента седми степен је завршило 20,95% и осми степен 0.60%. 5.49% родитеља је завршило 
пети и 7% шести степен образовања, док 4,93% родитеља има завршену само основу школу. 

Према подацима добијним од родитеља и процени учитеља и одељењских старешина у 
школи имамо око 6% материјално угрожених ученика. О овим ученицима школа брине на 
различите начине: бесплатним оброком у школској кухињи, одећом и обућом кроз хуманитарне 
акције ученика и наставника школе, уџбеницима и прибиром за школу, гратисима за рекреативну 
наставу и екскурзије, бесплатним спортом.  

Према индивидуалном образовном плану ради 15 ученика. То су ученици петог, шестог, 
седмог и осмог разреда. Један ученик у осмом разреду има персоналног асистентa. Што се тиче 
здравственог стања ученика, поред лакших облика болести респираторних органа, нашу школу 
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похађају и деца са церебралном парализом, парезом, дијабетесом, епилепсијом, поремећајем 
пажње и понашања, дисфазијом, дисграфијом и дислексијом, једно дете са поремећајем хормона 
раста. Брига о овим ученицима се спроводи током целе школске године трагањем за адекватном 
стручном подршком деци и родитељима.  

Беле воде имају око 30000 становника, једина смо школа у насељу и са вртићем једина 
образовна, васпитна и културна установа. Узимајући у обзир специфичности средине у којој 
школа ради и степен образовања родитеља чија деца похађају наставу, школа има обавезу 
појачанаог ангажовања и организовања већег броја квалитетних културних садржаја, 
превентивних програма и секција. У ближој околини не постоје образовне и културне 
институције које нуде садржаје прилагођене деци овог узраста, тако да је школа једино место – 
расадник културе – које се налази у њиховој близини. Све активности које се планирају и 
реализују у школи су усмерене на задовољавање потреба наших ученика и њихових родитеља. 
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I 4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

БРОЈ И КАДРОВСКА СТРУКТУРА НАСТАВНОГ И  НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 
 

послови (назив) 
школска спрема (степен) 

VII-1 VII VI V IV III II I свега 

1. директор  1       1 

2. помоћник директора  0,50       0,50 

3.  стручни сарадници: 

 психолог  1       1 

- педагог  1       1 

 библиотекар  1       1 

- логопед  0,5       0,5 

4. разредна настава  16 4      20 

5. предметна настава  35 4      39 

6. секретар  1       1 

7.шеф рачуноводства  1       1 

8. финан.рач.радник     1    1 

9. домар      1   1 

10. куварица      1   1 

 11.чистачице        9 9 

          
с в е г а :  58 8  1 2  9 78 

 

 

РАДНИ СТАЖ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 
  

године радног 
стажа 

предметна 
настава 

разредна 
настава 

стручни 
сарадници 

директор, 
пом. дир. 

ненаст. 
особље 

свега 

0-5 5  2 - - 7 

6-10 5 2 - - 1 
8 
 

11-20 16,5 3 - 0,5 7 27 

21-30 10 14 1,5 - 3 
28.5 

 

31-35 1 2 - - 2 5 

36-40 1 1 - 1 - 3 

с в е г а : 38.5 22 3,5 1,5 13 78.5 
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I 5. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 
 

послови руковођења 

директор школе Биљана Радосављевић 

помоћник директора Долорес Грбић 

послови образовно – васпитног рада (стручни сарадници) 

Психолог Јелена Петровић 

Педагог Невена Марковић 

дефектолог – логопед Љиљана Младеновић 

Библиотекар Јелена Стојчевски 

послови образовно – васпитног рада (наставници разредне наставе) 

Љиљана Вицјан, Зорица Илић, Луција Рогановић, Јелена Живановић, Лидија Крстески;  Љиљана 
Ђорђевић, Јадранка Бакша, Марија Којић, Јелена Станковић, Светлана Јовановић, Љиљана 
Станојевић, Сања Илић Јохана, Ивана Поповић Петровски, Зорица Радојчић, Дубравка Живковић, 
Биљана Шекуларац, Оливера Ранковић, Биљана Симовић, Љиљана Благојев, Драгана Пејчић, 
боравак: Биљана Ђуровић 

послови образовно – васпитног рада (наставници предметне наставе) 

српски језик и књижевност: Гордана Николовски, Ивана Косановић, Ксенија Јовић, Јелена 
Глишић, Марија Димитријевић  
руски језик: Душанка Симеуновић, Татјана Унковић, Милијана Радуловић 
енглески језик: Драгица Вуканић, Ведрана Муњас, Долорес Грбић, Оливера Грбић, Ивана Сушић 
ликовна култура: Нина Васиљевић, Бојан Лазов 
музичка култура: Зорица Тубин, Снежана Малинић 
историја: Милена Радовић, Момир Милинчић 
географија: Слободан Зрнић, Гордана Милић 
физика: Наташа Мићевић, Звездана Пашајлић 
математика: Тања Њаради, Ивана Лечић, Невена Ђорђевић, Срђан Црногорац 
биологија: Светлана Јакшић, Зорица Поповић 
хемија: Бојка Димитријевић 
техника и технологија: Радиша Лековић, , Сретен Лукић, Дејан Илић, Синиша Славић 
информатика и рачунарство: Наташа Моићевић 
физичко и здравствено васпитање: Милош Ћирковић,  Драган Вељковић, Сања Миросављевић 
верска настава: Бранка Драгичевић, Марјана Драговић 
грађанско васпитање: Бисерка Станчевић 

нормативно – правни послови 

Секретар Зорка Перић 

административно – финансијски послови 

координатор финансијских и рачуноводствених послова Весна Вучић 

финасијско – административни радник Весна Симоновић  

референт за финансијско-рачуноводствене послове Биљана Симић 

помоћно – технички послови 

Домар Љубиша Ђекић 

куварица / сервирка Жаклина Глумац 

спремачице 
Љепосава Брековић, Зорка Петровић Димић, Данијела Пупавац, Недељка 
Иванчевић, Јабланка Савић, Добрила Поповић, Невенка Сандић, Љиљана 
Андрић, Ђурђа Ковачевић 
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II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

II 1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 
У школској 2020/2021. години планира се следећи број одељења и ученика по разредима: 

разред брoj одељења мушко женско укупно Просек 

I 5 71 64 135 26.8 

II 5 61 73 134 26.8 

III 5 62 70 132 26.4 

IV 5 67 66 133 26.6 

V 5 56 77 133 26.6 

VI 5 82 50 132 26.4 

VII 5 59 58 117 23.4 

VIII 6  74 69 143 23.8 

укупно 41 532 527 1059 25.8 

 

II 2. РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА 
 

смена 
број 

одељења 
распоред одељења по сменама ритам промене смене 

непарна смена 20 I1-5III1-5V1-5VII1-5 седмична промена смене 

боравак 2 I1,2,5 I3,4  седмична промена смене 

парна смена 21 II1-5 IV1-5   VI1-5   VIII1-6 седмична промена смене 

 
II 3. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОДВИЈАЊА НАСТАВЕ 

 

разред простор у школи разред простор у школи 

I, II учионице на другом спрату старог дела школе 
V, VI, VII, VIII 

кабинети у монтажном 
делу школе и кабинет 
за информатику III, IV 

учионице на првом спрату старог дела школе и 
једна учионица у монтажном делу школе 

НАПОМЕНА: настава ће се по потреби реализовати и у просторима ван учионица и кабинета (двориште, парк, 
музеј...) 

II 4. РИТАМ РАДНОГ ДАНА И ДИНАМИКА РАДА ШКОЛЕ 
 

наставни час пре подне после подне 

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. 1315-1350 1915-1950 

НАПОМЕНЕ: 
- у данима пред државне и верске празнике који се масовно обележавају, полугодиште и крај школске 
године постоји могућност скраћења часова. 
- седми час траје 30 минута због недостатка простора, односно због обезбеђивања хигијенских услова за 
другу смену 
- последњи наставни дан реализоваће се смањеним бројем часова и реализацијом слободних 
активности. 
*Ова динамика рада школе важи за рад у редовним околностима. 
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II 4.1. Ритам одржавања састанака 

 

ниво реализације 
Месец 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Наставничко веће * * * * * * * * * * * * 

Педагошки колегијум *  *   *  *  *   

Стручна већа  *  *  *   *  * * 

Одељењска већа *  *   *  * * *  * 

Школски одбор *  *  *   *  *   

Савет родитеља *  *   *  *  *     

Редовни родитељски састанци *  *   *  *  *   

Стручни актив за развојно планирање    *    *    * 

Стручни актив за развој школског програма *  *   *    *  * 

Састанци стручних тимова: 

Тим за самовредновање *  *   * *   * *  

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

*  *  *  *  *  *  

Тим за инклузивно образовање *  *   *  *  *  * 

Тим за стручно усавршавање наставника *     *   *   * 

Тим за професионални развој  *   *     * * * 

Тим за реаговање у кризним ситуацијама *     *       

Тим за рад са студентима и сарадњу са 
факултетима 

*      *    *  

Тим за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва 

*    *   *  *   

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе *     *    * *  

Тим за праћење и промоцију успешних ученика и 
наставника 

*  *  *  *  *   * 

Тим за реализацију пројекта Баш је добро што смо 
различити 

*  *  *  *  *   * 

Тим за реализацију пројекта Еразмус+ Иновативне 
наставне методе – свакодневна пракса 

* * * * * * * * * * * * 

Ученички парламент * * *   * *  * *   

Вршњачки тим * * * * *  *  *    

Састанак директора са стручним сарадницима и 
представницима стручних тимова 

 * * * *  * * * *  * 

Састанак директора са представницима 
одељењских заједница 

 *  *    *  *   

НАПОМЕНЕ: 
- у случају потребе, ради ефиксности и у складу са природом садржаја,поједине седнице и састанци 
биће одржани електронском разменом информација 
- у складу са потребама реализоваће се већи број седница и састанака 
- на крају текућег месеца на огласној табли се истиче распоред седница, посете часовима, план 
угледниих часова и свих других активнбости за наредни месец. На овај начин постижемо добро и ефикасно 
планирање времена свих и обезбеђујемо присутност највећег броја запослених  
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II 4.2. Организација радног дана у школи 
 

носиоци посла радно време* Напомене 

директор 900-1600  

помоћник директора 1000-1600  Петак 

психолог и педагог** 830-1430 

1300-1900 

четвртком промена смене (*за време реализације 
наставе у измењеним условима промена смене је 
недељно) 

логопед**  

830-1430 уторак и четвртак  

1300-1900 

понедељак (септембар, новембар, јануар, март, мај, 
јул) 
*радно време у условима измењеног рада од 10-
16h 

секретар 800-1500 
рад са странкама 900-1200, у периоду уписа ученика у 
први разред, секретар ради средом 12 - 19 сати 

шеф рачуноводства 900-1600 рад са странкама 1000-1300 

административно – 
финансијски радник 

800-1500 рад са странкама 900-1200  Биљана Симић 

900-1600 Рад са странкама 1000-1300 Весна Симоновић 

библиотекар 
900-1500 

1200-1800 
понедељак, среда, петак  
уторак, четвртак 

стоматолошка служба 
700-1300 

1300-1900 
понедељак, среда, петак 
уторак, четвртак 

НАПОМЕНЕ: 
- радно време ће се мењати у складу са обавезама запослених 
- стручни сарадници ће радити у истој смени најмање једном месечно због обављања заједничких 
послова 
- радно време ће се прилагодити тренутним условима рада услед измењене организације због 
пандемије вируса Ковид-19. 

II 4.3. Ритам рада у продуженом боравку 
 

Продужени боравак омогућава ученицима боравак у школи пре или након редовне наставе у 
зависности од смене, организовану исхрану и активности примерене узрасту.  

Циљ рада у продуженом боравку је осамостаљивање ученика за учење и стицање знања, 
развијање радних навика, развијање пажње и мотивације, сарадње, толеранције и добрих 
међуљудских односа. 

*Табеларни приказ садржаја активности и термина реализације важи за редовне околности 
рада. Због пандемије вируса Ковид-19 направљен је посебан ритам рада у продуженом боравку који 
је прилагођен новонасталој ситацији и који се налази у Оперативном плану организације и 
реализације образовно-васпитног рада у школској 2020/21. години у условима пандемије. 

 

време реализације 
(настава пре подне) 

садржај  активности 

700 - 730 Пријем ученика 

730 - 750 Доручак у школској трпезарији 

800 - 1130 Редовна настава 

1130 – 1200 Одмор, игре у учионици, изласци 

1200 -1245 Ручак 

1245- 1400 Игре опуштања и кооперације 

1400 - 1530 Израда домаћих задатака 

1530 - 1630 Слободне активности, дружење 

1630 – 1800 Сређивање учионичког простора и паковање школског прибора 
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време реализације 
(настава по подне) 

садржај  активности 

700 - 730 Пријем ученика 

730 - 800 Игре у учионици 

800  - 830 Доручак у школској трпезарији 

830 - 1000 Израда домаћих задатака 

1000 - 1200 Слободне активности, дружење, изласци 

1200 – 1245 Ручак  

1245- 1330 Утврђивање школских садржаја 

1330 – 1400 Напуштање боравка и припрема за редовну наставу 

1400 -1730 Редовна настава 

 
II 5. ПЛАН ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА 

У складу са Развојним планом, примарним задацима који су усвојени на основу анализе 
евалуације рада школе, плановима наставних и ваннаставних активности и стручног усавршавања 
наставника, израђен је план посете часовима. 

циљ посете 
ниво 

реализације 
време носилац посла 

Адаптација ученика I и V разред 

X, II педагог, психолог 

IX, X логопед 

XI директор школе 

Угледни часови, тематски дани, 
пројекти 

I - VIII разред IX - VI 

директор, помоћник директора, 
стручни сарадници, учитељи, 
предметни наставници, 
наставници приправници 

Праћење реализације ИОП-а I-VIII разреда 

XI, II, IV педагог, чланови тима за ИО 

X - V директор 

XI, II психолог 

Праћење рада и напредовања 
ученика са проблемима у понашању 

I - VIII разред X -V 
психолог, педагог 

Праћење рада нових наставника и 
наставника приправника 

I - VIII разред X -V 
директор, помоћник директора, 
психолог, педагог 

Праћење рада наставника који су по 
протоколу на највећем броју 
стандарда добили оцену два 

I - VIII разред 

IX, XI, II директор школе 

I, IV помоћник директора 

XI-IV педагог 

XI-IV психолог 

Посета часу предметних наставника V - VIII разред X -VI одељењски старешина 

Посета ученика четвртог разреда 
предметним наставницима 

IV разред XII, IV 
предметни наставници, учитељи 
IV разреда 

Посета ученика петог разреда 
одељењима четвртог разреда 

IV разред V, VI 
педагог и ученици петог разреда 

Узајамне посете часовима ментора и 
приправника 

I - VIII разред X -VI 
ментор 

Праћење осталих облика рада:    

- додатна настава III - VIII разред X, XII, III директор, психолог 

- допунска настава I - VIII разред 
XI, XII, 

IV 
педагог, логопед, помоћник 
директора 

- секције I - VIII разред X-VI 
педагог, психолог, директор, 
помоћник директора 

- час одељењског старешине I - VIII разред IX-VI психолог,педагог 
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НАПОМЕНЕ: 
- на основу овако урађеног глобалног плана израђиваће се детаљни месечни планови посете часовима 
- У складу са постављеним примарним задацима и развојним циљевима, потребама и могућностима, 
током године биће праћени и часови који овде нису планирани 
- У измењеним условима рада због пандемије Ковид-19 стручни сарадници, директор и помоћник 
директора ће пратити онлајн наставу путем увида у изабрану платформу (Гугл учионица). 
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II 6. ПОДЕЛА СТАРЕШИНСТАВА И ОСТАЛИХ ЗАДУЖЕЊА ИЗ 40 – ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 
 

II 6.1. Одељењска старешинства 
Одељењски старешина  је педагошки, административни и организациони руководилац одељења. 
 

разред и одељење одељењски старешина разред и одељење одељењски старешина 

I1 Љиљана Вицјан V1 Зорица Поповић 

I2 Зорица Илић V2 Оливера Грбић 

I3 Луција Рогановић V3 Ивана Косановић 

I4 Јелена Живановић V4 Долорес Грбић 

I5 Лидија Крстески V5 Ивана Лечић 

II1 Љиљана Ђорђевић VI1 Светлана Јакшић 

II2 Јадранка Бакша VI2 Милена Радовић 

II3 Марија Којић VI3 Милош   Ћирковић 

II4 Јелена Станковић VI4 Невена Ђорђевић 

II5 Светлана Јовановић VI5 Синиша Славић 

III1 Љиљана Станојевић VII1 Драгица Вуканић 

III2 Сања Илић Јохана VII2 Гордана Николовски 

III3 Ивана Поповић Петровски  VII3 Зорица Тубин 

III4 Зорица Радојчић VII4 Слободан Зрнић 

III5 Дубравка Живковић VII5 Тања Њаради 

IV1 Биљана Шекуларац  

IV2 Оливера Ранковић  VIII1 Гордана Милић 

IV3 Биљана Симовић  VIII2 Ксенија Јовић 

IV4 Љиљана Благојев  VIII3 Момир Милинчић 

IV5 Драгана Пејчић  VIII4 Дејан Илић 

     VIII5 Сања Миросављевић 

VIII6 Јелена Глишић 

 
II 6.2. Руководиоци одељењских већа 

разред руководилац 

I Зорица Илић 

II Јадранка Бакша 

III Сања Илић Јохана 

IV Љиљана Благојев 

V Зорица Поповић 

VI Невена Ђорђевић 

VII Зорица Тубин 

VIII Јелена Глишић 

 
II 6.3. Руководиоци стручних већа за области предмета 

 

веће руководилац 

Стручно веће за српски језик и стране језике Гордана Николовски 

Стручно веће природних наука Звездана Пашајлић 

Стручно веће за уметност и вештине Драган Вељковић     

Стручно веће за друштвене науке (историја, 
географија, грађанско васпитање, верска 
настава) 

Милена Радовић 

Стручно веће разредне наставе Зорица Радојчић 
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II 6.4. Имена  предметних наставника и одељења којима предају 

рб име и презиме предмет разреди и одељења 

1.  Гордана Николовски  српски језик V1,2 VII1, 2   

2.  Ивана Косановић српски језик V 3,4 VII 3,5   
3.  Марија Димитријевић српски језик V 5  VI5 VII4 

4.  Ксенија Јовић  српски језик VI 1,2  VIII 2,4,5 

5.  Јелена Глишић српски језик VI 3,4 VIII 1,3,6 

6.  Драгица Вуканић  енглески језик IV 1-5 VII 1-5 

7.  Ведрана Муњас енглески језик II 1,2,3 VI 1-5  VIII 1,2 

8.  Долорес Грбић  енглески језик I 1-5  V 3,4 

9.  Оливера Грбић  енглески језик II 4,5 III 1-5  V1,2,5  

10.  Ивана Сушић енглески језик VIII 3,4,5,6 

11.  Душанка Симеуновић руски језик VI 1-5 VIII 1,2,3,5 

12.  Татјана Унковић  руски језик V 4,5  VII 1-5 VIII 4,6  

13.  Милијана Радуловић руски језик V 1,2,3 

14.  Нина Васиљевић  
ликовна култура (+ цртање, 
сликање, вајање) 

V 1-5  VI4 VII 1 - 5 VIII 1,2,3,6  ЦСВ: 3 групe 

15.  Бојан Лазов  
ликовна култура (+ цртање, 
сликање, вајање) 

VI1,2 3,5 VIII 4, 5 ЦСВ: VIII 3 групе 

16.  Зорица Тубин  
музичка култура (+ хор и оркестар 
и хор) 

V 1-5 VII 1-5 велики хор V-VII 3 ЧАСА 
ХИО 3 групе 

17.  Снежана Малинић 
музичка култура( + хор и оркестар 
и хор) 

VI 1-5 VIII 1-6  мали хор I-III 3 ЧАСА ХИО 6 
група  

18.  Милена Радовић  историја   V 1-5  VI 1- 5    VIII 5, 6   

19.  Момир Милинчић  историја VII 1-5 VIII1-4  СЖП VI, VIII 2 групе 

20.  Слободан Зрнић географија V 1-5 VI 5 VII 1-5 

21.  Гордана Милић  географија VI 1-4 VIII 1-6  

22.  Наташа Мићевић  физика VI 1 - 5 VIII 1- 6 

23.  Звездана Пашајлић физика VII 1-5 

24.  Тања Њаради  математика V2,3,4  VII 3,5 

25.  Ивана Лечић математика V1, 5 VII 1,2,4  

26.  Невена Ђорђевић математика VI 3,4 VIII 1,2,3 

27.  Срђан Црногорац математика VI 1,2,5 VIII 4,5,6 

28.  Светлана Јакшић  биологија VI1 - 5  VIII 1 - 6 

29.  Зорица Поповић  биологија V 1- 5   VII 1- 5 

30.  Бојка Димитријевић  хемија VII 1-5  VIII 1 - 6 

31.  Радиша Лековић  Техника и технологија V1 – 5 VII 1 – 5    

32.  Наташа Моићевић  Информатика и рачунарство V1-5 VI 1-5 VII 1-5 VIII 1-6 

33.  Сретен Лукић  Техника и технологија V 1-5 VII 1-5  

34.  Дејан Илић  Техника и технологија VI 1-5 VIII 1-6 

35.  Синиша Славић  Техника и технологија (+шах) VI 1- 5 VIII 1-6 Шах 3 групе 

36.  Драган Вељковић  
Физичко и здравствено васпитање 
(+обавезне физичке активности) 

V1,3 (2+1) V2,4 (2+1) V5 (2+1) VII1,2 (3) VII3 

(3) VII4 (3) VII5 (3) (21час) 

37.  Милош Ћирковић 
Физичко и здравствено васпитање 
(+обавезне физичке активности) 

V1,3 (3) V2,4 (2+1) VI1,3 (2+1) VI4, 5 (2+1) 
VII1,2 (3) VIII3,6 (3) VIII4,5 (3) (21час) 

38.  Сања Миросављевић 
Физичко и здравствено васпитање 
(+обавезне физичке активности) 

VI1,3 (2+1) VI2 (2+1) VI4,5 (2+1) VIII1 (3) 
VIII2 (3) VIII3,6 (3) VIII4,5 (3) (21час) 

39.  Бранка Драгичевић верска настава I-IV 20 група 

40.  Марјана Драговић верска настава V -VIII  15 група 

41.  Бисерка Станчевић грађанско васпитање V – VIII  20 група 
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 II 6.5. Слободне активности – секције 

Анализирајући учешће ученика у раду секција, дошли смо до закључка да нам ученици 
нерадо долазе на одређене секције и да је у поједине секције укључен мали број ученика. Ове 
године решили смо да иновирамо понуду ваннаставних активности. У том циљу, иситивали смо 
потребе и интересовања ученика упитником који су заједно саставили наставници и чланови 
Ученичког парламента. Понудили смо већи број секција, према афинитетима и стручности 
наставника и оставили могућност ученицима да сами допишу које би нове секције желели да имају. 
У сваком већу од трећег до седмог разреда, случајним узорком испитали смо по педесет ученика, а 
на часовима ОЗ разговарало се о њиховим интересовањима. На основу тога саставили смо понуду 
секција. У сваком кабинету и на огласној табли истакли смо списак секција, време и место 
одржавања, као и име и презиме наставника који их води. Сваки одељењски старешина ће 
направити списак заинтересованих ученика и доставиће га наставнику. 

И у наредном периоду ћемо наставити успешну сарадњу са родитељима које укључујемо у 
рад појединих секција (шах, примењене вештине, новинарска секција...). 

 

 културно – уметничке носиоци и р   еализатори 

Новинарска секција Ксенија Јовић, Марјана Драговић, Бисерка Станчевић 

Литерарна секција Јелена Стојчевски 

Народна традиција Зорица Радојчић, Дубравка Живковић 

Рецитаторска секција Марија Димитријевић 

Лепо писање и читалачки клуб Љиљана Вицјан 

Народно благо Јелена Станковић, Љиљана Ђорђевић 

Лингвистичка секција Јелена Глишић 

Филмска секција Ивана Косановић 

Духовна просвећеност Бранка Драгичевић 

Драмска секција Гордана Николовски 

Ликовна секција 
Зорица Илић, Оливера Ранковић, Бојан Лазов, Нина 
Васиљевић 

Соло инструменти Снежана Малинић 

Соло певачи Зорица Тубин 

Плесна секција Ивана Поповић Петровски 

Секција примењених вештина Светлана Јовановић, Јадранка Бакша,Сања Илић Јохана 

Клуб младих Енглеза 
Долорес Грбић, Оливера Грбић, Драгица Вуканић, 
Ведрана Муњас 

Библиотечка секција Јелена Стојчевски 

Језичке школице Луција Рогановић 

секције за руски језик носиоци и реализатори 

Преводилачка секција руског језика Татјана Унковић 

Секција руског језика Душанка Симеуновић 

Рецитаторска секција руског језика Душанка Симеуновић 

природно - научне носиоци и реализатори 

Еколошка секција  
Љиљана Благојев, Биљана Шекуларац, Лидија 
Крстески 

Туристичка секција Слободан Зрнић 

Планинарска секција Гордана Милић 

Млади историчари Милена Радовић, Момир Милинчић 

Секција млади истраживачи Јелена Живановић 

Абакус-соробан Драгана Пејчић 

Биолошка секција Зорица Попoвић, Светлана Јакшић 

Подмладак Црвеног крста Љиљана Станојевић 
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Математичка секција Биљана Симовић 

 научно-техничке носиоци и реализатори 

Секција за електротехнику Радиша Лековић 

Математичка секција Биљана Симовић 

Архитектура и грађевинарство  Дејан Илић 

Информатичка секција Радиша Лековић 

Фото и видео секција Сретен Лукић 

Информатика и рачунарство - секција  Наташа Моићевић 

Шаховска секција Синиша Славић 

 спортско-рекреативне носиоци и реализатори 

Спортска секција млађих разреда Марија Којић 

Стони тенис Милош Ћирковић 

Ритмичка секција Сања Миросављевић 

Кошарка/ рукомет Драган Вељковић 

II 6.6. Изборни предмети и обавезне слободне активности 
 

Предмет Наставник Разред 

Хор и оркестар 
Снежана Малинић V1-5 VI1,5  

Зорица Тубин VI3,4 VII1-5 

Цртање, сликање, вајање 
Нина Васиљевић VIII2 VII 1,2,4,5 VI4 

Бојан Лазов VI1,3,5 VIII1,3,4,5 6 

Шах Синиша Славић VI1,3,4,5 VII4,5,6  VIII 4,5,6 

Свакодневни живот у 
прошлости 

Момир Милинчић 
VI 1,2,3,5  VIII1-5 

Грађанско васпитање Бисерка Станчевић V 1-5  VI 1- 5   VII1 - 5     VIII 1-6 

Верска настава 
Бранка Драгичевић I1-5    II 1-5  III1- 5 IV 1-5    

Марјана Драговић V 1-5  VI 1,2,3,5    VII1 - 5    VIII 1-6 

Чувари природе учитељи IV1-5 

II 6.7. Ученичке организације 
 

назив организације носиоци и реализатори 

Пријатељи деце Љиљана Благојев, Сања Илић Јохана 

Црвени крст Љиљана Станојевић, Бранка Драгичевић 

Вршњачки тим  
Љиљана Младеновић, Бисерка Станчевић, Сања Миросављевић, 
Милена Радовић, Звездана Пашајлић, Ведрана Муњас 

Ученички парламент Невена Марковић, Бисерка Станчевић 
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II 6.8. Посебни програми и пројекти 
 

назив програма/пројекта носиоци и реализатори 

Школа без насиља  Јелена Петровић, чланови Тима за заштиту ученика од насиља 

Програм „Дете и књига“ 
Јелена Стојчевски, Љиљана Ђорђевић, Биљана Шекуларац, Ивана 
Косановић 

Програм „Образовање за мир“ 
Драгана Пејчић, Нина Васиљевић, Бојан Лазов, Јелена Стојчевски, 
Бранка Драгичевић, Ксенија Јовић, Јелена Станковић, Дубравка 
Живковић 

Програм „Упознај Београд, 
упознај свет...“ 

Гордана Николовски, Марјана Драговић, Јелена Стојчевски, 
Момир Милинчић Милена Радовић, Душанка Симеуновић, 
Љиљана Благојев, Татјана Унковић,  Слободан Зрнић 

Програм „Негујмо културу“ 
Милена Радовић, Јелена Стојчевски, Бранка Драгичевић, Бисерка 
Станчевић, Јелена Глишић, Љиљана Вицјан 

Превенција малолетничке 
делинквенције и наркоманије 

Јелена Петровић, Невена Марковић, одељењске старешине, 
стручњаци разних профила 

II 6.9. Комисије 
 

назив комисије носиоци и реализатори 

Комисија за издавање и уређивање 
школског часописа 

Радиша Лековић, Јелена Стојчевски, Ксенија Јовић,  

Комисија за културну и јавну делатност 
Зорица Тубин, Јелена Стојчевски, Долорес Грбић, 
руководиоци секција и пројеката 

Комисија за  естетско уређење и 
еколошку заштиту животне средине 

Нина Васиљевић, Љиљана Благојев, Биљана Шекуларац, 
Бојан Лазов, руководиоци секција 

Комисија за екскурзије и наставу у 
природи 

Биљана Радосављевић, руководиоци одељењских већа 
и представници родитеља 

Комисија за екстерни маркетинг  
Биљана Радосављевић, Јелена Стојчевски, Дејан Илић, 
Сања Илић Јохана, Долорес Грбић, Зорица Тубин 

Комисија за интерни маркетинг   Јелена Стојчевски и руководиоци секција и комисија 

 

II 6.10. Чланови стручних актива и тимова 
 

актив/тим Чланови 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Долорес Грбић, Невена Марковић, Тања Њаради, Сретен Лукић, 
Сања Илић- Јохана, Љиљана Ђорђевић, представник Савета 
родитеља Милош Павловић, представници Ученичког парламента , 
представник јединице локалне самоуправе 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ 
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Невена Марковић и руководиоци одељењских већа 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
Биљана Радосављевић, стручни сарадници, руководиоци 
стручних већа и представник стручног актива за развој школског 
програма 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Наташа Мићевић, Биљана Радосављевић, Дејан Илић, Јелена 
Петровић, Љиљана Благојев, Лидија Крстески, Невена Ђорђевић, 
Слободан Зрнић, Радиша Лековић, родитељ Татјана Ћирковић 
Митровић, представници Ученичког парламента  

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД Јелена Петровић, Биљана Радосављевић, Невена Марковић, 
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ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

Зорка Перић, Драган Вељковић, Зорица Радојчић, Драгана Пејчић, 
Оливера Ранковић, Гордана Милић, Бисерка Станчевић, родитељи 
Александра Зоговић, Данијела Барјактаровић,  представници 
Ученичког парламента  

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ     

Невена Марковић, Јелена Петровић, Љиљана Младеновић, Сања 
Илић Јохана, Ивана Поповић Петровски, Синиша Славић, Тања 
Њаради, Ивана Косановић, Марија Којић, родитељ Јелена Вуковић  

ТИМ ЗА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

Бојка Димитријевић, Љиљана Станојевић, Светлана Јакшић,  
Милијана Радуловић, Биљана Симовић 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ 

Зорица Тубин, Јелена Петровић, Дубравка Живковић, Биљана 
Шекуларац, Светлана Јовановић, Драгица Вуканић, Светлана 
Јакшић 

ТИМ ЗА РЕАГОВАЊЕ У 
КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА 

Биљана Радосављевић, Долорес Грбић, Невена Марковић, Зорка 
Перић, Јелена Петровић, Гордана Милић, Зорица Поповић 

ТИМ ЗА РАД СА СТУДЕНТИМА 
И САРАДЊУ СА 
ФАКУЛТЕТИМА 

Тања Њаради, Долорес Грбић, Сања Миросављевић, учитељи и 
предметни наставници – ментори 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ 
МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 
КОМПЕТЕНЦИЈА И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Зорица Поповић, Ивана Лечић, Звездана Пашајлић, Момир 
Милинчић,  Љиљана Младеновић, Луција Рогановић, Ксенија 
Јовић, Нина Васиљевић, родитељ Зоран Кабић 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

Тања Њаради, Јелена Живановић, Невена Марковић, Бојка 
Димитријевић, Оливера Ранковић, Долорес Грбић,  родитељ Јелена 
Васиљевић 

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И 
ПРОМОЦИЈУ УСПЕШНИХ 
УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА 

Радиша Лековић, Милош Ћирковић,  Душанка Симеуновић, 
Милена Радовић 

ВРШЊАЧКИ ТИМ 
Љиљана Младеновић, Бисерка Станчевић, Сања Миросављевић, 
Милена Радовић, Звездана Пашајлић, Ведрана Муњас 

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКТА ЕРАЗМУС 

Биљана Радосављевић, Долорес Грбић, Невена Марковић, 
Љиљана Вицјан, Гордана Милић, Нина Васиљевић, Јелена 
Живановић 

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКТА БАШ ЈЕ ДОБРО 
ШТО СМО РАЗЛИЧИТИ 

Ксенија Јовић, Биљана Радосављевић, Драгана Пејчић, Љиљана 
Вицјан, Луција Рогановић 
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II 7. СТРУКТУРА 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

наставник РН ДН ДОД С П ЧОС УЧ ПР РУСТ СУ ССР ДКР ДЖ ПД ОСТ. З. УЧ 

Ксенија Јовић 20 1 1 1 0 1 24 12 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0 40 

Ивана Косановић 18 2 2 1 0 1 24 12 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0 40 

Гордана Николовски 18 2 2 1 0 1 24 12 1 0,5 1 0 1 0,5 0 40 

Јелена Глишић 20 1 1 1 0 1 24 12 1 0,5 1 0 1 0,5 0 40 

Марија Димитријевић 13 1 1 2 0 0 17 8 0,5 0,5 1 0,5 0,75 0,5 0 28,75 

Ведрана Муњас 20 1 1 2 0 0 24 12 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0 40 

Оливера Грбић 20 1 1 1 0 1 24 12 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0 40 

Драгица Вуканић 20 1 1 1 0 1 24 12 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0 40 

Долорес Грбић 14 1 0 1 0 1 17 8 0,5 0,5 1 0,5 0,75 0,5 0 28,75 

Ивана Сушић 8 1 1 0 0 0 10 5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,2 0 17,5 

Душанка Симеуновић 18 2 2 2 0 0 24 12 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0 40 

Татјана Унковић 18 2 2 2 0 0 24 12 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0 40 

Милијана Радуловић 6 1 1 0 0 0 8 4 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0 13,25 

Нина Васиљевић 23 0 0 1 0 0 24 12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 40 

Бојан Лазов 6 0 0 3 0 0 9 5 0,25 0,25 0,3 0,25 0,25 0,2 0,5 16 

Снежана Малинић 20 0 0 4 0 0 24 10 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 2 40 

Зорица Тубин 20 0 0 3 0 1 24 10 1 0,5 1 0 1 0,5 2 40 

Милена Радовић 19 1 1 0 0 1 22 10 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1,5 38 

Момир Милинчић 20 1 1 1 0 1 24 10 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 2 40 

Слободан Зрнић 17 0 1 1 0 1 20 9 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 34 

Гордана Милић 20 1 1 1 0 1 24 10 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 2 40 

Наташа Мићевић 22 1 1 0 0 0 24 11 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 40 

Звездана Пашајлић 10 1 1 0 0 0 12 5 1 0,5 0,5 0 0,5 0,25 0,25 20 

Тања Њаради 20 2 1 0 0 1 24 12 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0 40 

Ивана Лечић 20 1 2 0 0 1 24 12 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0 40 

Срђан Црногорац 24 0 0 0 0 0 24 12 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0 40 

Невена Ђорђевић 20 2 1 0 0 1 24 12 1 0,5 1 0 1 0,5 0 40 

Зорица Поповић 20 0 2 1 0 1 24 10 1 0,5 1 0 1 0,5 2 40 

Светлана Јакшић 22 0 1 0 0 1 24 11 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 40 

Бојка Димитријевић 22 1 1 0 0 0 24 11 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 40 
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Радиша Лековић 20 0 0 4 0 0 24 10 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 2 40 

Сретен Лукић 20 0 0 4 0 0 24 10 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 2 40 

Наташа Моићевић 21 2 1 0 0 0 24 10 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 2 40 

Синиша Славић 21 0 0 2 0 1 24 10 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 2 40 

Дејан Илић 22 0 0 1 0 1 24 11 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 40 

Сања Миросављевић 21 0 0 2 0 1 24 10 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 2 40 

Драган Вељковић 21 0 0 3 0 0 24 10 1 0,5 1 0 1 0,5 2 40 

Милош Ћирковић 21 0 0 2 0 1 24 10 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 2 40 

Бранка Драгичевић 20 0 0 4 0 0 24 10 0,5 0,5 1 0 1 0,5 2,5 40 

Марјана Драговић 15 0 0 3 0 0 18 7 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 2 30 

Бисерка Станчевић 20 0 0 4 0 0 24 10 0,5 0,5 1 0 1 0,5 2,5 40 

 
Легенда:РН – редовнанастава; ДН – допунска настава; ДОД – додатна настава; С – секције; ЧОС-час одељењског старешине; УЧ – укупно часова непосредног рада са ученицима; ПР – 
припрема за наставу; ДЕЖ – дежурство; РУСТ – радустручним телима;СУ – стручноусавршавање; ССР – сарадњасародитељима; ДКР – друштвено користан рад; ПД – педагошка 
документација; УЧ – укупан број радних часова недељно; ОСТ-остала задужења по налогу директора школе, посебни програми и пројекти 
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наставник РН ДН ДОД С ПН/ИН ЧОС УЧ ПР РУСТ СУ ССР ДКР ДЖ ПД ОСТ. З. УЧ 

Љиљана Вицјан 19 2 0 2 0 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Зорица Илић 19 2 0 2 0 1 24 10 1 1 1 0 1 1 1 40 

Луција Рогановић 19 2 0 2 0 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Јелена Живановић 19 2 0 2 0 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Лидија Крстески 19 2 0 2 0 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Љиљана Ђорђевић 19 2 0 1 1 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Јадранка Бакша 19 2 0 1 1 1 24 10 1 1 1 0 1 1 1 40 

Марија Којић 19 2 0 1 1 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Јелена Станковић 19 2 0 1 1 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Светлана Јовановић 19 2 0 1 1 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Љиљана Станојевић 19 1 1 1 1 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Сања Илић- Јохана 19 1 1 1 1 1 24 10 1 1 1 0 1 1 1 40 

Ивана Поповић 
Петровски 

19 1 1 1 1 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Зорица Радојчић 19 1 1 1 1 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Дубравка Живковић 19 1 1 1 1 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Биљана Шекуларац 19 1 1 1 1 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Оливера Ранковић 19 1 1 1 1 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Биљана Симовић 19 1 1 1 1 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

Љиљана Благојев 19 1 1 1 1 1 24 10 1 1 1 0 1 1 1 40 

Драгана Пејчић 19 1 1 1 1 1 24 10 0.5 1 1 0.5 1 1 1 40 

 
Легенда: РН – редовнанастава; ДН – допунска настава; ДОД – додатна настава; С – секције; ПН – пројектна настава/ИС- изборна настава; ЧОС- час одељењског старешине; УЧ – 
укупно часова непосредног рада са ученицима;ПР – припрема за наставу; ДЕЖ – дежурство; РУСТ – радустручним телима; СУ – стручноусавршавање; ССР – 
сарадњасародитељима;ДКР – друштвено користан рад; ПД – педагошка документација; УЧ – укупан бројрадних часова недељно; ОСТ-остала задужења по налогу директора 
школе, посебни програми и пројекти (+1)
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II 8. КАЛЕНДАР РАДА ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“ 
На основу Правилника о календару за школску 2020/2021. годину који је донео министар 

просвете, науке и технолошког развоја, школа је свој рад планирала на следећи начин:  

Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 29. 
јануара 2021. године.  

Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године.  
Друго полугодиште завршава се у петак, 4. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, 

односно у петак, 18. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.  
Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у петак, 13. 

новембра 2020. године 
Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020. године, а 

завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. 
године, а завршава се у уторак, 16. фебруара 2021. године.   

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у петак, 7. маја 
2021. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 21. јуна 2021. 
године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст 
почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим 
празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се 
празнује радно:  

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. године, 
Свети Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 
фашизма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја 2021. године, 
Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2021. године. 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске 
жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 
фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.  
 Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника. 
 
 Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, који ће бити одржани 
у периоду од понедељка, 17. маја 2021. године до недеље, 23. маја 2021. године, биће одређен 
програмом такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању 
такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, за школску 2020/2021. годину. 
 За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни. 
 Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у 
суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у понедељак, 21. јуна 2021. године, у уторак, 22. 
јуна 2021. године и среду, 23. јуна 2021. године. 
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Календар образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину 
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II 9. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ 
У поглављу услови рада истакли смо услове и окружење у којима наши ученици живе. Пошто 

школу видимо као расадник културе и место где деца поред образовних садржаја  могу задовољити 
и проширити своја интересовања, трудимо се да сваке године осмислимо нове и богатије активности 
у којима учествује велики број ученика.  
*Планиране активности се односе на рад у редовним околностима. 
  За ученике млађих и старијих разреда реализоваће се следеће активности:    

 

активности месец носиоци посла Сарадници 

Пријем првака  IX 
одељенско веће III 
разреда 

учитељи I разреда 

Дан писмености (8. IX) IX 
Ивана Косановић, Јелена 
Глишић 

учитељи, 
наставници 

Међународни дан мира (21. IX) IX Драгана Пејчић 

учитељи, 
наставници, 
одељењске 
старешине 

Обележавање Европског дана језика (26. 
IX) 

IX 
наставници енглеског 
језика 

чланови актива за  
језике 

Конституисање Ученичког парламента IX 
Бисерка Станчевић, 
Невена Марковић 

одељењске 
старешине 

Акције у оквиру програма: „Школа без 
насиља“, „Образовање за мир“, „Упознај 
Београд, упознај свет…“, „Професионална 
оријентација“, „Дете и књига“,  „Негујмо 
културу" 

IX - VI 

Јелена Петровић, 
Драгана ПејчићГордана 
Николовски, Ивана 
Лечић, Јелена Стојчевски, 
Милена Радовић 

одељењске 
старешине 

Организација журки за ученике старијих 
разреда 

X – VI сарадник ван школе 

Зорица Тубин, 
Гордана 
Николовски, 
одељењске 
старешине 

Учешће у Дечијој недељи – Дан детета X Љиљана Благојев учитељи 

Јесењи карневал X Љиљана Благојев учитељи 

Светски дан здраве исхране (16. X) X 
Зорица Поповић, Јелена 
Станковић, Љиљана 
Благојев 

учитељи, 
наставници 

Обележавање светског дана борбе против 
трговине људима (18. X) 

X 
Јелена Петровић, 
Бисерка Станчевић 

одељењске 
старешине, 
учитељи 

Светски дан школских библиотекара 
(последњи понедељак у октобру) 

X Јелена Стојчевски 
наставници, 
учитељи, ученици 

Недеља спорта X, IV 
наставници физичког 
васпитања и учитељи 

наставници 

Активности у оквиру Дечје недеље X 
Љиљана Благојев, Сања 
Илић Јохана 

одељењске 
старешине 

Јесењи и пролећни крос X, IV Сања Миросављевић 
наставници 
физичког васпитања 

активности месец носиоци посла сарадници 

Тематска предавања превентивног 
садржаја 

X-V 
стручњаци различитих 
профила 

гости, стручни 
сарадници 
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Месец борбе против болести зависности XI 

Зорица Поповић, Јелена 
Петровић, Бисерка 
Станчевић, Маријана 
Драговић  

наставници 

Годишњица рођења велике српске 
сликарке Милене Павловић Барили – 
одлазак у Пожаревац (5. XI) 

XI 
Нина Васиљевић, 
Милена Радовић 

наставници 
ликовне културе 

Дан примирја (11. XI) XI 
Момир Милинчић, 
Милена Радовић 

 

Дан толеранције (16. XI) XI 
Невена Марковић, 
Бисерка Станчевић, 
Марјана Драговић 

наставници 

Међународни дан детета (20. XI) XI Јелена Стојчевски 
наставници, 
учитељи 

Посело Жарковчана XII 
рецитаторска секција, 
ХИО 

Снежана Малинић 

Дан библиотекара Србије (14. XII) XII Јелена Стојчевски 
наставници, 
ученици 

Дан општине Чукарица (30. XII) XII  директор наставници 

Обележавање новогодишњих  и 
божићних празника 

XII Светлана Јовановић 
учитељи, 
наставници, 
вероучитељи 

Новогодишњи вашар XII 
секција примењених 
вештина, ликовна 
секција 

учитељи, 
наставници 

Продајне изложбе ученичких радова 
XII, III, 

IV 
руководиоци секција 
примењених вештина 

учитељи, 
наставници 

Прослава школске славе (27. I) I 

Биљана Радосављевић, 
Бранка Драгичевић, 
Марјана Драговић, 
драмска секција 

Јелена Глишић, 
Бојан Лазов, 
Јелена Стојчевски, 
Снежана Малинић 

Дани Светосавља I 
Јелена Стојчевски, 
рецитаторско – 
ораторска секција 

наставници, 
вероучитељи, 
учитељи 

Шта знам о Београду? XI 
Маријана Драговић, 
Нина Васиљевић 

наставници 

Међународни дан матерњег језика 
(21.фебруар) 

II Јелена Стојчевски учитељи, 
наставници 
српског језика 

Дан палачинки II наставници руског језика 
oдељенске 
старешине, 
наставници 

 

активности месец носиоци посла сарадници 

Светски дан књиге (2. март) III Јелена Стојчевски учитељи 

Изложба поводом Осмог марта III 
секција примењених 
вештина 

учитељи 
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Приредба поводом Дана школе (14. III) III Зорица Тубин 
руководиоци 
секција 

Светски дан шума (21. III) III Веће трећег разреда учитељи 

Светски дан позоришта (27. III) III 
Веће четвртог 
разреда 

учитељи 

Издавање школског часописа  „Петља“ III 
Ксенија Јовић,  
Радиша Лековић 

чланови комисије 
и новинарске 
секције 

Дани Мирослава Антића III 

Јелена Стојчевски,  
Ивана Косановић, 
Оливера Грбић, 
Нина Васиљевић 

наставници 
српског језика, 
страних језика и 
ликовне културе, 
литерарно-
рецитаторска 
секција 

Светски дан поезије (21. III) III 

Јелена Стојчевски, 
Татјана Унковић, 
Љиљана Ђорђевић, 
Оливера Грбић, 
Душанка 
Симеуновић 

учитељи, 
наставници 
српског и страног 
језика, литерарно-
рецитаторска 
секција 

Дан планете Земље (22. IV) III – IV 

Бојка Димитријевић, 
Зорица Поповић, 
Наташа Мићевић, 
еколошка секција 

наставници, 
учитељи 

Смотра ликовног и литерарног стваралаштва III-IV руководиоци секција 
наставници, 
учитељи 

Ускршња јаја – изложба и конкурс IV-V 
Mарјана Драговић, 
Бранка Драгичевић 

Светлана 
Јовановић, 
Јадранка Бакша, 
Нина Васиљевић 

Дан Београда (16. IV) IV Слободан Зрнић 
 

Момир Милинчић 
 

Светски дан књиге (23. IV) IV 
веће српског језика, 
Јелена Стојчевски 

наставници, 
учитељи 

активности месец носиоци посла Сарадници 

Литургијски фестивал V 
Маријана Драговић, 
Бранка Драгичевић 

наставници, 
учитељи 

Међународни дан породице (15. V) V 
Mарјана Драговић, 
Бранка Драгичевић, 
Бисерка Станчевић  

наставници, 
учитељи 

Светски дан заштите уста и зуба (трећа 
недеља маја) 

V стоматолог 
одељењске 
старешине, 
наставници 

Мај месец математике V 
наставници 
математике 

математички  
факултет, ДКЦ 
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Прослава матуре VI 

Биљана 
Радосављевић, 
одељењске 
старешине VIII 
разреда 

одељењско веће 
VIII разреда 

Дан заштите човекове околине (5.VI) VI Зорица Поповић еколошка секција 

 
Припремна настава за ученике VIII разреда биће организована 7-16.јуна 2021. године, али и 

током првог полугодишта, зимског распуста и другог полугодишта у терминима који буду 
одговарали ученицима и наставницима. 

У школи ће бити изведена сва такмичења за ученике од III до VIII разреда ради избора 
најуспешнијих ученика који ће школу представљати на даљим такмичењима. Календар такмичења 
доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Школа ће се укључивати и у друга 
такмичења за која процени да су од значаја и да постоји интересовање ученика.  
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III ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

III 1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ  ВЕЋА 
Организациони послови 

садржај рада време носилац посла 

Организовање он лајн наставе  и наставе у школи, 
Организовање дежурства 

IX 
директор, помоћник 
директора, координатори 
смена 

Информације о завршном испиту у основном образовању и 
васпитању 

XI, I директор 

Организовање и реализација пробног и завршног испита за 
ученике VIII разреда 

II –VI 
директор, председник 
уписне комисије 

Упознавање са календаром рада за школску 2020/2021. годину VI, VIII 
директор,помоћник 
директора 

Организација поправних и/или разредног испита VI, VIII директор 

Усвајање предлога плана излета, екскурзија  и наставе у 
природи 

VI–IX 
директор, руководиоци 
већа 

Предлог поделе часова, разредног старешинства и осталих    
задужења у оквиру 40-о часовне радне недеље 

VI-IX директор 

Разматрање и усвајање распореда часова VIII 
директор, помоћник 
директора 

Припремљеност школе за почетак нове школске године VIII– IX Директор 

Аналитички послови 

садржај рада време носилац посла 

Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2019/2020. 
год. 

IX директор, психолог 

Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. 
годину и анекса школских програма од  I – VIII разреда-акценат 
на ново насталу ситуацију, као и на нове програма 

IX 
директор, 
педагог 

Самоеволуација свих области вредновања рада школе IX-VI координатор Тима 

Анализа посећених и одржаних часова студената, приправника 
и рада ментора, као и узајамних посета часовима, са посебним 
освртом на праћење часова гогл учионице  

IX-V 
Тања Њаради,  ментори, 
наставници, учитељи, 
директор 

Реализација наставе на даљину, предлози и сугестије за бољом 
организацијом 

X - XII 
директор, помоћник 
директора, стручни 
сарадници 

Упознавање са новим Правилником о оцењивању, Протоколом 
о заштити ученика од насиља  

IX 
Директор, координатор 
Тима 

Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на крају 
класификације, полугодишта и на крају школске године 

XI,I, 
IV,VI 

ПП служба 

 

Извештаји о раду стручних већа, комисија и тимова I, VII 
руководиоци,  
стручни сарадници 

Анализа резултата пробног и завршног испита и упис ученика у 
жељене средње школе-упис деце која су радила по ИОПу 

VI, VII помоћник директора 
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Заштита ученика од насиља кроз подсећање на протокол за 
заштиту ученика (дискриминација, дигитално насиље, трговина 
људима, вршњачко насиље...), анализу случајева насиља 

IX-VI 
директор, чланови тима, 
стручњаци 

Стручно усавршавање 

садржај рада Време носилац посла 

Како помоћи деци родитељима у организацији рада од куће  IX директор 

Сусрет са стручњаком XII 
директор, гост из 
здравствене установе, 
родитељ 

Извештаји са конгреса, конференција, семинара, вебинара и  
трибина којима су присуствовали запослени 

IX-VI 
директор, учитељи, 
наставници, стручни 
сарадници 

Извештај о стручном усавршавању запослених VI директор, чланови Тима 

Унапређивање образовно - васпитног рада 

садржај рада Време носилац посла 

Праћење реализације АУ/Н програма и пројеката: Баш је добро 
што смо различити, „Школа без насиља“, „Дете и 
књига“,“Професионална оријентација“,“Школа вежбаоница“, 
„Упознај Београд, упознај свет“, „Негујмо културу“ 

IX-VI 
директор, 
координатори 

Промовисање резултата и постигнућа ученика и запослених IX-VI директор, наставници 

Извештај о анализи посећених часова, предлози и смернице за 
унапређивање рада, с посебним освртом на ИОП-е 

X-V 
ПП служба, руководиоци 
стручних већа 

Анализа документације о праћењу оцењивања и напредовања 
ученика и предлози за унапређење 

X-V 
руководиоци стручних 
већа, ПП служба, 
помоћник директора 

Реализација рада Ученичког парламента и Вршњачког тима XII, VI координатори 

Сусрет са стручњаком   

Информација о резултатима анкете о задовољству родитеља 
сарадњом са школом и  чек листи са посећених часова 
родитеља 

II - VI родитељ 

Извештавање о анализи квалитета формативног оцењивања 
кроз праћење евиденције у Ес дневнику и предлагање мера за 
унапређивање постојеће праксе 

XI стручни сарадници 

Организовање сарадње са другим школама, установама и факултетима 

садржај рада време носилац посла 

Сарадња са Општином Чукарица (Интерресорном комисијом, 
ромским координатором, Канцеларијом за младе, КОЦ 
Чукарица, ЦК Чукарице) 

IX-VI 
директор, стручни 
сарадници,  

Сарадња са вртићима, основним и  средњим школама и 
факултетима 

- састанак са представницима вртића у циљу бољег упознавања 

генерације будућих ђака, родитељски састанак стручних 

сарадника са родитељима у вртићу, посета предшколаца 

одељењима првог и другог разреда, заједничке активности  

- праћење успеха наших ученика у средњим школама 

- праћење имплементације плана транзиције за ученике који 

 
 

IV 
 
 
 

XII 

директор, стручни 
сарадници, учитељи, 
наставници 
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раде по ИОП-у.  

Сарадња са  Заводом за патологију говора, ЗУОВ, ЗВКОВ, 
Институтом за ментално здравље, Центром за социјални рад, 
Црвеним крстом, Библиотеком града, МПНТР, Школском 
управом Београд, Педагошким друштвом Србије, Националном 
службом за запошљавање, Домом здравља, организацијом 
Дечје срце 

IX-VI 
директор, 
стручни сарадници и 
задужени наставници 

Сарадња са  институцијама и установама у оквиру реализације 
развојног плана 

IX-VI директор иТим за ШРП 

Праћење реализације наставног плана и програма и годишњег  програма рада школе 

садржај рада време носилац посла 

Праћење реализације Годишњег плана рада школе II, VI директор,ПП служба 

Праћење реализације Школских програма у свим разредима II, VI директор,ПП служба 

Праћење реализације Развојног плана II, VI Школски развојни тим 

 
 

III 2. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

III 2.1. Заједнички садржаји 

Сва стручна већа у овој школској години, између осталог, више пажње ће посветити: 
самооцењивању и међусобном оцењивању ученика, мотивацији ученика и техникама учења и 
промоцији успешних ученика и наставника. 

Организациони послови 

садржај рада време носилац посла 

Извештај о резултатима такмичења  II, VI сви чланови 

Примопредаја наставних средстава, договор о изради  
дидактичког материјала, предлог набавке нових наставних 
средстава 

VIII руководиоци 

Извештај о раду и избор новог руководиоца VI 
чланови стручних 
већа 

Планирање образовно -васпитног рада 

садржај рада време носилац посла 

Избор уџбеника и допунске стручне литературе III сви чланови 

Предлог плана рада стручног већа VII сви чланови 

Предлог поделе часова на наставнике, учитеље и остала 
задужења за све облике рада; Формирање секција у складу са 
интересовањима ученика 

VI, VIII сви чланови 

Договор о реализацији угледних часова, мултидисциплинарне 
наставе и тематских дана, међусобној посети часова, избор 
часова за класер припрема по методама АУ/Н 

VIII сви чланови 
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Формирање секција у складу са интересовањима ученика 
VIII сви чланови 

Анализа наставних садржаја у складу са оствареношћу 
стандарда у претходном периоду 

II, VI сви чланови 

 

Унапређење образовног - васпитног рада 

садржај рада време носилац посла 

Размена искуства о часовима којима су присуствовали студенти 
и анализa тих часова 

X-V ментори, ПП служба 

Стручно усавршавање –приказ и анализа посећених семинара и 
других облика стручног усавршавања, приказ књига и часописа, 
израда плана стручног усавршавања за наредну годину 

X-VII 
сви чланови, 
стручни сарадници 

Обука наставника за употребу савремених наставних средстава 
и ИКТ 

током 
године 

директор, 
наставници и 
реализатори обука 

Размена примера добре праксе кроз формирање базе знања X-V 
сви чланови, стручни 
сарадници   

Уједначавање критеријума оцењивања на основу стандарда 
постигнућа – заједничка израда тестова знања и заједничко 
прегледање и оцењивање; издвајање области на којима треба 
радити са акцентом на стандарде за завршни испит; 
унапређење евиденције о праћењу и напредовању ученика 

II, VI 
сви чланови,  
ПП служба 

Усаглашавање и унапређивање евиденција о праћењу и 
напредовању ученика 

VIII 
сви чланови,  
ПП служба 

Анализа писмених провера, контролних вежби (постојање 
усаглашенсти са стандардима по предметима и могућност 
самооцењивања ученика) 

X, XII, II, V 
сви чланови,  
ПП служба 

Дефинисање и усвајање процедура за унапређивање рада 
школе (прихватање новог наставника у школи и менторски рад) 

IX 

сви чланови,  
ПП служба, 
директор, помоћник 
директора 

 

Коришћење наставних средстава и учила, планирање употребе 
постојећих, обука наставника за коришћење и планирање 
набавке нових наставних средстава 

VIII сви чланови 

Анализа реализације образовног – васпитног рада 

садржај рада време носилац посла 

Анализа узајамно посећених угледних и осталих часова, 
корелације међу  предметима уз сугестије за побољшање 
квалитета рада* 

X - V 
руководиоци, 
ПП служба 

Анализа реализације наставног плана и програма, тешкоће  у 
реализацији, предлози, сугестије 

XII, V руководиоци 

Анализа реализације плана и програма стручног већа II, VI 
руководиоци, 
стручни сарадници 

Анализа реализације допунске и додатне наставе и  слободних 
активности и предлози за побољшање рада 

II, V чланови 
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НАПОМЕНА: 
*Детаљна анализа и документација о посећеним угледним часовима се ради на посебно заказаним 
састанцима 

 
III 2.2. Посебни садржаји рада стручних већа за области предмета 

 
Стручно веће разредне наставе 

садржај рада време носилац посла 

Обука  за коришћење дигиталних алата                       
VIII-X 

Марија Којић и 
Луција Рогановић 

 Извештај о  активностима  у оквиру програма „Пријатељи 
деце“ 

                         
X 

Љиљана Благојев  

Презентација  примера добре праксе  , конкурс  ,, Магија у 
рукама наставника“ 

                        
X 

Марија Којић и 
Луција  
Рогановић 

Извештај о реализацији наставе у природи                        
VI 

учитељи 

Стручно веће за друштвене науке (историја, географија, грађанско васпитање, верска настава) 

садржај рада време носилац посла 

Представљање техника учења које мотивишу ученике за рад на 
часу и дискусија о наведним примерима 

X - V 
сви чланови, стручни 
сарадници 

Приказ и дискусија о занимљивим садржајима из часописа 
Историјски час  

II Момир Милинчић 

Приказ стручног текста са сајта Српско родословно друштво 
"Порекло" 

XI Слободан Зрнић 

Стручно веће за српски језик и стране језике 

садржај рада време носилац посла 

Размена идеја и дискусија кроз представљање техника учења 
које мотивишу ученике за рад на часу 

XI Гордана Николовски 

 Подстицање критичког мишљења IX-II психолог и педагог 

 Стручно веће природних наука 

садржај рада време носилац посла 

Представљање дигиталног уџбеника и уџбеничког комплета 
"Математика за шести разред"  

X  Тања Њаради 

Израда квизова и тестова на платформи Go Conqr XII Сретен Лукић 

Стручно веће за уметност и вештине 
 

садржај рада време носилац посла 

Развој инструмената и музике кроз векове у Србији V Снежана Малинић 

Утицај физичког васпитања на телесне деформитете код 
ученика 

IV Сања Миросављевић 

Здравствено-хигијенске мере XII Драган Вељковић 

Употреба фитнеса у настави физичког васпитања II Милош Ћирковић 
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III 3.  ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 
III 3.1. Заједнички садржаји рада одељењских већа 

 

садржај рада време носилац посла 

Идентификација ученика и утврђивање термина за допунску,  
додатну наставу и слободне активности  

IX 
сви чланови, 
ПП служба 

Обавештење о избору чланова Савета родитеља одељења IX сви чланови 

Израда плана писмених задатака и контролних вежби IX, II сви чланови 

Анализа извршених анкета за обавезне изборне и изборне 
предмете 

VI сви чланови 

Сарадња са родитељима, термини родитељских састанака, 
месечна сарадња, подсетници за родитељске састанке 

IX ПП служба 

Анализа иницијалних тестова по предметима и предлог даљих 
активности  

IX учитељи, наставници 

Успостављање критеријума за избор најуспешнијих ученика 
одељења 

IX– VI сви чланови 

Идентификoвање ученика који су успешни и даровити у некој 
области 

X-VI учитељи, наставници 

Израда индивидуалних образовних планова за ученике са 
тешкоћама у напредовању и примена индивидуализације за 
ученике који спорије напредују 

IX-V 

сви чланови, Тим за 
инклузивно 
образовање, стручни 
сарадници 

Демонстрације различитих техника учења IX-V 

одељењске 
старешине, стручни 
сарадници, 
наставници 

Обука ученика за употребу савремених наставних средстава и 
ИКТ 

IX-V наставници 

Припреме за прославу Нове године, Дана Светог Саве, Дана 
школе 

XI, I, III задужени чланови 

Анализа  успеха и владања ученика  на крају класификационих  
периода и полугодишта 

XI, I, IV, VI 
одељењске 
старешине 

Анализа учесталости случајева насиља XI, I, IV, VI 

Тим за заштиту 
ученика и 
одељењске 
старешине 

Анализа рада ученичких организација, секција, посета, излета, 
екскурзија 

I, VI сви чланови 

Провера остварености садржаја часа одељењског старешине I, VI 
одељењске 
старешине 

Сарадња одељењских старешина са родитељима и ПП службом I, VI 
одељењске 
старешине 

Реализација плана и програма редовне, допунске и додатне 
наставе и слободних активности на крају I и II полугодишта 

I, VI сви чланови 

Израда анекса школских програма по разредима VI – VIII руководилац већа 

Утврђивање плана екскурзија и наставе у природи VI-VIII сви чланови 

Извештај о раду већа, избор новог руководиоца и израда 
програма за наредну школску годину 

VI 
руководилац већа,  
ПП служба 

Набавка и размена  наставних средстава и договор око израде 
дидактичког материјала 

VIII сви чланови 
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Усвајање плана и програма за унапређивање образовно – 
васпитног рада, професионалне оријентације и посебних 
пројеката и програма 

VIII сви чланови 

Распоређивање новопридошлих ученика VIII-VI ПП служба 

Договори око излета, посета позориштима, биоскопима, 
музејима, парковима…  

VIII, IX сви чланови 

 
III 3.2. Посебни садржаји рада одељењских већа 

I РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

Адаптација ученика на школску средину и мере за успешнији рад IX –I психолог, педагог 

Идентификација ученика са логопедским проблемима и рад са 
њима 

IX логопед, учитељи 

Анализа рада продуженог боравка, сарадња са учитељима, 
предлози за бољи рад 

I, VI психолог 

Посета предшколске групе одељењима I разреда IV учитељи 

Испитивање квалитета, брзине читања и разумевања прочитаног 
текста и анализа резултата 

VI стручни сарадници 

Свечани пријем првака – приредба, уређење школског и 
учионичког простора 

VIII сви чланови 

Графомоторне вежбе – припремљен материјал и упутства за рад 
са ученицима 

 XI психолог, учитељи 

Упознавање са индивидуалним карактеристикама ученика и 
упутства учитељима за рад са децом  

VIII, IX ПП служба 

Стицање радних навика- размена мишљења на основу 
активности ученика у току првог полугодишта 

II педагог, учитељи 

II РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

Испитивање квалитета, брзине читања и разумевања прочитаног 
текста и анализа резултата 

VI стручни сарадници 

Третман ученика са специфичним развојним сметњама  XI, IV логопед, учитељи 

III РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

Испитивање квалитета брзине читања и разумевања прочитаног 
текста и анализа резултата 

X стручни сарадници 

Праћење ефеката примене датих сугестија након спроведеног 
истраживања квалитета, брзине читања и разумевања 
прочитаног текста 

X-V стручни сарадници 

Третман ученика са специфичним развојним сметњама  XI, IV логопед, учитељи 

IV РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

Одабране теме за додатну наставу математике  XI Тања Њаради 

Кључни садржаји наставног програма српског језика и 
математике у четвртом разреду на које се надовезује наставно 
градиво  у петом разреду 

X – XI 
Гордана Николовски 
Ивана Лечић 
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Сарадња са предметним наставницима ради лакшег преласка 
ученика на предметну наставу- посете часовима према 
утврђеном плану 

I-IV 
предметни 
наставници,  
учитељи 

Размена предметних наставника V разреда и учитеља IV 
разреда о важности појединих садржаја за предметну наставу 
и обрнуто 

II, III одељењска већа 

Третман ученика са специфичним развојним сметњама  XI, IV логопед, учитељи 

Планирање активности на тему "Како организовати слободно 
време" 

X психолог и педагог 

V РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

Анализа анкете о адаптацији ученика на предметну наставу I Невена Марковић 

Реализација рада Вршњачког тима I, VI 
Љиљана 
Младеновић 

Израда плана транзиције за ученике који су радили по ИОП-у у 
првом циклусу образовања 

IX 
стручни сарадници, 
учитељ, наставници 

Размена искустава учитеља и одељењских старешина о 
ученицима 

VIII, IX 
учитељи, одељењске 
старешине 

Представљање резултата истраживања - Праћење адаптације 
ученика на предметну наставу 

II педагог 

Упознавање са радионицом "Живети у свету мира" X 
педагог, Бисерка 
Станчевић, Марјана 
Драговић 

Упознавање са радионицом "Развијање толеранције" XI 
педагог, Бисерка 
Станчевић, Марјана 
Драговић 

Извештавање о реализованој радионци "Дан породице" V 
Бисерка Станчевић, 
Марјана Драговић, 
психолог 

VI РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

Реалилзација рада Вршњачког тима I, VI 
Љиљана 
Младеновић 

Резултати са такмичења ученика I –VI сви чланови 

Извештавање о превентивним активностима превенције 
малолетничке делинквенције 

VI психолог 

Анализа о реализованој радионици "Јачање самопоуздања" (на 
основу сценарија) 

XII 
одељењски 
старешина, психолог, 
педагог, логопед 

VII РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

Реализација рада Ученичког парламента I, VI 
Бисерка Станчевић,  
педагог 

Реалилзација рада Вршњачког тима I, VI логопед 
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Извештавање о реализованим предавањима на тему превенција 
наркоманије 

VI психолог, педагог 

Реализовање активности у оквиру тематског месеца "Шта знам о 
Београду?" 

X 

педагог, Бисерка 
Станчевић, Нина 
Васиљевић, Марјана 
Драговић 

VIII РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

Одговорности ученика током боравка у школи за време 
епидемије 

IX- 
одељењске 
старешине 

Подршка ученицима за онлајн наставу  IX- 

одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници 

Релизација програма Професионална оријентација I, VI 
Тим за 
професионалну 
оријентацију 

Информације о сарадњи са средњим школама I – V 

Тим за 
професионалну 
оријентацију, 
ПП служба 

Реализација рада Ученичког парламента и Вршњачког тима I, VI 
Бисерка Станчевић,  
Невена Марковић, 
Љиљана Младеновић 

Упознавање са резултатима професионалног тестирања и 
саветовања 

IV психолог 

Информације о реализацији пробног и завршног испита IV, VI 
одељењске 
старешине 

Организација припремне наставе за ученике VIII разреда V 
предметни 
наставници  

Упознавање са резултатима завршног испита  VI, VIII 
председник уписне 
комисије 

Ивештавање о реализованој радионици на тему превенције 
болести зависности 

V 
Бисерка Станчевић, 
Марјана Драговић 
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III 4.ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

садржај рада време ниво Носиоци Сарадници 

Усвајање годишњег Извештаја о 
раду школе за 2019/2020. годину 

IX НВ Директор 
психолог, 
комисија 

Усвајање Годишњег плана рада 
школе за 2020/2021. годину 

IX НВ Директор 
педагог, 
комисија 

Договор и припрема за реализацију 
он лајн наставе  

IX ПK Директор 
руководиоци 
одељењских већа 

Увид у вођење педагошке 
документације (годишњи и месечни 
планови,)ес дневник 

IX ,XI, 
III, VI 

ПK Педагог 
психолог, 
Комисија за преглед 
дневника 

Помоћ ученицима и родитељима у 
организацији наставе на даљину 

IX- НВ Директор Стручни сарадници 

Информације о предвиђеним 
активностима у оквиру Развојног 
плана 

IX- VI НВ 
руководилац 

актива 
стручни актив за 
развојно планирање 

Усвајање Плана и Извештаја о 
стручном усавршавању наставника и 
стручних сарадника 

IX, II,VI ПK Директор 
тим за праћење 
стручног 
усавршавања 

Унапређење квалитета оцењивања у 
школској пракси 

X- VI НВ 
директор,  
ПП служба 

наставници 

Давање сагласности за реализацију 
ИОП-а и вредновање постигнутих 
резултата  

IX-V ПK 
Тим за инклузивно 

образовање 
одељењске 
старешине 

Планирање и усвајање Извештаја о 
реализацији наставе у природи и 
екскурзија 

X, V ПK 
руководиоци 

одељењских  већа 
директор и помоћник 
директора 

Анализа успеха и владања ученика 
на крају класификационих периода 
и предлог мера за побољшања 

XI, III, 
VI  

ПK психолог, педагог 
директор, 
руководиоци 
одељењских већа 

Упознавање са Правилником о 
превентивним мерама за безбедан 
и здрав рад и Планом примене мера 
за спречавање појаве и ширења 
епидемије заразне болести и 
Анализа стања безбедности 
ученика, мере превенције и 
интервенције 

IX  ПK Директор наставници 

Информације о напредовању 
наставника у стицању звања 

XI, III, 
VI 

НВ Директор 
тим за праћење 
стручног 
усавршавања 

Информације о активностима 
везаним за пројекте и програме који 
се реализују у школи 

II, VI, 
VIII 

НВ 
координатори 

пројеката 
чланови тима 

Праћење примене Правилника о 
протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање и анализа случајева 

II, VI НВ Директор стручни тим 
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насиља 

Резултати ученика VIII разреда на 
пробном и завршном испиту 

IV, VI НВ 
уписна 

комисија,помоћник 
директора 

МПНТР 

Праћење имплементације плана 
транзиције  

IX-V ПК педагог, директор 
тим за инклузивно 
образовање 

Сумирање резултата са такмичења, 
реализације пројеката и посебних 
програма 

VI НВ 
координатори 
пројеката и ПП 

служба 

реализатори 
пројеката 

Извештај о самовредновању рада 
школе 

VIII НВ руководилац тима чланови тима 

План самовредновања рада школе VIII НВ Руководилац тима чланови тима 

 

III5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Активности време ниво реализације 

Анализа извршених анкета за обавезне изборне и изборне предмете IX одељењска већа 

Усаглашавање критеријума оцењивања по предметима које предаје 
више наставника у истом разреду – заједничка припрема тестова и 
прегледање истих, издвајање области на којима треба радити 

X, II стручна већа 

Размена предметних наставника V разреда иучитеља IV разреда о 
важности појединихсадржаја за предметну наставу и обрнуто  

II, III одељењска већа 

Израда анекса Школских програма по разредима VI, VIII одељењска већа 

Анализа месечних планова рада наставника и давање сугестија за 
унапређивање рада (методе, облици, наставна средства, 
корелација) 

XI,II стручна већа 

Предлагање активности за програме васпитног рада који су саставни 
део Школског програма 

VIII одељењска већа 

Израда плана професионалне оријентације и укључивање појединих 
активности у садржаје наставних предмета 

VI, VIII 
одељењска већа 
седмог и осмог 
разреда 

Временско усаглашавање реализације сродних садржаја различитих 
предмета – тематско и интердисциплинарно планирање садржаја  

VIII одељењска већа 

Планирање угледних часова VIII стручна већа 
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III 6.ПЛАН РАДА САВЕТА  РОДИТЕЉА 

садржај рада време носилац посла 

Конституисање Савета родитеља школе IX директор школе 

Упознавање са пословником о раду Савета родитеља  IX председник Савета 

Избор представника Савета родитеља у Општински савет родитеља IX 
председник Савета 
родитеља 

Разматрање Извештаја о раду школе  и програма образовања и 
васпитања за школску 2019/2020. г.  

IX 
директор, помоћник 
директора 

Разматрање Извештаја о Развојном плану школе на годишњем 
нивоу 

IX 
директор, помоћник 
директора 

Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. г. IX ПП служба,директор 

Припремљеност школе за почетак нове школске године IX директор 

Предлог плана рада за текућу школску годину IX 
председник Савета 
родитеља 

Предлог и избор представника родитеља за рад комисија и 
стручних тимова 

IX 
председник Савета 
родитеља 

Разматрање извештаја о самовредновању и  спољашњем    
вредновању рада школе 

IX директор 

Информације о данима отворених врата са наставницима и планом 
отвореног дана школе за посете часовима 

IX 
директор, помоћник 
директора 

Представљање Правилника о ближим упутствима за утврђивање 
права на индивидуални образовни план, његову примену и 
вредновање 

X педагог 

Реализација ваннаставних активности, програма и пројеката IX –VI 
педагог, руководиоци 
пројекта 

Укључивање родитеља у акције на нивоу одељења/школе IX-VI 
директор, спонзори, 
руководилац Црвеног 
крста 

Упознавање родитеља са Правилником и Протоколом о заштити 
ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања,функционисањем Интерне и екстерне заштитне 
мреже и активностима рада Тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 
информисање о правима детета ученика (члан 79) 

IX-VI 
директор, члан Тима 
за заштиту ученика од 
насиља 

Информисање родитеља о Правилнику о ближим критеријумима за 
препознавање облика дискриминације од стране запосленог, 
детета, ученика или трећег лица у установи образовања и 
васпитања 

IX-XII директор, члан тима 

Промовисање резултата и постигнућа ученика IX – VI директор 

Информисање родитеља о Правилнику о оцењивању ученика у 
основном образовању 

IX –XII 
помоћник директора, 
секретар 

Сусрет са стручњаком, трибина, предавање IX–VI директор, гост 

Ризици од трговине људима- улога школе, улога родитеља X – XII 

директор, Данијела 
Барјактаревић-
родитељ (Центар за 
заштиту жртава од 
трговине људима), 
члан тима 
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Упознавање родитеља са правилником о похвалама, наградама и 
дипломама ученика 

XI помоћник директора 

Разматрање извештаја о остваривању програма екскурзија и наставе у 
природи 

XI– VI директор 

Упознавање са програмом завршног испита за крај основног 
образовања и разматрање извештаја о завршном испиту 

XI, VI директор 

Анализа успеха и владања ученика на класификационим периодима, 
полугодишту и крају школске године и осталих видова рада школе 

XI, I, 
IV, VI 

ПП служба 

Разматрање мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета 
образовно-васпитног рада 

XI, I, 
IV, VI 

ПП служба 

Смернице за рад са ученицима који имају хроничну болест XII 
директор, гост из 
здравствене установе, 
родитељ 

Анализа учесталости случајева насиља и облика дискриминације I, VI  
Тим за заштиту 
ученика од насиља 

Информација о резултатима анкете о задовољству родитеља 
сарадњом са школом и  чек листи са посећених часова родитеља 

I, VI 
родитељ члан Тима за 
самовредновање 

Разматрање намене коришћења средстава остварених донацијама и 
средстава из родитељског динара 

I, VI директор 

Учешће у поступку предлагања изборних предмета и у поступку 
избора уџбеника за наредну школску годину 

IV, VI 
директор,председник 
Савета родитеља 

Разматрање извештаја о резултатима завршног испита VI, IX директор 

Разматрање извештаја о раду Савета родитеља у школској 2020/21. 
Години 

VI 
директор, 
председник Савета 
родитеља 

Предлог програма за наредну школску  годину VI 
председник Савета 
родитеља 

Давање сагласности на програм и организовање излета, екскурзије, 
наставе у природи, утврђивање дневница учитеља и наставника, листу 
изборних предмета, осигурање  и обезбеђење ученика, родитељски 
динар, посете (позоришне и биоскопске представе), ђачку штампу 

VI, IX 
директор, 
председник Савета 
родитеља 
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III 7. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

III 7.1. План рад психолога и педагога 

III 7.1.а. Циљ и задаци 
Циљ: Психолог и педагог применом теоријских и практичних сазнања психологије и 

педагогије као наука доприносе остваривању и унапређивању образовно – васпитног рада у 
установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа 
ученика дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања, као и посебним 
законима. 

Задаци: Стварање услова за развој ученика, праћење и подстицање њиховог развоја, 
подршка јачању наставничких компетенција и професионалног развоја, учешће у праћењу и 
вредновању образовно – васпитног рада и предлагање мера које доприносе обезбеђивању 
ефикасности у раду, праћење и вредновање остварености општих и посебних стандарда 
постигнућа и предлагање мера за унапређивање наставе, пружање подршке родитељима у јачању 
васпитних компетенција и развијању сарадње породице и школе, сарадња са институцијама, 
локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама, самовредновање, стално 
стручно усавршавање и праћење развоја педагошке и психолошке праксе. 

III 7.2.Заједнички садржаји 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

подручје рада време     

Израда плана посете часовима у школи са унапред утврђеним 
критеријумима са акцентом на стандарде и индикаторе који су 
планирани за праћење 

IX–V 
директор, помоћник 
директора, наставници 

 

Планирање анализа и истраживања: 

Испитивање разумевања прочитаног текста у другом разреду X учитељи, логопед 

Испитивање разумевања, брзине и квалитета прочитаног текста 
у првом разреду   

VI учитељи, логопед 

Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава VI 
директор,помоћник 
директора 

Учествовање у припреми  Развојног плана, Годишњег плана, 
плана самовредновања и акционих истраживања  

VI–IX чланови тимова 

Формирање одељења првог разреда  
VII, 
VIII 

директор, секретар 

Распоређивање новопридошлих ученика у одељења IX–VI 
директор, помоћник 
директора 

Израда плана сопственог стручног усавршавања и 
професионалног развоја 

VIII 
директор, логопед, 
библиотекар 

Припремање годишњег и месечних планова рада VIII- VI 
директор, помоћник 
директора 

Праћење и вредновање образовно– васпитног рада 

подручје рада време сарадници 

Предлагање мера за побољшање ефикасности наставе и 
напредовања ученика 

IX – VI 
наставници, 
одељењске старешине 

Континуирано подстицање компетенција ученика у развоју и 
учењу кроз посете часовима, анализу и сугестије 

IX – VI 
одељењске старешине, 
наставници 

Увид у примену мера индивидуализације и ИОП-а IX – VI 
логопед, Тим за 
пружање додатне 
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подршке ученику 

Праћење евиденције о оцењивању у Е - дневницима образовно-
васпитног рада 

XI, I, 
III, VI 

директор, помоћник 
директора 

Анализа успеха и владања ученика на крају класификационих 
периода, полугодишта и краја године 

XI, I, 
IV, VI 

директор, 
руководиоци 
одељењских већа 

Праћење ефеката примене ИКТ-а у настави кроз посете 
часовима, анализу обрасца за посматрање и вредновање часа, 
анализу месечних планова, припрема за часове (праћење 
стандарда 6.5.) 

X – V 
наставници, директор, 
помоћник директора 

Анализа посећених угледних и редовних часова са различитим 
образовним и васпитним циљевима  

X –V Наставници 

Анализа квалитета формативног оцењивања кроз праћење 
евиденције у Ес дневнику и предлагање мера за унапређивање 
постојеће праксе 

XI директор 

Рад са наставницима 

подручје рада време сарадници 

Пружање помоћи наставницима у одабиру адекватних облика и 
метода непосредног рада, наставних средстава, стручне и 
педагошко–психолошке литературе 

X, XII, 
II, V, 
VIII 

библиотекар, 
наставници и учитељи 

Упућивање на стручне семинаре и акредитоване програме у 
циљу осавремењивања наставног процеса 

IX–VI директор, наставници 

Усаглашавање и унапређивањe евиденције о праћењу и 
напредовању ученика 

IX–VI 
директор, помоћник 
директора 

Пружање помоћи наставницима у постизању оптималног 
развоја ученика кроз израду педагошког профила, 
осмишљавање корака у индивидуализацији рада, координацију 
израде ИОП-а, састављање плана транзиције 

IX –VI 
одељењске старешине, 
Тим, стручњаци из 
других установа 

Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих 
друштвених група кроз развијање флексибилног става према 
културним разликама и предлагање поступака који доприносе 
превенцији дискриминације– акције,информације, радионице, 
обележавање значајних датума, трибине, дискусије… 

IX –VI 
одељењске старешине, 
логопед 

Подршка наставницима у остваривању свих форми сарадње са 
породицом кроз саветодавни рад, учешће у реализацији улоге 
одељењског старешине, родитељских састанака, упућивање на 
предавања са превентивним темама… 

IX –VI 
директор, 
логопед,локална 
заједница 

Подршка одељењским старешинама у комуникацији са 
ученицима и родитељима у измењеним условима рада због 
пандемије Covid -19. 

IX – 
директор, помоћник 
директора 

Рад са ученицима 

подручје рада време сарадници 

Праћење напредовања и развоја, као и оптерећености ученика IX –VI 
одељењске старешине, 
наставници 

Пружање помоћи и подршке ученицима у раду Ученичког 
парламента, Вршњачког тима и  ученичком активизму и 
партиципацији у школском животу 

IX –VI 
Бисерка Станчевић, 
логопед, руководиоци 
организација 

Превентивне теме за рад са  ученицима у оквиру одељењске IX –VI логопед, одељењске 
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заједнице: старешине 

Како организовати слободно време (анкетирање и дискусија о 
резултатима)– четврти разред 

X учитељи 

Адаптација на предметну наставу  – пети разред XII одељењске старешине 

Каријерно вођење (професионално информисање) – осми 
разред 

XII одељењске старешине 

Доношење зрелих одлука (сценарио за ОС)- осми разред XII одељењске старешине 

Учествовање у појачаном васпитном раду са ученицима који 
врше повреду правила понашања– групни рад, фокус групе, 
радионице 

IX –VI 
одељењске старешине, 
логопед, родитељи 

Испитивање зрелости деце уписане у први разред IV-VIII родитељи 

Предавање о здравим стиловима живота – Ученички парламент, 
Вршњачки тим 

XI-XII 
логопед, Бисерка 
Станчевић 

Припрема материјала за подршку у учењу у отежаним условима X-XI одељењске старешине 

Предавање Лековите фреквенције – музиком против стреса –
седми и осми разред 

XI логопед 

Рад са родитељима/ законским заступником  

подручје рада време сарадници 

Организовање и учествовање на општим и групним 
родитељским састанцима у вези сa организацијом и 
остваривањем образовно-васпитног рада 

IX-VI 
директор, одељењске 
старешине 

Прикупљање података који су од значаја  за упознавање 
ученика и праћење њиховог развоја 

IX-VI 
одељењске старешине, 
секретар, помоћник 
директора 

Подршка у раду са децом са тешкоћама у учењу и проблемима 
у понашању и развоју кроз прављење плана заштите или 
појачаног васпитног рада 

IX-VI 

Тим за пружање 
додатне подршке 
ученицима,  
Тим за заштиту ученика 
од насиља 

Сарадња са Саветом родитеља, информисање и давање 
предлога по значајним питањима   

IX-VI 
директор, председник 
Савета родитеља 

Педагошко – психолошко едуковање родитеља путем ПП 
трибина са темама: 

- Ваше дете је постало ђак (први разред) 

- Упис у средњу школу 

IX – VI 

 
директор, 
МПНТР, 
гост- стручњак   

- Радионица "Улога породице у формирању здравих 

животних навика" V 
одељењске старешине, 
наставница ГВ 

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

подручје рада време сарадници 

Сарадња на заједничком планирању активности ради 
унапређења квалитета рада школе, изради стратешких 
докумената, анализа и извештаја о раду школе 

IX – VI секретар 

Учествовање у раду комисије за проверу савладаности 
програма за увођење у посао наставника и стручног сарадника 

IX – VI директор, наставници 

Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима ученика на 
координацији активности у пружању подршке ученицима за 

IX – VI 
Тим за инклузивно 
образовање 
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које се доноси индивидуални образовни план 

Сарадња са директором по питању могућих приговора и жалби 
ученика и њихових родитеља, на оцену из предмета и владања 

IX – VI директор 

Рад у стручним органима и тимовима 

подручје рада време сарадници 

Упознавање одељењског старешине и одељенског већа са 
релевантним карактеристикама нових ученика 

IX, I 
одељењске старешине, 
секретар, директор 

Оснаживање наставника на тимски рад кроз њихово 
подстицање на реализацију задатака у улози члана тима  

IX –VI чланови тимова 

Анализа угледних часова и часова за проверу савладаности 
програма за увођење у посао 

IX-VI 
наставници, директор, 
комисија 

Учешће у раду Наставничког већа: 

Анализа успеха и владања ученика на крају класификационих 
периода, полугодишта и краја године 

XI, I, 
IV, VI 

директор, одељењске 
старешине 

Радионица на тему из књиге "Како мотивисати ученике да уче"  XI логопед 

Учешће у раду Одељенских и Стручних већа кроз предлагање мера за унапређивање рада: 

Радионица на тему из књиге "Како мотивисати ученике да уче"  XI логопед 

Дискусија резултата мерења квалитета, брзине читања и 
разумевања прочитаног – I и II разред и давање сугестија за рад 
са ученицима 

X, VI 
учитељи, логопед, 
библиотекар 

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

подручје рада време сарадници 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, 
културним и другим  институцијама на нивоу општине и града 
(ДЗ, дечји вртићи, Друштво психолога, Педагошко друштво 
Србије, МПНТР, Филозофски факултет, Учитељски факултет,  
Завод  за  патологију говора, Институт за ментално здравље, 
Центар за социјални рад, Завод за унапређивање васпитања и 
образовања, Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања, средње школе, Интерресорна комисија…) 

IX-VI 
колеге из 
специјализованих 
установа 

Активно учествовање  у раду стручних друштава, органа, 
комисија, одбора и организација (као члан, предавач, учесник у 
истраживању…) 

IX –VI 
чланови стручних 
друштава 

Менторски рад са студентима  IX –VI 
наставници, 
координатор Тима 

Реализација активности у сарадњи са родитељима – радионица, 
трибина, акција 

IX –VI директор, логопед 

Планирање и помоћ у реализацији културних манифестација, 
наступа ученика, медијског представљања поводом значајних 
датума 

IX –VI 
комисија за интерни и 
екстерни маркетинг, 
КЈД 

Сарадња са стручним сарадницима на нивоу општине и  града  IX-VI 
чланови општинских и 
градских актива 
стручних сарадника 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

подручје рада време сарадници 
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Укључивање у акредитоване семинаре, конференције, 
симпозијуме, трибине, рад стручних друштава, менторски рад 

IX-VI 
директор, стручна 
друштва 

Евиденција о праћењу напредовања ученика који раде по ИОП-
у 

IX-VI Тим за ИО, логопед 

Праћење евиденције наставника о напредовању ученика и 
сугестије за унапређење документације 

IX-VI директор 

Вођење евиденције насилних ситуација 
IX-VI 

Тим за заштиту ученика 
од насиља 

Проучавање и праћење стручне литературе IX-VI библиотекар, колеге 
Припрема за( послове предвиђене годишњим програмом и 
оперативним плановима рада): 
- рад са ученицима, наставницима и родитељима 
- анализе и саопштења, извештај 
- стручне превентивне теме за ученике и родитеље (ОЗ и ПП –

трибине) 
- материјала за мини-истраживања, тестирања, анкете, упитнике, 

сценарије за ЧОС 
- угледне часове 
- стручна излагања 
- психолошке и педагошке радионице 
- реализацију активности тимова 
- израду ИОП-а 
- реализацију родитељских састанака 
- рад у стручним и одељењским већима 

VIII-VI 
директор, учитељи, 
наставници  

План и програм рада (годишњи и месечни) VIII–VI директор 

 
III 7.3.Посебни садржаји плана рада ПСИХОЛОГА 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

подручје рада време сарадници 

План посете  и анализе часова (редовних и угледних)  IX-VI 
директор, помоћник 
директора, педагог, 
наставници 

План спровођења анализа и истраживања 
кључних области самовредновања  

VI–VIII 
директор, помоћник 
директора, Тим, 
педагог 

Планирање реализације посебних програма, корективног рада 
и ИОП-а, професионалне оријентације, израда акционих 
планова и планова подршке и заштите ученика 

VIII- IX педагог, директор, Тим   

Планирање свог годишњег, месечних и плана реализације часа 
одељењског старешине 

VIII-VI 
педагог, логопед, 
одељењски старешина 

Праћење и вредновање образовно- васпитног рада 

подручје рада време сарадници 

Учествовање у  истраживању у оквиру самовредновања рада 
школе (израдом инструмената процене, дефинисањем узорка и 
квалитативном анализом добијених резултата)   

IX – VI 
педагог, Тим за 
самовредновање 

Посета планираним часовима редовне и изборне наставе, увид 
у Ес-дневнике ОВ рада, писане припреме и документацију о 
праћењу напредовања ученика 

IX-VI 
одељењски старешина, 
наставници 

Координација и учешће у прикупљању свих података за VI-IX комисија, педагог 
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Годишњи извештај, о остваривању свих области рада школе 

Анализа квалитета формативног оцењивања кроз праћење 
евиденције у Ес дневнику и планирање мера за унапређивање 
постојеће праксе 

XI педагог, директор 

 

Рад са наставницима 

подручје рада време сарадници 

Сугестије наставницима када постоји потреба за  
индивидуализацијом наставе на основу  индивидуалних 
карактеристика ученика, ради  остваривања основних 
образовних стандарда у школи 

IX –VI педагог,наставници 

Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих 
је утврђен психолошки узрок неуспеха или појава неадаптивних 
облика понашања – предлагање мера     

IX –VI 
педагог, наставници,  
ОС, родитељи 

Пружање подршке наставницима у реализацији непосредног 
образовно-васпитног рада, а нарочито у области избора и примене 
различитих техника учења; вредновања ученичких постигнућа; 
стварања подстицајне атмосфере на часу; развијања 
конструктивне комуникације и демократских односа у одељењу 

IX –VI 
педагог, одељењске 
старешине, наставници 

Пружање подршке јачању наставничких компетенција,нарочито 
приправника и ментора у областима: комуникација и сарадња 
на релацији Н-У, конструктивно решавање сукоба и проблема, 
подршка развоју личности ученика 

IX –VI 
наставници, директор, 
гости – стручњаци 

Упознавање наставника са: психолошким принципима успешног 
учења, групне динамике, социјалне интеракције, природом 
мотивације за учење, стратегијама учења 

IX –VI 
педагог,чланови 
стручних већа 

Оснаживање наставника да препознају способности, 
интересовања и склоности ученика које су у функцији 
каријерног вођења   

IX –VI педагог, наставници 

Радионица за одељењске старешине „Да се лакше разумемо” 
Пружање подршке наставницима у развијању компетенција за 
сарадњу са родитељима 

XII 
логопед,одељењске 
старешине  

Оснаживање наставника за рад са даровитим ученицима   кроз 
упознавање са карактеристикама тих ученика- способностима, 
мотивацијом, стилом учења, интересовањима, вредностима, 
особинама личности)  и предлагање поступака који доприносе 
њиховом даљем развоју кроз индивидуализоване методе рада 
на часу(ИОП 3) 

X –V 
педагог, наставници, 
библиотекар 

Подршка одељењским старешинама у комуникацији са 
ученицима и родитељима за време пандемије Covid-19. 

IX – стручни сарадници 

Рад са ученицима 

подручје рада време сарадници 
Испитивање општих и посебних способности, особина личности,   
мотивације за школско учење и подизања  нивоа ефикасности, 
професионалних опредељења, вредносних оријентација и ставова, 
статуса појединца у групи, психолошких чинилаца успеха и 
напредовања ученика и колектива, применом стандардизованих 
психолошких мерних инструмента и процедура  

IX –VI педагог, логопед 
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Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају  развојне, 
емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, 
проблеме у учењу, понашању или акцидентне кризе 

IX –VI 
педагог, 
логопед,одељењски 
старешина,наставници 

Јачање самопоуздања ученика за сналажење у улози водитеља 
радионица и реализацију разних акција у школи 

IX –VI Руководиоци  УП и ВТ   

Рад са фокус групама на превентивним темама – ЧОС, ГВ (Шта 
може да помогне када осећам стрес; Како бити свој и неговати 
самопоуздање; Лични приоритети) 

X-V 
стручни сарадници, 
наставник ГВ   

Пружање подршке ученицима из осетљивих  друштвених група 
(Размисли па изабери здравље) 

IX –VI 
 одељењски 
старешина,ЦК 

Идентификовање ученика са изузетним способностима и пружање 
подршке таквим ученицима за препознавање талената у себи и 
њихов даљи развој,одабир ваннаставних садржаја и учествовање у 
процени могућности за њихово убрзано школовање  

IX –VI 
Регионални центар за 
таленте, наставници 

Организовање, реализовање и упућивање ученика на 
предавања, округли сто,трибине, радионице и друге активности  
за ученике  из области менталног здравља, педагошке, развојне  
и социјалне психологије 

IX –VI 
педагог, логопед, 
гости- стручњаци 

Превенција трговине људима –   седми, осми разред III, IV 
наставник Грађанског 
васпитања 

 Обележавање Дана породице V   наставник ГВ 

 Јачање самопоуздања-фокус група- превенција малолетничке 
делинквенције –5-6. Разред 

 XI одељењски старешина 

Радионица за превенцију наркоманије „Размисли па изабери -
здравље”- седми разред 

II логопед 

Професионално тестирање и саветовање – осми разред II- III 
одељењски старешина, 
студенти 

Подршка развоју професионалне каријере ученика 
професионалним информисањем,тестирањем и саветовањем  
(на основу тестова процене специфичних способности, 
интересовања, особина личности и жеља ученика) 

XI-V 
педагог, одељењски 
старешина 

Предавање Лековите фреквенције – музиком против стреса –
седми и осми разред 

XI стручни сарадници 

Како ти могу помоћи - онлајн саветовање IX –VI  

Како пружити подршку тинејџерима у доба пандемије X  одељењске старешине 

Одговорност према себи и другима  X  

Како чувам ментално и физичко здравље - први и други разред X логопед 

Шта може да помогне када осећам стрес – фокус група XI логопед  

Рад са родитељима/ законским заступником 

подручје рада време сарадници 

Подршка јачању родитељских компетенција кроз упознавање 
са психолошким карактеристикама њихове деце,упућивање на 
стручну литературу,размену о васпитним стиловима. . .  

IX-VI 
педагог, логопед 
одељењски старешина 

Саветодавни  рад и размена са родитељима чија деца врше 
повреду правила понашања у школи (по потреби и у оквиру 
васпитно-дисциплинског поступка) 

IX-VI 
педагог, одељењски 
старешина, секретар, 
Комисија 

Пружање психолошке помоћи родитељима чија су деца у  
акцидентној  кризи-индивидуално или групно 

IX-VI 
стручњаци из других 
установа,  
одељењски старешина 
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Сарадња са родитељима на пружању подршке својој деци која 
усвајају измењене стандарде по индивидуалном образовном 
плану  брисати едук.радионицу 

IX-VI 
XI 

Тим за инклузивно 
образовање, логопед 

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

IX-VI 
педагог, Центар за 
професионални развој, 
РЦТ 

Трибине за родитеље- 
Ваше дете постаје ђак 
Да се лакше разумемо 
 

 
IX 

 XII 
 

педагог, ,логопед 
одељењске старешине 
 

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

подручје рада време сарадници 

Сарадња на пословима који се тичу  обезбеђивања 
ефикасности ОВ рада, а нарочито у вези са: избором 
наставника ментора, поделом одељењских старешинстава, 
предлагањем нових организационих решења ОВ рада идр 

IX – VI педагог,логопед,директор 

Сарадња у организовању трибина, предавања, радионица  за 
ученике, запослене, родитеље 

IX – VI 
 стручни сарадници, 
директор 

Сарадња на припреми и реализацији разних облика стручног 
усавршавања (предавања, радионице, угледни часови, 
прикази стручних чланака, књига, презентације) за 
наставнике у оквиру стручних већа 

IX – VI 
педагог, директор, 
наставник Грађанског 
васпитања 

 

Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких 
послова са другим стручним сарадницима и координаторима 
смена у школи 

IX – VI 
стручни сарадници у 
школи 

Размена о напредовању ученика са  наставницима и 
персоналним асистентом и договор о увођењу промена ради 
боље адаптације на простор и нове наставнике 

IX-VI 
лични пратилац 
ученика,одељењски 
старешина 

Рад у стручним органима и тимовима 

подручје рада време сарадници 

Учествовање у раду Наставничког већа:   

Анализа, презентација и дискусија резултата самовредновања у 
кључним областима, приказ  Годишњег  извештаја  и 
планираних стручних тема 

VI – 
VIII 

директор,Tим за 
самовредновање 

Учешће у раду Одељенских и Стручних већа кроз предлагање 
мера за унапређивање рада 

IX –VI чланови већа 

Израда инструмената за испитивање знања (тестови знања,  
анкете, скале процене,  социометријски упитници) 

IX –VI педагог 

Рад у тимовима као координатор или члан: IX-VI чланови тимова 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

IX-VI чланови, родитељи 

Тим за самовредновање IX-VI директор 

Тим за инклузивно образовање IX-VI ОС, наставници 

Образовање за мир IX-VI координатор 
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Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 
самоуправе 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

подручје рада време сарадници 

Вођење евиденције о сопственом раду: дневник рада психолога, 
психолошки досијеи ученика, евиденција о сарадњи са 
ученицима, наставницима и родитељима као и насилним 
ситуацијама у школи 

IX-VI 
педагог, одељењски 
старешина, родитељи 

Вођење евиденције о извршеним анализама, истраживањима,  
психолошким тестирањима, посећеним и реализованим 
активностима, часовима; допуњавање личног портфолија 

IX-VI педагог, логопед 

 
III 7.4. Посебни садржаји плана рада ПЕДАГОГА 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

подручје рада време сарадници 

Припремање годишњих и месечних планова рада педагога IX-V психолог 

Припремање личног плана стручног усавршавања  VIII директор 

Припремање плана посете часовима у току године IX-V 
стручни сарадници, 
директор 

Учествовање у писању плана рада Тима за инклузивно 
образовање 

VII, 
VIII 

чланови тима 

Учествовање у писању плана рада Стручног актива за развој 
школског програма 

VII, 
VIII 

чланови актива 

Учествовање у писању плана рада Ученичког парламента VII Бирсерка Станчевић 

Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за 
ученике 

IX-V 

тим за пружање 
додатне подршке 
ученику, психолог и 
логопед 

Пружање помоћи наставницима у изради глобалних и месечних 
планова рада уз осврт на оствареност стандарда у претходном 
периоду 

VIII–VI 
психолог, руководиоци 
стручних већа 

Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског и 
додатног рада, плана рада часа одељењског старешине, секција 

IX-V 
психолог, руководиоци 
већа 

подручје рада време сарадници 

Учествовање у истраживањима научних, просветних и других 
установа IX –VI 

стручни сарадници, 
колеге из других 
установа 

Сарадња са Развојним, Саветовалиштем за младе, 
специјализованим установама и удружењима грађана и 
организацијама које се баве програмима за младе и 
унапређивањем положаја ученика 

IX –VI 
психолог у Дому 
здравља,Канцеларија 
за младе, студенти 

Сарадња са Националном службом за запошљавање и Центром 
за професионални развој 

IX –VI колеге из НСЗ,педагог 

Сарадња са Центром за социјални рад 
IX –VI 

Педагог, Тим за 
заштиту од насиља 
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Спровођење анализа и истраживања: 

Адаптација ученика петог разреда на предметну наставу XII одељењске старешине 

Успех и владање ученика на класификационим периодима и 
полугодиштима 

XI, I, 
IV VI 

психолог, одељењске 
старешине 

Испитивање квалитета читања и разумевања прочитаног текста 
код ученика првог, другог  

V стручни сарадници 

Учешће у припреми концепције и изради Годишњег плана рада 
школе и његових појединих делова 

VI, VII, 
VIII, IX 

комисија, директор, 
помоћник директора, 
стручни сарадници 

Учешће у изради анекса Школског програма по разредима  VIII 
Тим за развој школског 
програма 

Планирање огледних и угледних часова и тематских дана  VI, VIII психолог 

Праћење и вредновање образовно- васпитног рада 

подручје рада време сарадници 

Праћење напредовања ученика и усклађивање програмских 
захтева са узрасним карактеристикама ученика 

IX – VI 
психолог, Тим за развој 
школског програма, Тим за 
инклузивно образовање 

Праћење процеса и објективности оцењивања кроз израду 
тестова објективног типа и заједничко оцењивање 

IX – VI 
психолог, наставници, 
учитељи 

Евалуација глобалних и месечних планова рада наставника 
и сугестије за унапређивање рада 

IX – VI 
Стручни актив за развој 
школског програма 

Праћење реализације образовно – васпитног рада и 
примене активних метода у настави кроз посету часовима 

X – V 
психолог, директор, 
наставници 

Праћење узрока школског неуспеха и предлагање решења 
за побољшање успеха 

X-VI 
психолог, одељењске 
старешине, наставници 

Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, 
такмичењима, завршним и пријемним испитима за упис у 
средње школе 

X-VI помоћник директора 

Праћење успеха и владања ученика на класификационим 
периодима и предлагање мера за њихово побољшање 

XI, I, 
IV, VI 

психолог, директор, 
одељењски старешина 

Праћење начина вођења педагошке документације 
наставника 

XI, III психолог, директор 

Евалуација планираних циљева и корака у ИОП-има и 
праћење напредовања ученика који раде по ИОП-у 

I , VI 
стручни сарадници, тим за 
пружање додатне подршке 
ученику 

Праћење рада Ученичког парламента IX – VI 
Бисерка Станчевић, 
председник Ученичког 
парламента 

Анализа квалитета формативног оцењивања кроз праћење 
евиденције у Ес дневнику и предлагање мера за 
унапређивање постојеће праксе 

XI психолог, директор 

Рад са наставницима 

  подручје рада време сарадници 

Пружање помоћи наставницима у реализацији угледних и 
огледних часова и примера добре праксе 

IX –VI 
психолог, одељењске 
старешине 

Пружање помоћи наставницима у конкретизовању и 
операционализовању циљева и задатака образовно – васпитног 
рада  

IX –VI 
психолог, одељењске 
старешине 
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Пружање помоћи наставницима у припреми и реализацији 
родитељских састанака 

IX –VI 
психолог, одељењске 
старешине 

Подршка наставницима у остваривању свих форми сарадње са 
породицом кроз саветодавни рад 

IX –VI стручни сарадници 

Давање повратне информације о реализованим 
истраживањима (адаптација ученика на предметну наставу; 
квалитет читања и разумевања прочитаног...) 

I, V, VI стручни сарадници 

Сугестије наставницима за примену разноврсних техника учења 
на часовима 

IX –VI 
психолог, наставници, 
одељењске старешине 

Праћење начина вођења педагошке документације наставника IX –VI 
комисије, директор, 
помоћник директора 

Пружање подршке ученицима који се школују по 
индивидуализованој настави и индивидуалном образовном 
плану   

IX –VI 

тим за пружање 
додатне подршке 
ученику, одељењске 
старешине, учитељи, 
наставници 

Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у 
коришћењу различитих метода, техника и инструмената 
оцењивања и самооцењивања ученика 

IX –VI психолог, директор 

Подршка одељењским старешинама у реализацији часова 
одељењске заједнице 

IX –VI психолог 

Пружање помоћи наставницима у организовању часова 
допунске и додатне наставе кроз вршњачко учење 

IX –VI одељењске старешине 

Подршка одељењским старешинама у комуникацији са 
ученицима и родитељима за време пандемије Ковид-19. 

IX – стручни сарадници 

Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника 
и поступака самоевалуације 

IX –VI 
психолог, тим за 
самовредновање 

Пружање помоћи наставницима при изради извештаја о 
ученицима (ИРК, Центар за социјални рад ...) 

IX –VI психолог 

Сарадња са координаторима тимова за пружање додатне 
подршке ученицима  

IX –VI стручни сарадници 

Информисање о иновацијама у закону, правилницима о раду IX –VI 
директор, секретар, 
стручни сарадници 

Рад са ученицима 

подручје рада време сарадници 

Тестирање ученика за упис у школу IV- VIII психолог 

Саветодавни рад са ученицима индивидуално или у мањим 
групама 

IX –VI стручни сарадници 

Стварање услова за индивидуални развој ученика кроз размену 
информација са наставницима, одељењским старешинама, 
родитељима, креирање ИОП-а, индивидуализацију наставе 

IX –VI 
стручни сарадници, 
наставници, 
одељењске старешине 

Учествовање у појачаном васпитном раду са ученицима који 
врше повреду правила понашања 

IX –VI 
стручни сарадници, 
наставници, 
одељењске старешине 

Пружање подршке у превазилажењу проблема у учењу 
ученицима који имају већи број недовољних оцена  

XI, II, 
IV 

одељењске старешине, 
наставници, родитељи 
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Рад са ученичким колективима: 

Предавање о здравим стиловима живота – Ученички парламент, 
Вршњачки тим 

XI, XII логопед 

Предавање „Лековите фреквенције“ – музиком против стреса – 
седми и осми разред 

XI логопед, психолог 

Радионица Београд – седми разред X 
Нина Васиљевић, 
Бисерка Станчевић, 
Марјана Драговић 

Радионица Живети у свету мира –пети разред X 
Бисерка Станчевић, 
Марјана Драговић 

Радионица Развијање толеранције – пети разред XI 
Бисерка Станчевић, 
Маријана Драговић 

Радионица Технике ефикасног учења – пети разред XII одељењске старешине 

Радионица "За одрастање без насиља" - Ученички парламент X Бисерка Станчевић 

Радионица "Умеће одрастања" III одељењске старешине 

Анализа анкете о адаптацији ученика на предметну наставу – 
пети разред 

I одељењске старешине 

Стицање радних навика- први разред II учитељи 

Учимо да учимо – трећи разред III психолог, учитељи 

Фактори који утичу на избор занимања – осми разред IV психолог, Зорица Тубин 

Новине у петом разреду - четврти разред V 
учитељи, група ученика 
петог разреда 

Координација и рад у оквиру Ученичког парламента IX –VI Бисерка Станчевић 

Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока 
проблема у учењу и понашању као и усвајању разноврсних 
техника учења 

IX –VI 
психолог, одељењске 
старешине, наставници 

Професионално информисање ученика кроз индивидуалне 
разговоре, групни рад или рад са ученичким колективима 

IX –V 

психолог, одељењске 
старешине, тим за 
професионалну 
оријентацију 

Укључивање ученика у рад Ученичког парламента и праћење 
активности 

IX –VI 
Бисерка Станчевић, 
одељењске старешине 

Праћење адаптације ученика I и V разреда IX –VI 
психолог, одељењске 
старешине, учитељи, 
родитељи 

Рад са родитељима/ законским заступником 

подручје рада време сарадници 

Укључивање родитеља у поједине облике рада установе 
(настава, секције, предавања, пројекти…) и партиципација у 
свим сегментима рада 

IX-VI 
директор, локална 
заједница 

Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, 
односно ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у 
понашању, проблемима у развоју, професионалној 
оријентацији 

IX-VI 
стручни сарадници, 
одељењски старешина 

Сарадња са Саветом родитеља, по потреби, информисање 
родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају 
на Савету 

IX-VI 
директор, помоћник 
директора, психолог 

Сарадња на изради педагошких профила ученика који раде по IX-VI стручни сарадници, 
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ИОП-у тим за пружање 
додатне подршке 
ученику 

Упознавање са важећим законима, конвенцијама, протоколима 
о заштити ученика од занемаривања и злостављања и другим 
документима од значаја за правилан развој ученика  

IX-VI директор, секретар 

Сарадња са родитељима током „Дана отворених врата школе“ IX-VI наставници 

Радионица "Ваше дете је постало ђак" IX стручни сарадници 

Адаптација ученика на предметну наставу II одељењске старешине 

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

подручје рада време сарадници 

Сарадња на истраживању постојеће образовно – васпитне 
праксе и специфичних проблема и потреба школе и предлагање 
мера за унапређење 

IX – VI психолог 

Припрема документације за редовне и ванредне инспекцијске 
надзоре 

IX – VI 
стручни сарадници, 
директор 

Сарадња у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна 
размена информација 

IX – VI 
психолог, чланови 
тимова и комисија 

Размена информација о ученицима који раде по ИОП-у IX – VI 
стручни сарадници, 
директор, чланови 
Тима 

Сарадња на формирању одељења и расподели одељењских 
старешинстава 

IX – VI психолог, директор 

Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина 
унапређивања вођења педагошке документације у школи 

IX – VI директор, секретар 

Сарадња са педагошким асистентом, размена информација о 
ученику, праћење напредовања 

IX – VI 
стручни сарадници, 
одељењски старешина 

Сарадња на планирању активности и стручног усавршавања у 
циљу јачања наставничких и личних компетенција 

IX – VI психолог, директор 

Рад у стручним органима и тимовима 

подручје рада време сарадници 

Учешће у раду Наставничког већа: 

Извештаји о успеху и владању на класификационим периодима, 
полугодишту и крају године 

IX –VI 
психолог, одељењске 
старешине 

Учешће у раду Одељенских и Стручних већа кроз предлагање мера за унапређивање рада: 

Анализа глобалних и оперативних планова рада и дневних 
припрема за часове (стручна већа) 

XI, II, 
IV 

сви чланови 

Адаптација ученика петог разреда на предметну наставу 
(одељењско веће петог разреда) 

I одељењске старешине 

Демонстрација различитих техника учења и стицања знања на 
часу (стручна већа) 

IX –VI 
сви чланови већа, 
психолог 

Размена примера добре праксе IX –VI психолог, чланови већа 

Израда инструмената за испитивање знања и адаптације 
ученика (тестови знања, анкете, скале процене, социометријски 
упитници)  

IX –VI психолог 
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Рад у тимовима: 

Стручни актив за развој школског програма 
VIII–
VII 

руководиоци стручних 
већа 

Тим за инклузивно образовање и Тимови за пружање додатне 
подршке ученицима 

IX –VII 
стручни сарадници, 
чланови тима, 
одељењске старешине 

Стручни актив за развојно планирање IX –VI 
помоћник директора, 
чланови тима 

Тим за реаговање у кризним ситуацијама IX –VI 
директор, чланови 
тима 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва IX –VI чланови тима 

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

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

подручје рада време сарадници 

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

IX-VI стручни сарадници 

Вођење портфолиа професионалног развоја IX-VI  

Планирање набавке стручне литературе, периодике и учешће у 
набавци и изради дидактичког материјала и наставних 
средстава  

IX-VI 
директор, психолог,  
библиотекар 

Израда, припрема и чување посебних протокола о сарадњи са 
ученицима, наставницима и родитељима, чек листа за праћење 
наставе и васпитних активности  на нивоу школе 

IX-VI 
психолог, логопед, 
чланови већа 

подручје рада време сарадници 

Учествовање у истраживањима научних, просветних и других 
установа 

IX –VI 
психолог, колеге из 
других установа 

Чланство у Педагошком друштву Србије IX –VI директор 

Дежурство на СОС линији МПНТР-а  IX –VI  

Сарадња са Канцеларијом за младе и другим удружењима 
грађана и организацијама које се баве програмима за младе и 
унапређивањем положаја ученика 

IX –VI психолог, студенти 

Сарадња са Националном службом за запошљавање 
IX –VI психолог, директор  

Сарадња са Центром за социјални рад 
IX –VI 

директор, помоћник 
директора, стручни 
сарадници 

Сарадња са групом МАДАД која се бави праћењем ученика 
миграната IX –VI 

директор, помоћник 
директора, стручни 
сарадници 

Сарадња са Интерресорном комисијом IX –VI стручни сарадници 

Сарадња са специјалном основном школом "Милоје Павловић" IX –VI стручни сарадници 

Сарадња са Републичим заводом за статистику  
X 

психолог, директор, 
помоћник директора, 
секретар 

Сарадња  са ПС Чукарица  
IX –VI 

директор, помоћник 
директора,  психолог 



60 

 

Размена искуства и сарадња са струковним колегама 
IX-VI 

педагози, психолози, 
дефектолози, логопеди 

Регистар припрема за угледне часове и тематске дане  
IX-VI 

психолог, учитељи, 
наставници 

Вођење евиденције о годишњем и месечном планирању рада 
наставника  

VIII-VI 
 

Вођење евиденције о индивидуалним образовним плановима 
IX-VI 

координатори тимова 
за пружање додатне 
подршке ученицима 

 
III 7.5.План рада ДЕФЕКТОЛОГА - ЛОГОПЕДА 

III 7.5.а.Циљ и задаци 

Циљ: Допринос логопеда остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у 
установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања. 

Задаци: Превенција говорно језичких поремећаја: 
- Идентификовање деце са говорно-језичким поремећајима 
- Константна размена информација са учитељима, наставницима, родитељима  и стручном 

службом о говорно језичким проблемима ученика, 
- Контакт и разговор са родитељима чија су деца радила са дефектологом-логопедом 
- Идентификовање ученика са тешкоћама у читању и писању: 
- У свакодневном контакту са учитељима и наставницима размењују се информације о 

текућим проблемима ученика. Приликом посете часовима. 
- Корекција поремећене функције читања и писања ученика: 
- Стимулација говорно језичког развоја када је он испод нивоа и стандарда за одговарајући 

узраст, на индивидуалним и групним  третманима. 
- Корекција постојећих говорно језичких поремећаја: дисфазија,  муцање  или  брзоплетост, 

дизартрија,  дисфонија ученика, уз редован контакт у  канцеларији  логопеда  где се обавља 
саветодавни рад. Рад са ученицима који немају вештину читања и писања одговарајућу за 
узраст, рад на усменом и писменом изражавању, писању састава. 

- Сарадња са осталим стручним сарадницима, учитељима и наставницима у циљу 
обезбеђивања оптималних услова за развој ученика са тешкоћама у психофизиолошком 
развоју. 

- Саветодавни рад са наставницима који имају ученика који имају тешкоће у учењу и развоју, 
у смислу програма рада и очекиваног успеха ученика и социјализације, и са наставницима 
где је примењена индивидуализација или индивидуални образовни план  у  раду. 

- Саветодавни  и  инструктивни рад са родитељима деце о начинима рада и коју све врсту 
помоћи и подршке пружа логопед. 

- Заинтересовани родитељи долазе код логопеда где се информишу о раду и напредовању  
своје деце и где се обавља и саветодавни рад. Према потреби,заједно са педагогом  и 
психологом школе,обављају се разговори са родитељима чијој деци је потребна подршка у 
образовно– васпитном раду. 

 
III 7.5.б.Области рада 

Планирање и програмирање образовно – васпитног рада 

Подручјерада време сарадници 

Израда месечних планова рада IX-V  

Учествовање у припреми ИОП-а за ученике IX-V педагог,психолог,наставници 

Припремање годишњег програма рада логопеда VI  
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Испитивање разумевања, брзине и квалитета прочитаног 
текста у првом и другом разреду   

V-VI 
учитељи, педагог, 
библиотекар, психолог 

Припремање плана личног стручног усавршавања VIII  

Праћење и вредновање образовно- васпитног рада 

подручје рада време сарадници 

Посете часовима IX-V 
наставници, стручни 
сарадници 

Учествовање у радувећа IX-V чланови већа 

Континуирана размена информација са наставницима IX-V наставници 

Учествовање у раду Тима за инклузивно образовање IX-V чланови тимова 

Тестирања и ретестирања ученика IX-V стручни сарадници 

Израда извештаја о раду Вршњачког тима VI чланови тима 

Рад са наставницима 

подручје рада време сарадници 

Пружањеподршке и помоћинаставницима у раду са 

ученицима у области говорно-језичке комуникације, 

наставе математике, при изради дидактичког материјала 

IX-V наставници 

Пружање подршке и помоћи наставницима у раду са 
децом у области индивидуализације и ИОП-а 

IX-V 
наставници,стручни 
сарадници 

Пружање подршке и помоћи наставницима у раду са 
родитељима кроз саветодавни рад 

IX-V наставници 

Информисање наставника преко предавања(мини 
семинар) о изради педагошког профила за ученике које 
раде према ИОП-у 

XI 
Зорица Илић, Звездана 
Пашајлић 

Подршка одељењским старешинама у комуникацији са 
ученицима и родитељима за време пандемије Ковид-19. 

IX – стручни сарадници 

Рад са ученицима 

Подручјерада време сарадници 

Откривање и третман неправилних гласова IX-V 
наставници,стручни 
сарадници 

Вежбе логомоторике IX-V  

Превентивно-корективни рад у групи са децом на читању 
и писању 

IX-V 
наставници,стручни 
сарадници 

Рад са ученицима код којих је недовољно развијена 
језичка структура (речник, граматика, синтакса) у односу 
на узраст 

IX-V наставници,стручниарадници 

Рад са ученицима који тешко савладавају процес рачунања IX-V  

Рад са ученицима који због сметњи различите етимологије 
не одговарају захтевима наставе, код којих постојес метње 
у вербалној комуникацији, развоју апстрактних појмова 

IX-V 
наставници,стручни 
сарадници 

Рад са ученицима који муцају, имају било који облик 
нефлуентног говора 

IX-V 
наставници,стручни 
сарадници 

Групни рад са ученицима који имају проблем са 
контролом беса 

IX-V стручни сарадници 

Рад на побољшању комуникацијских вештина ученика 
(деца из двојезичних средина, редукција нагласка, 

IX-V 
наставници,стручни 
сарадници 
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корекција изговора и сл) 

Превенција, дијагностика, рехабилитација поремећаја 
вербалне и невербалне комуникације код ученика са 
тешкоћама у развоју 

IX-V 
наставници,стручнисарадни
ци 

Предавање о здравим стиловима живота – Ученички 
парламент, Вршњачки тим  

XI, XII педагог 

Предавање Лековите фреквенције – музиком против 
стреса – седми и осми разред 

XI стручни сарадници 

Како чувам ментално и физичко здравље – први и други 
разред 

X психолог 

Шта може да помогне када осећам стрес – фокус група  XI психолог 

Рад са родитељима/законским заступником 

подручје рада време сарадници 

Упознавање родитеља са радом логопеда са ученицима, 
подршци и помоћ и коју им пружа 

IX 
родитељи, наставници, 
стручни сарадници 

Састанак са родитељима ученика II разреда IX родитељи, учитељи 

Саветодавни рад, подршка родитељима у препознавању и 
разумевању говорно – језичких проблема деце 

IX-V 
родитељи, наставници, 
стручни сарадници 

Информисање родитеља о напредовању ученика XI-V 
родитељи, наставници, 
стручни сарадници 

Сарадња са родитељима деце са тешкоћама у развоју IX-V 
родитељи, наставници, 
стручни сарадници 

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошкимасистентом и пратиоцем ученика 

подручје рада време сарадници 

Сарадња у радустручнихтимова IX-V 
директор, педагог, 
психолог 

Сарадња у организацијипружањаподршкеученицима IX-V 
директор, педагог, 
психолог, библиотекар 

Сарадњанаистраживању и 
решавањуспецифичнихпроблема и потребаустанове 

XI-V 
директор, педагог, 
психолог, библиотекар 

Сарадња на припреми извештаја, планова, програма и 
пројеката, распореда рада 

VI 
директор, педагог, 
психолог 

Рад у стручним органима и тимовима 

подручје рада време сарадници 

Учешће у раду стучних органа и већа установе XI-V 
директор,педагог,психоло
г,наставници 

Координирање Вршњачким тимом, припрема радионица IX-V педагог, наставници 

Учешће у раду Тима за инклузивно образовање IX-V 
педагог, психолог, 
наставници 

Сарадња и размењивање информација са стручним 
сарадницима и учествовање у унапређивању образовне 
праксе 

IX-V 
директор, педагог, 
психолог, наставници 

Информисање стручних органа о праћењу постигнућа 
ученика којима је потребна додатна образовна подршка 
из домена рада логопеда 

XI-V 
директор, педагог, 
психолог, наставници 

Дискусија резултата мерења квалитета, брзине читања и 
разумевања прочитаног – I и II разред и давање сугестија 

V, VI 
учитељи, педагог, 
психолог 



63 

 

за рад са ученицима 

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

подручје рада време Сарадници 

Сарадња са другим образовним, здравственим и социјалним 
установама значајним за остваривање циљева образовно-
васпитног рада 

IX-V педагог,психолог 

Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном 
средином 

IX-V педагог,психолог 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Подручјерада време Сарадници 

Вођење евиденције о сопственом раду, реализацији 
планираних активности и раду са ученицима 

IX-V педагог,психолог 

Вођење евиденције, по портеби, о извршеним анализама и 
истаживањима 

IX-V 
педагог,психолог 

Чување и заштита материјала који садржи личне податке о 
ученицима 

IX-V педагог,психолог 

Стручно усавршавање похађањем акредитованих семинара и 
других стучних скупова, праћењем стручне литературе, 
интерно усавршавање у установи 

IX-V  

Учествовање у организованим облицима размене искуства и 
сарадње са другим стручним сарадницима (активи,секције и 
сл) 

IX-V 
директор, педагог, 
психолог, наставници 

 
III 7.6. План  рада БИБЛИОТЕКАРА 

III 7.6.а.Циљ и задаци 

Циљ: Стручни сарадник– школски библиотекар,својим стручним ангажманом,доприноси 
остваривању и унапређивању образовно – васпитног рада реализујући програм рада прилагођен 
наставним плановима и програмима.Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и 
послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко–информацијске послове из 
домена културних и уметничких аспеката образовања. 

 
Задаци: Развијање и неговање навика читања и коришћења библиотеке код ученика и 

наставника 
- Промовисање и развијање правилне употребе свих облика извора информација 
- Стварање услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима информација и развијање стваралачких потенцијала ученика 
- Мотивисање ученика за учење и подстицање на оспособљавање за самостално учење и 

образовање током целог живота 
- Сарадња са наставницима,ученицима и њиховим родитељима, директором,педагогом, 

психологом и логопедом 
- Пружање помоћи даровитим ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе,а 

посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду 

- Набављање библиотечке грађе и њена физичка обрада, 
инвентарисање,класификација,сигнирање и каталогизација 

- Вођење прописане евиденције и документације о раду школске библиотеке 
- Вођење аутоматизованог библиотечког пословања 
- Заштита библиотечке–медијатечке грађе и њена периодична ревизија. 
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III 7.6.б.Области рада 

Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

подручје рада време сарадници 

Израђивање годишњег, месечног и оперативних планова рада IX-VI 
 
 

Планирање и програмирање рада са ученицима и 
наставницима 

VIII-IX чланови стручних већа 

Планирање набавке медијатечке грађе,  
литературе и периодичних публикација за ученике, 
наставнике и сараднике 

VIII, IX 
директор, чланови 
стручних већа, педагог 
и психолог 

Припремање програма рада библиотечке секције VIII руководиоци секција 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

подручје рада време сарадници 

Учешће у самовредновању рада установе IX-VI 
директор, 
психолог 

Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке IX-VI 
директор, педагог, 
психолог 

Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне 
образовно – васпитне активности 

IX-VI  

Израђивање прегледа о коришћењу књижне и некњижне 
грађе (по разредима и одељењима) 

 
IX-VI 

чланови библиотечке 
секције 

Рад са наставницима 

подручје рада време сарадници 

Коришћење књижно-библиотечке грађе наставника и 
стручних сарадника 

IX-VI наставници и учитељи 

У сарадњи са активима наставника организовати одржавање 
часова пројектне наставе и наставних часова у библиотеци 

IX-VI наставници и учитељи 

Организовање тематских изложби IX-VI наставници и учитељи 

Одржавање часова на тему – како писати читалачки дневник IX-VI наставници и учитељи 

Обележавање дана рођења значајних личности из облаасти 
културе, науке, књижевности, уметности и других области. 

IX-VI наставници и учитељи 

Планирање набавке књижне и некњижне грађе потребне за 
реализацију наставе 

IX 
директор, 
наставници и учитељи 

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

IX-VI  

Сарадња са наставницима разредне и предметне наставе о 
оспособљавању ученика за самостално коришћење књижне и 
некњижне грађе 

IX-VI наставници,учитељи 

Информисање о набављеним књигама и стручној литератури IX-VI  

Пружање помоћи наставницима при изради угледних часова IX-VI наставници 

Присуствовање угледним часовима и разговор о њима 
 

IX-VI 
наставници 

Поставка паноа препоручених књига „Наставници колегама“ IX-VI директор 

Припремање информација за школски сајт IX-VI 
Дејан Илић, 
наставници 



65 

 

Формирање збирке радова у оквиру програма „Сарадњом до 
знања“ 

X-VI 
стручни сарадници, 
предметни наставници 

Припремање годишњег плана за обраду лектире VIII 
наставници српског 
језика и учитељи 

Рад са ученицима 

подручје рада време сарадници 

Пружање помоћи при избору литературе и друге грађе IX-VI наставници и ученици 

Остваривање програма образовно-васпитног рада са 
ученицима у школској библиотеци 

IX-VI  

„Клуб читалаца“ IX-VI ученици 

I разред: Упознавање ученика са школском библиотеком IX, II учитељи 

II разред:Упознавање ученика са дечијом штампом XII учитељи 

IIIразред: Упознавање ученика са енциклопедијама за децу X учитељи 

VI разред: Избор праве књиге – вештине сналажења у 
библиотеци и истраживачке вештине 

IV 
одељењске старешине, 
наставници 
српског језика 

Програм  -,,Дете и књига'' – презентација III, IV учитељи 

Испитивање потреба и интересовања за књигом и другом 
библиотечко-медијатечком грађом – пано и кутија испред 
библиотеке 

IX, II 
наставници, учитељи, 
ученици 

Развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и 
некњижном грађом 

IX-VI 
наставници, учитељи и 
ученици 

Формирање навика за самостално налажење потребних 
информација и развијање читалачких способности 

IX-VI 
наставници, учитељи, 
ученици 

Развијање метода самосталног рада за коришћење књижног 
и некњижног материјала за рад на истраживачким 
задацимаи пројектима 

IX-VI наставници 

Припремање и реализовање посебних програма намењених 
групама ученика (,,Дете и књига'' и библиотечка секција) 

IX-VI наставници,  учитељи 

Укључење у рад бииблиотечке секције и пружање помоћи у 
остваривању програма рада 

IX-VI ученици 

Организовање сусрета са познатим личностма, писцима и 
другим јавним и културним радницима 

XI,III ученици и наставници 

Рад са родитељима 

подручје рада време сарадници 

Разговор са родитељима у вези са развијањем читалачких 
навика ученика 

IX-VI учитељи, наставници 

Анкетирање родитеља о читалачкој култури њихове деце IX-VI родитељи 

Разговор о сарадњи са учитељима о препоруци књига за 
ученике 

IX-VI родитељи 

Рад са директором и стручним сарадницима 

подручје рада време сарадници 

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

IX,X 
директор, стручни 
сарадници, наставници 

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

IX-VI 
директор, стручни 
сарадници, наставници 
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Систематско информисање корисника о новим књигама, 
часописима: 
-излагање новог у библиотеци 
-истицање на огласној табли свега што је набављено 
-на стручним већима 
-на Наставничком већу 

IX-VI 
директор, стручни 
сарадници, наставници 

Учествовање у припремању и сакупљању материјала за школска 
информативна гласила-лист,,Петља'' 

II 
директор, наставници, 
учитељи 

Учествовање у планирању и реализацији културне и јавне 
делатности школске библиотеке 

IX-VI 
директор,наставници, 
учитељи 

Припремање заинтересованих за реализацију 
изложби,креативних радионица; за организовање књижевних 
сусрета и других културних догађаја 

IX-VI 
директор, 
стручни сарадници, 
наставници 

Припремање, организовање и реализовање културних активности школе 

Сусрети са писцем XI 
директор, учитељи, 
наставници 

Акција прикупљања књига: „Књига школи на дар'' III 
директор, учитељи, 
наставници 

Такмичење рецитатора V 
директор, учитељи, 
наставници 

Месец књиге: Новости са Сајма књига (информисање 
Наставничког већа) 

X 
директор, учитељи, 
наставници 

Обележавање Дана писмености (8. септембар), Дана мира 
(21.септембар)-Недеља образовања за мир, Европског дана 
језика (26. септембар) 

IX 
директор, 
наставници, учитељи 

Обележавање Светског дана школских библиотекара (последњи 
понедељак у октобру) 

X 
директор, 
наставници, учитељи 

Обележавање Европског дана науке (7. новембар), 
Међународног дана детета (20. новембар) 

XI 
директор, 
наставници, учитељи 

Обележавање Дана библиотекара Србије (14. децембар) XII 
директор, 
наставници, учитељи 

Обележавање Дана матерњег језика (21.фебруар) II директор, 

Обележавање Светског дана породице (15.мај) V наставници, учитељи 

Светског дана књиге (2.март),Дана слободе приступа 
информацијама (16. март) 

III директор, 
наставници, учитељи 

Обележавање Међународног дана дечје књиге (2. април) IV директор, 
наставници, учитељи 

Проглашење најчитаније књиге у протеклој години, 
организовање дана размене старих уџбеника 

VI  

Припремање изложби: 
-Изложба књига: Ново на Сајму књига 
-Изложба књига и текстова о Светом Сави 
-Изложба књига, текстова и записа о Мирославу Антићу 
поводом Дана школе 

X 
I 

III 

 чланови библиотечке 
секције 

Рад  у стручним органима 

подручје рада време сарадници 

Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и 
прикупљања средстава за обнову књижног фонда 

IX-VI руководилац тима 
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Рад  са локалном и широм заједницом 

подручје рада време сарадници 

Сарадња са предшколским установама. Дружење са 
предшколцима, организовање посете школској библиотеци, 
упознавање са начином рада у школи, са радом и 
правилиома понашања у библиотреци. Том приликом се 
може организовати читање књига изабраних у складу са 
њиховим узрастом или радионица на тему важности читања. 

IX-VI  

Организација посете другој школи или јавној библиотеци како 
би ученици видели како раде дрге библиотеке 

IX-VI наставници, учитељи 

Организовање радионица са децом које воде илустратори – 
сарадници издавачких кућа и разговор о томе колико је 
илустрација важна у књигама намењеним деци и ученицима 

IX-VI илустратори 

Посете издавачкој кући, где се деца упознају са процесом 
настанка књиге и занимања која су незаобилазна у том процесу 
(уредник, дизајнер, илустратор, лектор) 

IX-VI  

Промоција школске библиотеке 

подручје рада време сарадници 

Промоција рада библиотеке путем друштвених мрежа, 
школских гласила, изложбених паноа, или присуством 
библиотекара на састанцима ученичког парламента 

IX-VI 
наставници, учитељи, 
ученици 

 
* У случају наставе на даљину, стручни сарадник-библитекар прикупља списак књига које се могу 
читати у електронском формату и прослеђује ученицима. Поставља на Гугл учионицу материјале 
за библиотечку секцију, литерарну секцију и читалачки клуб чиме је у контакту са ученицима 
заинтересованим за читање. На тај начин се и путем наставе на даљину развијају читалачке навике 
ученика. Такође, стручни сарадник-библиотекар обавештава наставнике разредне и предметне 
наставе о литерарним конкурсима,али и другим културним и уметничким дешавањима који се 
могу одвијати у тренутној ситуацији. Пружа сву потребну помоћ наставницима разредне и 
предметне наставе, стручним сарадницима, ученицима и родитељима. 
 

III 8. ПЛАН  РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА 2020/21 

Чланови: 
1. Сретен Лукић, представник запослених 
2. Ивана Поповић Петровски , представник запослених 
3. Милош Ћирковић, представник запослених 
4. Снежана Ивковић, представник родитеља 
5. Марко Оровић, представник родитеља 
6. Весна Митровић Кашански, представник родитеља 
7. Верица Ћирић, представник локалне самоуправе, 
8. Драган Ђаковић, представник локалне самоуправе 
9. Милош Козић, представник локалне самопураве. 

 

садржај рада време носилац посла 

 Усвајање извештаја о раду школе за шк.2019/20  IX директор, комисија  

Усвајање извештаја о раду директора школе за шк.2019/20 IX директор 

 Усвајање извештаја о остваривању Развојног плана на 
годишњем нивоу 

IX Стручни актив за 
развојно планирање 

 Усвајање извештаја о стручном усавршавању IX директор,тим за 
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запослених у шк.2019/20 праћење стручног 
усавршавања 

 Усвајање извештаја о самовредновању рада школе  IX директор,тим за 
самовредновање 

 Доношење  годишњег плана рада школе за шк. 2020/21 IX директор, комисија  

 Доношење плана стручног усавршавања за шк.2020/21 IX 
 

 директор, тим за 
праћење стручног 
усавршавања 

 Разматрање извештаја о успеху и владању ученика, 
остваривања циљева образовања и 
васпитања,стандарда постигнућа на првом и другом 
класификационом периоду и на крају I и II полугодишта 
шк. 2020/21.и предузимање мера за побољшање 
услова рада и остваривање  образовно-васпитног рада 

XI,I,IV,VI директор,педагог, 
психолог 

 Доношење одлуке о попису и усвајање извештаја 
пописних комисија  за 2019. годину 

XII, I директор,  шеф 
рачуноводства 

 Разматрање предлога финансијског плана  и доношење 
финансијског плана за 2021.годину 

I-II директор,шеф 
рачуноводства 

 Доношење плана јавних набавки за 2021.годину I-II директор, 
секретар,шеф 
рачуноводства 

 Разматрање и усвајање завршног рачуна за 2020.годиу I-II директор, шеф 
рачуноводства 

 Разматрање и усвајање извештаја о реализацији 
полугодишњег рада школе за школску 2020/21.годину  

II директор,комисија 

 Разматрање и усвајање извештаја о полугодишњем 
раду  директора школе за шк.2020/21 

I-II директор 

 Разматрање и усвајање извештаја о реализацији 
екскурзије и наставе у природу у шк.2020/21  

VI-VII директор, 
руководиоци 
разредних и 
одељенских већа 

 Информација о завршном испиту и условима уписа у 
средњу школу 

VI директор 

 Доношење одлуке о издавању школског простора и 
цени продуженог боравка  

VI –VIII секретар, директор 

 Доношење и усаглашавање општих аката IX-VI секретар,комисија за 
општа акта 

 
Седнице Школског одбора одржаваће се и ван утврђеног плана ,уколико се за тим укаже потреба 
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III 9. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

III 9.1. Руковођење образовно васпитним процесом 

садржај рада време Сарадници 

Праћење савремених кретања у развоју образовања и 
васпитања кроз стално стручно усавршавање:  
-присуство Конференцијама у организацији МПНТР, ЗВКОВ, 
ЗУОВ,УНИЦЕФа, 
-научном скупу у организацији Филизофског факултета и 
Педагошког друштва Србије 
-праћење и набавка стручне литературе и периодике, 
објављивање стручних радова 
-присуство угледним часовима и анализама часова, као и 
праћења часова преко зума ... 

IX- VI 
стручни сарадници, 
наставници 

Стварање здравих безбедних услова за учење и развој и 
редован увид у услове безбедне школске средине: 
- праћење спровођења мера Правилника и Плана примене мера 
за спречавање и примена мера... 
- редовни састанци са техничким особљем, координаторима и 
радницима обезбеђења 
- увид у стање објекта и давање налога за поправљање истог или 
побољшање хигијене 

IX- VI 
секретар,техничко 
особље 

Побољшање техничких,материјалних и хигијенских услова-
учешће на конкурсима, прибављање средстава од општине за 
градњу справарнице, прибављање документације за израду 
пројекта за проширење школског простора и израду трибина у 
дворишту 

IX- VI 
представници локалне 
самоуправе, секретар, 

Побољшање услова рада и унапређивање наставног процеса:  
- периодични састанци са представницима Ученичког 
парламента и одељењских заједница у циљу боље 
патриципације ученика и добијања предлога за побољшање,  
- Кутија за питања и предлоге директору-једном месечно на 
огласној табли одговори, 
- електронска комуникација са родитељима 

IX- VI 
стручни сарадници, 
помоћник директора 

Састанци са ученицима који су остварили запажене резултате у 
школским и ваншколским активностима и награђивање истих: 
-после сваког успешног наступа, такмичења честитке и разговор 
са ученицима 
-на крају године коктел за све ученике, њихове родитеље и 
наставнике који су били успешни   

IX- VI 
помоћник директора, 
наставници, 
родитељи 

Проналажење различитих начина помоћи и праћења деце са 
здравственим проблемима, као и онима из социјално 
угрожених средина: 
- предавања стручњака на Наставничком већу, Савету 

родитеља, ОЗ (дијабетес, аутизам, помоћ родитељима  у 

организацији рада од куће...) 

- подстицање хуманитарних акција, проналажење донатора 

- помоћ у књигама, школском прибору и исхрани 

- сарадња са ИРК и центром за мигранте 

- обезбеђивање средстава за хигијену, маске, техничких 

IX-VI 

Педијатар... 
 
 
 
 
Родитељи, ЦК 
 
 
 
Локална самоуправа 
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могућности за праћењем он лајн наставе 

Праћење постигнућа ученика и примене Правилника о 
оцењивању: 

- праћење реализације он лајн наставе, посете часовима, 

разговор са ученицима, прегледање евиденције 

наставника (2 пута годишње) 

IX-VI 
стручни сарадници, 
наставници 

Потписивање протокола о сарадњи са организацијом Дечје 
срце, специјалном школом у циљу помоћи деци са тешкоћама у 
развоју 

X-V Директори 

Састанци са стручним сарадницима, координаторима 
смена,руководиоцима тимова и комисија, секретароми дневна 
размена информација 

једном 
месечно 

помоћник директора 

III 9.2.Планирање, организовање и контрола образовно-васпитног процеса 

садржај рада време сарадници 

Планирање и организовање наставе по комбинованом моделу  
Организовање и учешће у изради делова Годишњег плана рада 
школе, плана стручног усавршавања, личног годишњег и 
месечних планова  

IX 
Помоћник директора, 
стручни сарадници 
 

Рад на Доситеју и 40-то часовној радној недељи IX-VI 
секретар, 
помоћник дирекора 

Припремање за информативни преглед школе IX 
помоћник директора, 
секретар 

Рад са менторима и приправницима IX стручни сарадници 

Посета часовима са циљем праћења адаптације ученика I и 
Vразреда и нових ученика,непосредног увида у примене 
различитих метода наставе/учења, праћење процеса 
оцењивања, реализације ИОП-а, угледних часова, остварености 
образовних стандарда, исхода и међупредметних компетенција 
и часова преко зум апликације 

IX –V 
стручни сарадници, 
наставници 

Организовања такмичења, смотри, приредби и прослава IX- VI комисија  

 Увид уевиденцију педагога о вођењу педагошке документације 
(годишњих и месечних планова рада, извештаје комисија о 
прегледу разредних и матичних књига (2 пута годишње) и 
непосредан увид  у све видова рада: ИОП, евиденције о насиљу 
и појачаном васпитном раду, евиденције о праћењу 
напредовања ученика, реализације и ефеката друштвено-
корисног рада 

IX- VI 

помоћник директора, 
стручни сарадници, 
одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници 

Самовредновање рада школе- учешће у вредновању свих 
области рада  

X- V тим за вредновање 

Организовање и оперативно спровођење израде Извештаја 
рада школе, извештаја о стручном усавршавању, два пута 
годишње израда сопственог извештаја и давање на сагласности 
Школском одбору 

V- IX 
руководиоци стручних 
органа, комисија,  
секретар 

Планирање и организовање поправних и разредних 
испита,пробног и завршних испита за ученике осмог разреда 

VI-VIII 
помоћник директора, 
одељењскестарешине 

Организација и непосредан увид у израду распореда часова 
свих видова образовно – васпитног рада, распореда дежурства и 
плана посете родитеља отвореним часовима 

VIII – IX помоћник директора 
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Планирање набавке библиотечке грађе и наставних средстава VI-X библиотекар 

Увид у резултате тестирања ученика,резултате пробног и 
завршног испита и резултате уписа у средње школе 

VI – IX наставници 

Праћење реализације постојећих, планирање и укључивање у  
нове пројекте 

VI – IX стручни тимови 

III 9.3.Праћење и  унапређивање рада запослених 

садржај рада време сарадници 

Избор кандидата за слободна радна места са листе вишкова IX- V секретар 

Одлучивање о избору кандидата за слободна радна места и по 
конкурсу 

IX- VI секретар, комисија 

Увођење приправника у посао, успостављање процедура за 
успешно прилагођавање новозапослених 

IX-VI 
ментори, кординатор 
смене 

Подстицање запослених на учешће у стручним и струковним 
удружењима,комисијама, учешће у Пројектима и 
истраживањима ван школе 

IX-V чланови удружења 

Подстицање и помоћ око објављивања радова,конкурса ЗУОВа, 
МПНТР 

IX-V стручни сарадници 

Пружање информација са посећених семинара,трибина, 
конференција,саветовања…прикази стручних књига и 
периодике  

IX-V 
стручни 
сарадници,учитељи, 
наставници 

Рад на унапређивању међуљудских односа кроз: подршку и 
подстицај  за укључивање у нове пројекте  и подстицање на тимски 
рад; заједнички излет свих запослених; бесплатне позоришне карте 
(наставницима,ученицима, родитељима) за постигнуте резултате 

IX-VI стручни сарадници 

Вредновање резултата рада кроз похвале и награде запослених: 
бесплатне позоришне карте; наградни број дана за годишњи 
одмор; јавне похвале на НВ; коктел за ученике, наставнике и 
родитеље; награђивање за постигнуте резултате 

IX-VI помоћник директора 

Подстицање запослених на напредовање у струци VI- VIII Секретар 

III 9.4.Развој сарадње са родитељима/законским заступником, органом управљања, 
репрезентативним синдикатом 

садржај рада време Сарадници 

Учешће у раду Савета родитеља–давање саопштења и 
обезбеђивање гостију, стручњака различитих профила; Тимова, 
комисија,присуство Данима отворених врата, родитељским 
састанцима и индивидуални разговори са родитељима 

IX –VI 

председник Савета 
родитеља и 
представници 
родитеља 

Упознавање родитеља са постојећим и новим правним актима у 
деловима у којима се регулишу права и обавезе ученика и 
родитеља, кућним редом школе 

IX –VI 
Савет родитеља, 
одељењске старешине 

Организовање и укључивање родитеља у акције школе и 
прихватање иницијатива родитеља везаних за побољшање услова 
рада школе 

IX –VI одељењске старешине 

Контакти са  родитељима ученика који имају здравствене 
проблеме, ученика који раде по ИОПу, проблеме  у учењу и 
понашању 
Сарадња са родитељима чија деца немају могућност праћења он 
лајн наставе у циљу превазилажења проблема 

IX –VI 
одељењске старешине, 
стручни сарадници 

Организовање општих и групних родитељских састанака и 
трибина са актуелним темама (завршни испит, дигитално насиље, 

X –VI 
стручни сарадници, 
стручњаци ван школе 
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трговина младима...) 

Сарадња са родитељима чија деца имају здравствених проблема 
или живе у социјално угроженој средини- трагање за начинима 
помоћи подршке (обезбеђивање бесплатног оброка, одеће, 
огрева, прибора, ђачке штампе, уџбеника...) или раде по ИОП-у; 
Позивање родитеља чија деца имају здравствених проблема да 
присуствују седницама одељењских већа у циљу бољег увида, 
члановима Савета родитеља, члановима школских тимова 

IX –VI одељењске старешине 

Сарадња са родитељима ученика према којима се води 
васпитно дисциплински поступак или појачан васпитни рад 
-сарадња са родитељима ученика у боравку (упознавање са 
организацијом и начином рада) 
-додељивање захвалница родитељима који су током 
школовања детета изузетно допринели квалитету рада школе 
-сарађивање са родитељима учесницима фокус група 

IX –VI 
одељењске старешине, 
стручни сарадници 

Одлучивање о молбама, захтевима и приговорима IX –VI Секретар 

Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког 
развоја, Школском управом, Градским секретаријатом за 
образовање и социјалну заштиту, Заводом за заштиту здравља, 
Центром за мигранте, Инспекцијом 

IX –VI 
секретар, помоћник 
директора, 
стручни сарадници 

Сарадња са Заводом за унапређивање образовања и 
васпитања и Заводом за вредновање квалитета образовања и 
васпитања 

IX –VI представници Завода 

Сарадња са јединицом локалне самоуправе IX –VI 
Чланови општинског 
већа, чланови ШО  

Сарадња са факултетима, здравственим институцијама, ЦК, 
центром за социјални рад 

IX –VI 
представници 
институција 

Учешће у раду школског одбора и редовно информисање 
чланова  о свим актуелним дешавањима у школи 

IX –VI 
помоћник директора, 
секретар 

Сарадња са председником синдиката и телима синдиката IX –VI Секретар 

Сарадња са органима унутрашњих послова IX –VI МУП 

Сарадња са културним институцијама у општини и граду IX –VI 
руководилац комисије 
за екстерни маркетинг 

Сарадња са локалним и градским средствима информисања IX –VI представници медија 

Свечаност за најуспешније ученике и њихове родитеље VI одељењске старешине 

III 9.5. Инструктивно педагошки увид и надзор у све видове образовно – васпитног рада 

садржај рада време Сарадници 

Непосредан увид у реализацију свих видова образовно – 
васпитног рада(праћење он лајн наставе, месечне најављене 
посете часовима, ненајављени доласци, доласци по позиву 
наставника и присуство угледним часовима) 

IX- VI 
помоћник директора, 
стручни сарадници 

Кроз извештаје педагога увид у годишње и месечне планове 
свих видова образовно – васпитног рада 

IX, XII, 
III 

педагог 

Увид у припрему и реализацију ИОП-а IX –VI 
стручни сарадници, 
одељењске старешине, 
предметни наставници 

Учешће у припреми појединих анкета, упитника и упознавање 
са анализама, резултатима истраживања 

IX- VI стручни сарадници 

Праћење поштовања распореда часова свих видова активности IX- VI помоћник директора 
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Непосредно праћење свих културних манифестација IX- VI чланови комисија 

Праћење припреме и реализације излазака из школе, 
екскурзија, наставе у природи, посета, манифестација 

IX- VI одељењске старешине 

Увид у стручно усавршавање запослених-разговори са 
запосленима након посећених семинара 

IX- VI 
Тим, стручни 
сарадници, педагошки 
колегијум 

Увид у ес дневник и матичне књиге и евиденцију осталих 
видова образовно – васпитног рада 

X, II, VI помоћник директора 

Увид у резултате тестирања ученика, резултате иницијалног 
тестирања и резултате завршног испита и уписа у средње 
школе 

X- VI 
помоћник директора, 
стручни сарадници 

Увид у рад ментора и приправника и пружање адекватне 
помоћи 

X- V стручни сарадници 

Увид и праћење реализације Развојног плана и Школског 
програма 

X- V стручни тимови 

Праћење вредновања и самовредновања рада школе X- VI стручни тим 

Праћење реализације ШРП-а и постављених примарних 
задатака 

X- VI стручни тим 

Посете часовима са унапред најављеним циљем или по позиву 
самих наставника или ученика 

X- VI 
стручни сарадници, 
наставници, ученици 

Анализа након посећених редовних и угледних часова–кроз 
разговор након попуњавања протокола за прећење часова 

X- VI наставници 

Периодични састанци са одељењским старешинама (V –VIII) X- V одељењске старешне 

Увид у коришћење стручне литературе и периодике XI, III библиотекар 

Увид у дневне припреме непосредног образовно – васпитног 
рада 

XI, III предметни наставници 

Увид у писмене и контролне задатке ученика XII, III стручни сарадници 

III 9.6.Финансијско и административно управљање 

садржај рада време сарадници 

Обезбеђивање израде финансијског плана и извештаја о 
пословању и по потреби измене финансиског плана 

IX –VIII шеф рачуноводства 

Располагање средствима добијеним од надлежних органа и 
средствима добијеним од закупа простора, спонзора, донатора 
и одобрених пројеката  

IX –VIII 
шеф рачуноводства, 
Школски одбор 

Сарадња са владиним и невладиним организацијама у циљу 
унапређивања материјалних услова и опремљености 

IX-VIII шеф рачуноводства 

Контрола примене буџета у складу са финансијским планом IX-VIII шеф рачуноводства 

Праћење извођења радова из средстава школе,  локалне 
самоуправе и родитељског динара 

IX-VIII 
помоћник 
директора,комисије 

Уговарање и закључивање уговора о пословној сарадњи IX –VI секретар 

Преглед финансијске документације IX –VI шеф рачуноводства 

Контрола уговора,решења,свих врста исплата IX –VI секретар 

Благовремена набавка и доступност све потребне 
документације за запослене-матичне књиге, дневници за 
боравак, књиге дежурства, разни обрасци 

IX –VI 
секретар, шеф 
рачуноводства 

Контрола поштовања примене процедура у вођењу прописане 
документације 

IX –VI секретар 

Обезбеђивање ажурности и тачности административне 
документације и архивирање у складу са законом 

IX –VI секретар 
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Надзирање процеса јавних набавки и обезбеђивање 
ефикасности и законитости 

X –VI 
секретар, шеф 
рачуноводства 

III 9.7. Обезбеђивање законитости радa 

садржај рада време сарадници 

 Доношење решења о заснивању радног односа,потписивање 
уговора о раду 

IX-  VI секретар 

Доношење решења о 40-часовној радној недељи,пуном и 
непотпуном радном времену, решења годишњих одмора 

IX-  VI секретар 

Упознавање родитеља и ученика са ЗОСОВ, Законом о 
основној школи, новим Правилницима и релевантним 
документима 

IX-XII секретар 

Израда Анекса годишњег плана, Школског програма у складу 
са Законом  

IX-V секретар 

Праћење примене законских прописа и општих аката 
 

IX-V 
секретар, помоћник 
директора 

Праћење измена Закона и информисање и усаглашавање 
измене нормативних аката 

X – VI Секретар 

Поступање по мерама датих након спољашњег вредновања 
или инспекциских прегледа 

X,I,IV,VI
,VIII 

помоћник директора 
секретар 

 
III 9.а. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

III 9.1а. Планирање и организовање образовно-васпитног рада 

садржај рада време сарадници 

Координација и учешће у изради Годишњег плана рада школе 
и Извештаја о раду школе, Акционог плана за реализацију 
Школског развојног плана 

V- IX 

стручни сарадници, 
руководиоци 
стручних органа, 
комисија 

Учешће у припреми за информативни преглед школе IX директор, секретар 

Праћење реализације студентске праксе у оквиру школе и 
сарадња са студентима 

IX –V 
Професори факултета, 
директор 

Посета часова са циљем примене иновација у настави, метода 
активне наставе/учења, процеса оцењивања, реализације ИОП-
а 

IX –V 
стручни сарадници, 
наставници 

Сарадња у организацији и спровођењу поправних, разредних  и 
завршног испита 

VI –VIII директор 

Помоћ око израде распореда часова свих видова образовно- 
васпитног рада и распореда дежурства наставника 

VI – IX координатори смена 

Помоћ у организовању такмичења, смотри, приредби и 
прослава 

IX- VI комисија  

Рад са менторима и приправницима и новим наставницима IX стручни сарадници 

Учешће у реализацији пројеката у школи VI – IX стручни тимови 

Помоћ у реализацији и праћење реализације пројеката IX –V стручни тимови 

Помоћ у планирању и реализацији нових пројеката IX –V стручни тимови 

Планирање, реализовање и координација активности у вези са 
пробним завршним испитом и завршним испитом 

IV –VIII Одељењско веће 8.р, 
секретар 
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Помоћ наставницима у реализацији наставе на даљину (рад на 
ЛМС платформама) 

IX – VIII 
стручни сарадници, 
наставници 

III 9.2а. Стручно усавршавање запослених 

садржај рада време сарадници 

Помоћ у реализацији планираних семинара и тема на  
стручним органима у оквиру школе 

IX- VI стручни сарадници 

Подстицање запослених на учешће у стручним и струковним 
удружењима, комисијама 

IX- VI 
чланови удружења и 
комисија 

Подстицање и помоћ око организовања и планирања угледних 
часова, објављивања радова 

IX- VI стручни сарадници 

Информисање о посећеним семинарима, трибинама, 
конференцијама, саветовањима 

IX- VI 
стручни сарадници, 
наставници, учитељи 

Помоћ у презентовању система професионалног развоја и 
напредовања запослених у образовању 

X стручни сарадници 

Координација и учешће у пројекту Иновативне наставне 
методе – свакодневна пракса (посета партнерској школи у 
Шведској – посматрање на радном месту, дисеминација 
стечених знања у оквиру угледних активности и презентација у 
нашој школи ) 

IX- VI 
Чланови тима 
пројекта 

III 9.3а. Утврђивање кадровских потреба школе 

садржај рада време сарадници 

Рад на 40-то часовној радној недељи запослених VI – IX секретар, директор 

Рад на ЦЕНУС-у у оквиру информационог система Доситеј VI – IX секретар, директор 

III 9.4а. Инструктивно педагошки увид и надзор у све видове образовно-васпитног рада 

садржај рада време сарадници 

Непосредан увид у реализацију свих видова ОВ рада IX- VI директор 

Учешће и изради ИОП-а и праћење реализације ИОП-а IX –VI 
ПП служба, 
Тим,одељењске 
старешине, наставници 

Упознавање са анализама, анкетама, резултатима 
истраживања 

IX- VI стручни сарадници 

Праћење реализације распореда часова IX- VI 
директор, 
координатори смена 

Непосредно праћење свих културних манифестација IX- VI чланови комисија 

Праћење и учествовање у излетима, екскурзијама, наставе у 
природи 

IX- VI одељењске старешине 

Учешће у анализи резултата завршног испита и уписа ученика у 
средње школе 

X- VI 
директор, стручни 
сарадници 

Увид у рад ментора, приправника и нових наставника и 
пружање адекватне помоћи 

X- V стручни сарадници 

Увид и праћење реализације пројеката у школи X- V стручни тимови 

Увид у стручно усавршавање запослених IX- VI 
стручни сарадници, 
педагошки колегијум 

Помоћ у праћењу вредновања и самовредновања рада школе X- VI стручни тим 

Помоћ у праћењу реализације ШРП-а и Развојног плана X- VI стручни тим 

Посете часовима са унапред најављеним циљем, по налогу 
директора или по молби наставника 

X- VI 
стручни сарадници, 
наставници 
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Анализа посећених редовних и угледних часова X- VI 
наставници, стручни 
сарадници 

Периодични састанци са одељењским старешинама X- V одељењске старешне 

III 9.5а. Рад у стручним органима 

садржај рада време сарадници 

Организовање рада и руковођење Тимом за школско развојно 
планирање 

IX-VIII чланови Тима 

Учествовање у припреми и реализацији седница НВ и 
Педагошког колегијума 

IX-VIII стручни сарадници 

Учешће и праћење рада стручних органа IX-VIII руководиоци 

Учешће у припремама и, по потреби, у раду Савета родитеља 
школе (извештавање на седницама) 

IX- VI председник СР 

Учешће у раду осталих Тимова у школи   

III 9.6а. Унапређивање материјално техничке опремљености школе 

садржај рада време сарадници 

У сарадњи са наставницима утврђује потребна материјално-
техничка средства за почетак рада у новој школској години 

VI –VIII секретар, директор 

Координација набавке наставних средстава X-V наставници 

III 9.7а. Асистирање у менаџерским пословима директора школе 

садржај рада време сарадници 

Сарадња са владиним и невладиним организацијама у циљу 
унапређивања материјалних услова и опремљености школе 

IX –VIII шеф рачуноводства 

Одржавање и прављење нових контаката са појединцима  и 
институцијама 

IX –VIII директор 

Организација и избор садржаја за сајт школе X –VI уредник сајта 

Асистирање у пословима интерног и екстерног маркетинга 
школе 

IX –VIII комисије 

Осмишљавање садржаја, могућности и врста школског 
пропагандног материјала (ЦД, памфлети...) 

IX –VI комисије 

Учешће у писању пројеката IX –VI 
стручни сарадници, 
наставници 

III 9.8а. Рад са ученицима 

садржај рада време сарадници 

Упознавање ученика са постојећим и новим правним актима у 
деловима у којима се регулишу права и дужности ученика и 
њихових организација 

IX –X 
директор, секретар, 
одељењске 
старешине 

Састанци са представницима одељења у циљу прихватања 
мишљења и предлога за унапређење рада и односа у школи 

IX –VI 
ученици, 
одељењске 
старешине 

По потреби, присуство састанцима Ученичкког парламента на 
захтев ученика 

IX –VI 
Председник Ученичког 
парламента 

Сарадња са ученицима који имају проблема у учењу и 
понашању 

IX –VI стручни сарадници 

Састанци са ученицима који постижу изузетне резултате у 
школским и ваншколским активностима 

IX –VI 
ученици, 
одељењске 
старешине 



77 

 

Праћење рада и понашања ученика кроз присуство на 
часовима и осталим активностима  

X –VI ученици 

Послови везани за дисциплинску одговорност ученика IX –VIII одељ. старешине 

III 9.9а. Рад са родитељима 

садржај рада време сарадници 

Омогућавање доступности информација родитељима у вези са 
постојећим и новим правним актима у деловима у којима се 
регулишу права и обавезе ученика и родитеља, кућним редом 
школе 

IX –VI 
Савет родитеља, 
одељењске 
старешине 

Помоћ у организовању и укључивању родитеља у акције школе IX –VI 
одељењске 
старешине 

Контакти са  родитељима ученика који имају проблема у учењу 
и понашању 

IX –VI 
одељењске 
старешине, 
стручни сарадници 

Помоћ у организовању свечаности за најуспешније ученике и 
њихове родитеље 

VI 
одељењске 
старешине 

Сарадња са родитељима чија деца имају здравствених  
проблема или живе у социјално угроженој средини 

IX –VI 
одељењске 
старешине 

Сарадња са родитељима ученика према којима се води 
васпитно-дисциплински поступак или појачан васпитни рад 

IX –VI 
одељењске 
старешине 

III 9.10а. Сарадња са стручним институцијама 

садржај рада време сарадници 

Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког 
развоја 

IX –VI 
директор, секретар,  
стручни сарадник 

Сарадња са Заводом за унапређивање образовања и 
васпитања 

IX –VI 
директор, представник 
Завода 

Сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања и 
васпитања 

IX –VI 
директор, 
представник Завода 

Сарадња са стручним и струковним удружењима IX –VI 
директор, 
представници 
удружења 

Сарадња са здравственим институцијама IX –VI 
директор, 
представници 
институција 

Сарадња са свим релевантним институцијама чији програми 
могу да унапреде рад и односе у школи 

IX –VI 
директор, 
реализатори нових 
програма 

 

III 9.11а. Сарадња са друштвеном средином 

садржај рада време сарадници 

Сарадња са заједницом локалне самоуправе IX –VI 
чланови Школског 
одбора 

Сарадња са органима унутрашњих послова IX –VI МУП 

Сарадња са културним институцијама у општини и граду IX –VI 
руководилац 
комисије за екстерни 
маркетинг 

Сарадња са локалним и градским средствима информисања IX –VI представници медија 
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IV ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА 
 

Свој рад наставници планирају на годишњем, месечном и дневном нивоу. Глобалне планове рада 
припремају за редовну наставу, изборне предмете, додатну, допунску наставу и ваннаставне 
активности. Допунска и додатна настава прате наставни програм предмета, потребе и 
интересовања ученика, те се стога планирају само глобално. План ваннаставних активности 
(секција и других слободних активности) садржи активности којима ће се ученици и наставници 
бавити у току школске године. 
На месечном нивоу наставници планирају рад у оквиру обавезних и изборних предмета. 
Оперативно планирање рада обухвата дидактичко – методску разраду наставних тема на наставне 
јединице. 
Међусобна сарадња у оквиру планирања рада се огледа у заједничком усклађивању тема и 
интердисциплинарном приступу. 
Глобални и месечни планови су саставни део Годишњег плана рада школе и налазе се у 
канцеларији педагошко – психолошке службе и код наставника. Наставници достављају 
документацију у електронском облику. Месечни планови се израђују и достављају до првог у 
месецу уз осврт на оствареност стандарда и наставних садржаја предмета у претходном месецу. 
Током школске године, стручна већа за област предмета су радила анализу месечних планова рада 
наставника и на основу резултата те анализе дошли смо до закључка да се планирање на месечном 
нивоу код једног броја наставника свело на задовољавање форме и преписивање. У плановима који 
су анализирани, доминира фронтални облик рада, редак је случај да се наставници осврну на 
урађено у претходном периоду, док се код учитеља не види специфичност сваког појединачног 
одељења. Из тог разлога, одлучили смо да планирању посветимо већу пажњу током године. У том 
циљу ћемо наставити анализу планова и ове школске године. На стручним већима је планирано да се 
размењују примери добре праксе и да се врши анализа посећених редовних и угледних часова. У 
раду са наставницима приправницима су такође плаиране теме које се односе на методичко – 
дидактичко обликовање часова, анализу дневних припрема за часове, примере добре праксе и 
анализу посећених часова. 

V ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
V 1. ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

Одељењски старешина је педагошки руководилац одељења, који програмира, планира и 
организује рад свог одељења, прати резултате рада ученика у настави и другим областима 
образовно – васпитних активности, непосредно сарађује са родитељима, помаже и подстиче рад 
одељења као групе. План часова је рађен на основу спечифичности и потреба школе и генерација 
ученика.  

Понуђене теме су само оквир за рад одељењског старешине. Актуелни догађаји и 
специфичност одељења могу усмеравати рад одељењског старешине да мења предложене теме 
на часовима.За понуђене теме дати су носиоци, али сваки одељењски стрешина познајући своје 
одељење и ресурсе које треба да пружи што већу могућност за партиципацију ученика и 
родитеља. 

 
I РАЗРЕД 

програмске активности време носиоци посла 

Обележавање Дана мира IX учитељи 

Међусобно упознавање, прилагођавање на рад у новој средини, 
доношење заједничких правила понашања, у вези са безбедношћу 
ученика 

IX-XI учитељи 

Кооперативне игре  IX-VI учитељи 

Упознавање са бонтоном и правилима лепог понашања XI-VI учитељи 

Обележавање Дечије недеље X учитељи 



79 

 

Одлазак у позориште, биоскоп, парк уз наглашавање правила 
понашања на јавним местима   

XI-VI учитељи 

Уређење зидног паноа и учионица IX-VI учитељи 

Разговор на тему „Пријатељство“ IX – VI учитељи 

Разговор о безбедном понашању у школи и на улици  IX – VI учитељи 

Чишћење школског дворишта IX – VI учитељи 

Основи безбедности деце у саобраћају XI-V учитељи, МУП 

Игротека – представљање  омиљених играчака ркоз 
драматизацију  и организовање игре, друштвене игре 

X, II учитељи 

Kaрневал „Весели Јесенко“ X учитељи 

Важност хуманитарних акција  X-V учитељи 

Интересантна занимања наших родитеља XI учитељи, родитељи 

Лична хигијена и хигијена простора XI, IV учитељи 

Школа без насиља – едукативни филмови XI, V 
учитељи, Тим за заштиту 
ученика 

Избор најуспешнијег ученика одељења XI-VI учитељи, ученици 

Другарство, међусобни односи у одељењу уз поштовање 
једнакости и права детета – радионица 

XI 
учитељи, чланови Тима 
за заштиту ученика 

Припрема за дочек Нове године 
Поклон – изненађење  

XII 
учитељи,руководиоци 
ликовне секције и 
примењених вештина 

Мој омиљени спорт или хоби IV 
учитељи, учитељи у 
боравку 

Обележавање Дана Светог Саве I 
учитељи, руководиоци 
секција 

Значај породичних празника I учитељи 

Час у библиотеци I учитељи, библиотекар 

Организација слободног времена  I, VI учитељи 

Стицање радних навика  II педагог 

Како чувам своје здравље III учитељи 

Заштитимо своју околину   IV 
руководилац еколошке 
секције 

Плакат – препоручио бих другу да прочита VI 
представник програма 
Дете и књига 

Рекреативна настава IV-VI учитељи 

Кад порастем бићу…- пантомимске игре IV учитељи 

Омиљене друштвене игре V, VI учитељи 

II РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

Идеје за уређење учионица  IX учитељи 

Упознавање са кућним редом и распоредом часова, 
реструктуирање одељењских безбедоносних правила  

IX учитељи 

Упознавање са бонтоном и правила лепог понашања у школи (на 
часу, одмору) и  на  улици 

IX – VI 
учитељи, координатор 
програма Негујмо 
културу 

Бирам здравље – разговор о здравим навикама IX- X учитељи, МУП 

Мој љубимац  IX-VI учитељи 
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Друштвене игре IX-VI учитељи 

Мој мој омиљени спорт или хоби X-V учитељи 

Значај хуманитарног рада X-V учитељи 

Одлазак у позориште, биоскоп, музеј, парк… X – VI руководилац већа 

Радионица „Мир у нама и око нас“ X-VI учитељи, библиотекар 

Kaрневал „Весели Јесенко“ и учешће у активностима Дечије 
недеље 

X координатор, родитељи 

Како негујемо и чувамо своје здравље путем правилне исхране X , IV учитељи 

Чишћење школског дворишта X-VI учитељи 

Ову књигу немој да пропустиш X-V 
представник програма 
Дете и књига 

Занимање наших родитеља  XI родитељи 

Упознајемо се са разним професијама – квиз XI учитељи 

Гледање едукативног филма о насиљу XI 
чланови Тима за заштиту 
ученика, учитељи 

Избор најуспешнијег ученика одељења XI- VI учитељи 

Стиже нам зима – игре на снегу XII учитељи 

Израда новогодишњих честитки и поклона XII руководиоци секција  

Израда порука о заштити здравља  I учитељи 

Обележавање школске славе I учитељи 

Стиже нам пролеће – природа се буди III 
Учитељи, чланови 
еколошке секције 

У сусрет Дану школе – разговор о Мирославу Антићу III руководилац 

Занимљивости о …(угроженим врстама, очувању природе…)  III – IV 
руководилац еколошке 
секције 

Препоручио бих другу филм III учитељи 

Како показујемо љубав према родитељима III учитељи 

Плакат – поносим се...  IV 
представник програма 
Дете и књига 

Стиже нам Ускрс IV учитељи 

Међуодељенско дружење – Покажи шта знаш IV-V учитељи 

Игре у парку, боравак у природи IV-VI учитељи 

Излет и дружење – разговор о утисцима IV-VI учитељи 

Како организовати слободно време током лета VI учитељи 

III РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

На почетку трећег разреда- правила безбедносног понашања, 
упознавање са кућним редом школе 

IX учитељи 

Обележавање Дана мира – прављење заједничког плаката IX учитељи 

Омиљене друштвене игре, најсмешнија шала или скеч IX учитељи 

Деца у саобраћају (рад у групама) IX учитељи, МУП 

Упознавање са бонтоном и правилима лепог понашања IX – VI 
учитељи, представник 
програма Негујмо 
културу 

Упознајемо различите спортове – групни рад IX – VI учитељи 

Чишћење школског дворишта IX – VI учитељи 

Разговор о важности хигијене за здравље IX – VI учитељи 

Гледање едукативних филмова  IX – VI учитељи 
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„Школа без насиља” – реализација радионица о превенцији 
насиља и дискриминације 

IX, X 
чланови Тима за 
заштиту ученика 

Мапа ума – као техника успешног учења IX-VI учитељи 

Вршњачка едукација – помоћ другу IX-VI учитељи 

Дискусија  на задату  тему IX-VI учитељи 

Радионица ,,Хранимо се здраво“ X учитељи 

Kaрневал „Весели Јесенко“ и учешће у активностима Дечије 
недеље 

X учитељи 

Ову књигу немој да пропустиш (препоручио бих другу да 
прочита–ученици представљају књиге) 

X-V 
представник програма 
Дете и књига 

Посете музејима, позориштима, биоскопима, парковима, 
ботаничкој башти… 

X-VI учитељи 

Програм „Дете и књига” – Дружимо се са писцем X-VI 
учитељи, представник 
програма Дете и књига 

Сакупљање секундарних сировина у школском дворишту X – V учитељи 

Најљуди – деца жељна знања (биографије, открића и чувена 
дела великана у науци, уметности….) 

XI учитељи 

Кад порастем бићу…-представљање занимања XI учитељи, родитељи 

Толеранција у школи и породици  XI 
психолог, учитељи, 
чланови Тима за 
заштиту ученика 

Кораци у решавању сукоба – радионица (гледање цртаног 
филма Уа неправда) 

XI учитељи 

Волим да цртам и пишем – Припремамо изложбу наших 
ликовних и литерарних радова 

XII,VI учитељи 

Новогодишњи другарски састанак   XII учитељи 

Час посвећен Светом Сави (анегдоте, приче) I учитељи 

Истраживање о начинима стицања знања (учења) I, II учитељи 

Одељенски квиз II учитељи 

Путовали смо, упознали смо, прочитали смо … II учитељи 

Учимо да учимо III учитељи, педагог 

Активно слушање – радионица III учитељи, ПП служба 

Како организовати слободно време  III учитељи 

Прослава Дана школе – припреме за учешће на конкурсима – 
Пишемо о Мики Антићу 

III учитељи 

Чувајмо околину – Обележавање Дана шума III учитељи 

Како показујемо љубав у породици – радионица IV учитељи 

Разговор и посета парку V- VI учитељи 

Предлози за читање занимљивих књига VI учитељи 

IV РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

На почетку IV разреда- упознавање са кућним редом школе, 
реструктирање одељенских правила 

IX учитељи 

Вршњачка едукација, помоћ другу IX-VI  учитељи 

Уређење учионице, зидних паноа и школског простора IX- VI учитељи 

Израда паноа „Препоручио бих представу, изложбу, концерт...“ IX – VI учитељи 

Прављење плаката за Дан мира IX учитељи 

Чишћење школског дворишта IX – VI учитељи 
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Демонстрација различитих техника учења IX-VI учитељи 

Безбедност деце у саобраћају IX-V 
стручњак МУП-а, 
учитељи  

Дан здраве исхране X учитељи 
Kaрневал „Весели Јесенко“ и учешће у активностима Дечије недеље X учитељи 

Ову књигу немој да пропустиш(препоручио бих другу да 
прочита–ученици представљају књиге) 

X-V 
представник програма 
Дете и књига 

Посета музеју, дечијем позоришту, биоскопу, Ботаничкој башти, 
парку... и примена бонтона на јавним местима 

X –V 
учитељи, представник 
програма Негујмо 
културу 

Сакупљање секундарних сировина у школском дворишту – 
значај рециклирања 

X – V учитељи 

Полиција у служби грађана XI 
стручњак МУП-а, 
учитељи 

Радионица "Толеранција у школи и породици" X учитељи 

Радионица "Како показујемо љубав у породици" III учитељи 

Необична занимања XII-V учитељи, гост 

Насиље и дискриминација као негативна појава XII 
стручњак МУП-а, 
учитељи 

Израда новогодишњих честитки и украса XII учитељи 

Прослава школске славе I учитељи 

Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола I 
стручњак МУП-а, 
учитељи 

Шта да радим кад сам љут I учитељи, ПП служба 

Упознавање са техникама успешног учења I, II учитељи 

Пубертет I-II лекар – родитељ 

Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа II 
стручњак МУП-а, 
учитељи 

Реализација радионица о превенцији насиља и дискриминације III 
учитељи, чланови Тима 
за заштиту ученика 

Покажи ште знаш III учитељи 

Дан школе – припреме за учешће на конкурсима – Пишемо о 
Мики Антићу 

III 
учитељи 

Превенција и заштита деце од трговине људима III стручњак МУП-а, учитељи 

Заштита од пожара IV 
стручњак МУП-а, 
учитељи 

Активно слушање – савети за бољу комуникацију IV ПП служба 

Плакат – препоручио бих другу да прочита IV 
представник програма 
Дете и књига 

Догодине смо петаци, разговор са ученицима петог разреда V педагог 

Заштита од техничко-технолошких опасности и природних 
непогода 

V 
стручњак МУП-а, 
учитељи 

Припреме за свечани опроштај ученика и учитеља VI учитељи, ученици 

Свечани опроштај ученика, родитеља и учитеља VI 
учитељи, ученици, 
родитељи 
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V РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

Упознавање са распоредом часова, избор одбора одељењске 
заједнице, упознавање ученика са програмима рада секција, 
друштвених организација и одељењске заједнице, упознавање 
са кућним редом школе и безбедносним мерама 

IX одељењски старешина 

Доношење одељењских правила укључујући и превенцију 
насиља и дискриминације 

IX одељењски старешина 

Шта очекујемо од школе, шта од себе ове школске године IX одељењски старешина 

Ученици самостално бирају теме за наредне часове (трибина у 
одељењу) 

IX одељењски старешина 

Радионица на тему мира IX, X 
одељењски старешина, 
предметни наставници  

Предавање: Електронско насиље IX – I  
одељењски старешина, 
предавач из МУП-а  

Чишћење  школског дворишта IX-VI одељењски старешина 

Посета Белом Двору IX – VI одељењски старешина 

Израда паноа на тему „Заштита здравља – брига о себи и 
другима“ 

IX – VI 
одељењски старешина, 
координатор програма 
Образовање за мир 

Израда паноа „Препоручио бих представу, изложбу, концерт...“ IX – VI одељењски старешина 

Разговор о различитим техникама учења IX-VI педагог, психолог 

Реализација радионица о превенцији насиља и дискриминације X, XI 
одељењски старешина, 
чланови Тима за 
заштиту ученика 

Подела задужења у вези са оплемењивањем простора у коме 
живимо и радимо (израда зидних паноа, уређење школског 
кутка…) 

X одељењски старешина 

Промене у нама и око нас  X психолог 

Дан здраве исхране X  одељењски старешина 

Радионица: Како ме други виде X 
представник 
Вршњачког тима 

Учешће у активностима Дечије недеље X одељењски старешина 

Заједнички  одлазак у позориште, биоскоп, музеј… (правила 
понашањау конкретним ситуацијама) 

X-V одељењски старешина 

Рециклажа – сакупљање и раздвајање отпада (папира, пластике, 
алуминијума) 

X-V 
наставници ТИО, 
одељењски старешина 

Прве оцене из нових предмета (дискусија о адаптацији на 
предметну наставу) 

X –XI одељењски старешина 

Толеранција– уважавање различитости XI 

наставник грађанског 
васпитања, педагог, 
чланови Вршњачког 
тима 

Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола XII предавач из МУП-а 

Радионица: Проблем који ме мучи XI 
представник 
Вршњачког тима 

Штетност пушења и алкохола по здравље -  превенција 
малолетничке делинквенције 

XI- V лекар 
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Јачање колектива (развијање другарства, солидарности…) XII 
одељењски старешина,   
ПП служба 

Утицај ТВ филма и других ТВ садржаја на развој и понашање XII 
одељењски старешина, 
гост 

Радионица: Радим то што радим XI 
представник 
Вршњачког тима 

Свети Сава просветитељ I одељењски старешина 

Анализа резултата анкете о адаптацији на предметну наставу I 
педагог, одељењски 
старешина 

Радионица: Уметност у очима младих I – II 
представник 
Вршњачког тима 

Истраживање о начинима стицања знања (учења) I, II одељењске старешине 

Родитељ – гост интересантног занимања  II 
одељењски старешина, 
гост  

Шта смо читали за време зимског распуста II 
одељењски старешина, 
представник програма 
Дете и књига 

Прослава Дана школе – укључивање ученика у ликовне и 
литерарне школске конкурсе 

III 
одељењски старешина, 
руководиоци секција 

Како покузујемо пажњу према својим друговима, укућанима, 
родбини (бонтон) 

III 
одељењски старешина, 
представник програма 
Негујемо културу 

Радионица: Осећања и потребе III 
представник 
Вршњачког тима 

Мој кућни љубимац и однос према животињама IV одељењски старешина 

Хуманитарна акцијама (одлазак у свратиште, болницу, дом...) IV одељењски старешина 

Замишљено путовање госта из иностранства по мом граду (крају, 
домовини) 

V 

одељењски старешина, 
представник програма 
Упознај Београд, упозна 
свет 

Како проводим своје слободно време  - (превенција 
деликвентног понашања) 

V одељењски старешина 

Кад ниси ни велики ни мали – превенција малолетничке 
деликвенције 

V  ПП служба 

Остаће ми у сећању – разговор о часовима одељењског 
старешине 

VI одељењски старешина 

Разговор поводом Дана заштите човекове околине (5. јун) VI одељењски старешина 

Како ћемо провести летњи распуст VI одељењски старешина 

VI РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

Избор одбора за одељењске заједнице, упознавање ученика са 
кућним редом,распоредом,годишњим програмима рада секција, 
друштвених организација,Ученичког парламента и вршњачком 
медијацијом 

IX одељењски старешина 

Безбедност деце у саобраћају IX-V предавач из МУП-а 

Шта очекујемо од школе, а шта  од себе ове године IX одељењски старешина 

Радионица на тему мира IX, X 
одељењски старешина, 
представник програма 
Образовање за мир 
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Заједнички  одлазак у музеј, позориште, биоскоп (и правила 
понашања) 

IX –V одељењски старешина 

Избор најуспешнијег ученика одељења  IX – VI ученици 

Израда паноа „Препоручио бих представу, изложбу, концерт, 
оперу...“ 

IX – VI одељењски старешина 

Чишћење школског дворишта  IX – VI одељењски старешина 

 Превенција трговине људима IX –VI 
психолог, наставник 
грађанског васпитања 

Радионица за родитеље – технике учења IX-VI одељењске старешине 

Реализација радионице о превенцији насиља и дискриминације X, XI 
одељењски старешина, 
чланови Тима за 
заштиту ученика 

Упознај боље свој град – мој град срце има X 

одељењски старешина, 
представник програма 
Упознај Београд, 
упознај свет 

Полиција у служби грађана X предавач из МУП-а 

Дан здраве исхране X одељењски старешина 

Учешће у активностима Дечије недеље X одељењски старешина 

Радионица: Како ме други виде X 
представник 
Вршњачког тима 

Насиље и дискриминација као негативна појава XI предавач из МУП-а 

Резултати које смо постигли у учењу XI одељењски старешина 

Радионица: Проблем који ме мучи XI 
представник 
Вршњачког тима 

Обележавање међународног Дана борбе против насиља над 
децом 

XI 
чланови Тима за 
заштиту ученика, 
одељењски старешина 

Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола XII предавач из МУП-а 

Како да помогнемо деци са сметњама у развоју (шта да радим, 
другови ме одбацују?) 

XII 
одељењски старешина, 
ПП служба 

Радионица: Радим то што радим XII 
представник 
Вршњачког тима 

Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа I предавач из МУП-а 

Прослава Дана Светог Саве  I одељењски старешина 

Радионица: Уметност у очима других I – II 
представник 
Вршњачког тима 

Разговор о вршњачком учењу као техници успешног учења I, II одељењске старешине 

Радимо на очувању и унапређењу школског простора (изложба 
радова школских секција) 

II- VI одељењски старешина 

Како да поправимо  дисциплину  и унапредимо другарске 
односе – јачање колектива  

II одељењски старешина 

Бонтон у школи  II 
одељењски старешина, 
представник програма 
Негујмо културу 

Наше учешће у акцијама поводом Дана школе III руководилац КЈД 

Прослава Дана школе – укључивање ученика  III одељењски старешина 

Превенција и заштита деце од трговине људима III предавач из МУП-а 

Радионица: Осећања и потребе III представник 
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Вршњачког тима 

Родитељ интересантног занимања III, IV 
одељењски старешина, 
гост 

Заштита од пожара IV предавач из МУП-а 

Час је ваш! (разговор о љубави, симпатији, утицају књиге и 
филма) 

IV одељењски старешина 

Разговарамо о актуелним догађајима у нашем одељењу, школи, 
граду – израда паноа 

V одељењски старешина 

Заштита од техничко технолошких опасности и природних 
непогода 

V предавач из МУП-а 

Књиге које ћемо памтити  V 
библиотекар, 
представник програма 
Дете и књига 

Резултати које смо до сада постигли у раду и учењу  VI одељењски старешина 

VII РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

Шта очекујемо од себе и од ове школске године, избор одбора 
ОЗ, договор и подела задужења, реструктуирање одељењских 
правила укључујући и превенцију насиља и дискриминације 

IX одељењски старешина  

Упознавање са новим ученицима, распоредом часова, кућним 
редом школе и безбедносним правилима 

IX одељењски старешина 

Избор представника Ученичког парламента и укључивање у рад IX одељењски старешина 

Радионица на тему мира IX, X 
одељењски старешина, 
представник програма 
Образовање за мир 

Чишћење школског дворишта IX – VI одељењски старешина 

Упознавање са бонтоном и правилима лепог понашања IX – VI 
одељењски старешина, 
представник програма 
Негујмо културу 

Посета Белом Двору IX – VI одељењски старешина 

Израда паноа „Препоручио бих представу, изложбу, концерт, 
оперу...“ 

IX – VI одељењски старешина 

Трибина – Превенција трговине људима IX –VI 
психолог, наставник 
грађанског васпитања 

Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола XII предавач из МУП-а 

Посете музеју, биоскопу, позоришту и културним установама… IX-VI одељењски старешина  

Избор најуспешнијег ученика одељења  IX – VI 
одељењски старешина, 
ученици 

Ненасилно решавање сукоба, превенција дискриминације X-V 
одељењски старешина, 
психолог, чланови Тима 
за заштиту  ученика 

Активности Ученичког парламента X – VI 
представник одељења у 
УП 

Демонстрација различитих техника учења IX-VI одељењске старешине 

Реализација радионице о превенцији насиља и дискриминације X, XI 

одељењски старешина, 
чланови Тима за 
заштиту ученика од 
насиља 

Гледали смо на телевизији, прочитали смо у штампи, часопису  X одељењски старешина  
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Радионица: Како ме други виде X 
представник 
Вршњачког тима 

Сакупљање секундарних сировина и рециклажа X – V 
наставници ТИО, 
одељењске старешине 

Шта рекламирају рекламе о цигаретама и алкохолу – радионица  XI ПП служба 

Култура понашања – ( развој самоконтроле –савети, примери) – 
превенција малолетничке делинквенције  

XI 

психолог, одељењски 
старешина, 
представник програма 
Негујмо културу 

Превенција болести зависности  XI одељењски старешина 

Радионица: Проблем који ме мучи XI 
представник 
Вршњачког тима 

Обележавање међународног Дана борбе против насиља над 
децом 

XI 
чланови Тима за 
заштиту ученика, 
одељењски старешина 

Осећај се добро у својој кожи – прихватање пубертетских 
промена 

XII 
одељењски старешина, 
доктор 

Шта радити у слободно време XII одељењски старешина  

Утицај књиге и филма на развој XII 
руководилац програма 
Дете и књига 

Радионица: Радим то што радим XII 
представник 
Вршњачког тима 

Наше учешће у прослави Дана Светог Саве I одељењски старешина 

Радионица: Однос са родитељима и вршњацима I – II 
одељењски старешина, 
ПП служба и родитељ 

Истраживање о начинима стицања знања (учења) I, II одељењске старешине 

Дисциплина и дружење у одељењу и како да их унапредимо  II одељењски старешина 

Пронађимо себе у неком од занимања (За шта сам 
заинтересован) 

II 

одељењски старешина, 
члан Тима за 
професионалну 
оријентацију 

Информисање о сајму образовања II – III 

одељењски старешина, 
члан Тима за 
професионалну 
оријентацију 

Припреме за Дан школе III одељењски старешина  

Прослава Дана школе уз осврт на  дела  Мирослава Антића III одељењски старешина 

Радионица: Осећања и потребе III 
представник 
Вршњачког тима 

Дискусија у одељењу у вези са резултатима које смо до сада 
постигли и о томе шта можемо поправити до краја школске 
године 

IV одељењски старешина 

У свету вештина и способности IV 

одељењске старешине, 
чланови Тима за 
професионалну 
оријентацију 

Да ли смо задовољни постигнутим успехом? Шта могу да 
променим следеће године? 

V 
одељењски старешина 

Aнализа успеха и владања на крају полугодишта VI одељењски старешина 

Сумирамо наше резултате у школи и ван ње (у спорту, на VI одељењски старешина 
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такмичењу, течајевима и сл.) 

VIII РАЗРЕД 

садржај рада време носилац посла 

Избор одбора одељењске заједнице, упознавање ученика са 
радом секција и са правилима безбедног понашања укључујући 
и превенцију насиља, упознавање са кућним редом школе 

IX 
одељењски старешина 

Активности Ученичког парламента IX – VI одељењски старешина  

Радионица на тему мира IX, X 
одељењски старешина, 
представник програма 
образовање за мир 

Избор најуспешнијег ученика одељења  IX – VI ученици 

Трибина – Превенција трговине људима IX –VI 
психолог, наставник 
грађанског васпитања 

Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола XII предавач из МУП-а 

Упознавање са бонтоном и правилима лепог понашања IX – VI 
одељењски старешина, 
представник програма 
Негујмо културу 

Израда паноа „Препоручио бих представу, изложбу, концерт, 
оперу...“ 

IX – VI одељењски старешина 

Демонстрација различитих техника учења IX-VI одељењске старешине 

Учешће у активностима Дечје недеље IX, X 
одељењски старешина, 
координатор програма 
Пријатељи деце 

Реализација радионице о превенцији насиља X, XI 
одељењски старешина, 
члан Тима за заштиту 
ученика 

Анкета о избору средње школе и информације о подручјима 
рада 

X 
одељењски старешина, 
ПП служба 

Радионица: Како ме други виде X 
представник 
Вршњачког тима 

Заједнички одлазак у музеј, позориште, биоскоп… X – IV одељењски старешина 

Сакупљање секундарних сировина X – V одељењске старешине 

Дан здраве исхране  XI одељењски  старешина 

Радионица: Проблем који ме мучи XI 
представник 
Вршњачког тима 

Обележавање међународног Дана борбе против насиља над 
децом 

XI 
чланови Тима за 
заштиту ученика, 
одељењски старешина 

Хуманитарне акције у школи и граду и наше учешће у њима XII одељењски старешина  

Толеранција различитости  XII 
чланови Тима за 
заштиту ученика 

Куда после основне школе XII ПП служба 

Радионица: Радим то што радим XII 
представник 
Вршњачког тима 

Сагледавање постигнутих резултата у првом полугодишту 
(учење, дружење, дисциплина) 

I одељењски старешина 

Професионално тестирање I- II психолог 

Радионица: Уметност у очима младих I – II 
представник 
Вршњачког тима 
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Истраживање о начинима стицања знања (учења) I, II одељењске старешине 

Доношење зрелих одлука – радионица II психолог 

Тренутно дефицитарна производна занимања и могућности 
даљег школовања 

II 
одељењски старешина, 
Тим за професионалну 
оријентацију 

Промоција средњих школа у Београду – панои, брошуре, сајтови, 
водич за избор занимања, презентације 

II – V 

чланови Тима за 
професионалну 
оријентацију, локална 
заједница 

Професионално саветовање  II- III Психолог 

Инфомисање о Сајму образовања II – III 
одељењски старешина, 
Тим за професионалну 
оријентацију 

Прослава Дана школе III Комисија за КЈД 

Радионица: Осећања и потребе III 
представник 
Вршњачког тима 

Фактори који утичу на избор занимања IV 
одељењски старешина, 
педагог 

Информације о упису у средње школе и завршном испиту IV одељењски старешина 

Учешће у спортским турнирима V 
наставници физичког 
васпитања 

Сумирање свих школских и ваншколских резултата V одељењски  старешина 

Учешће на завршним свечаностима и организовање матурске 
вечери 

V-VI 
одељењски старешина 

 
V2. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

V 2.1. Пријатељи деце 

програмске активности време носилац посла 

Припреме за обележавање Дечје недеље (набавка 
одговарајућег материјала, литературе, кратких текстова из дела 
дечијих писаца, набавка добродошлица и беџева) 

IX руководилац и КЈД 

Дечја недеља -  активности у школи, општини и граду X 
Љиљана Благојев и 
сарадници 

Обележавање Светског дана детета X руководилац  

Сабирна акција, сакупљање секундарних сировина једном у два 
месеца по планираном и објављеном распореду на огласној 
табли 

X– V одељењске старешине 

Добродошлица ученицима првог разреда IX 
одељењско веће 3. 
разреда 

„Јесењи карневал“ – заједничка активност школе и вртића X руководилац  

Општинско такмичење „Златна сирена”, дуети, терцети XII,I Зорица Тубин 

Новогодишњи програм у школи, одељењским  заједницама XII 
руководилац драмске 
секције, одељењске 
старешине 

Припреме за Дан Светог Саве XII-I комисија за КЈД 

Прослава Светог Саве у школи, општини и граду I комисија за КЈД 

Општинско такмичење рецитатора III, IV 
руководилац 
рецитаторске секције 
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ДЕМУС –градско такмичење III Зорица Тубин 

Школско такмичење„Ђачко песничко сусретање” III Јелена Стојчевски 

Реализација прославе Дана школе – цео месец посвећен 
Мирославу Антићу 

III комисија за КЈД 

Општинско такмичење – Групе певача III,IV Зорица Тубин 

Ликовни конкурс „Осликавање ускршњих јаја” IV 
Бранка Драгичевић,  
Марјана Драговић, 
Нина Васиљевић 

Градско такмичење „Златна сирена” и Групе певача IV Зорица Тубин  

Општинско такмичење „ Ђачко песничко сусретање” IV Јелена Стојчевски 

Градско такмичење „ Ђачко песничко сусретање” V 
наставник српског 
језика, Јелена 
Стојчевски 

Организовање спортско-рекреативних активности и летњих 
кампова за децу Београда 

VII Пријатељи деце Србије 

Припреме за почетак нове школске године, обезбеђење услова 
за непосредан рад са децом у школи и ван ње, ангажовање 
наставника, родитеља и грађана за рад са децом 

VIII руководилац 

V 2.2.Црвени крст 

програмске активности време носилац посла 

Усвајање плана рада, прикупљање чланарине Подмлатка и 
Омладине Црвеног крста 

IX Љиљана Станојевић  

Припремање и остваривање акције „Безбедност деце у 
саобраћају“ 

IX 
руководилац, МУП  

Укључивање у рекреативно-хуманитарну акцију „Трка за 
срећније детињство“ 

X сви чланови 

Прикупљање чланарине X,XI Љиљана Станојевић 

Учешће у ликовно-литерарном конкурсу „За сунчану јесен 
живота“ посвећену старим особама 

X 
руководилац литерарне 
и ликовне секције 

Учешће у акцији „Један пакетић – много љубави“ у којој деца 
учествују прикупљањем играчака, књига, а затим уручивањем 
пакетића  

X, XII 
одељењске старешине, 
Ученички парламент 

Остваривање активности добросусетске помоћи посвећених 
старим, инвалидним и оболелим особама 

 
XI 

сви чланови 

Обележавање Дана борбе против СИДЕ уз предавања, 
пројекције и разговор о хуманим односима међу половима  

XII наставник биологије 

Достављање пименог извештаја о реализованим актиностима  I Љиљана Станојевић  

Одабирање ученика и пријава за такмичење Прве помоћи (до 
15.3.2020.) 

II 
Љиљана Станојевић  

Укључивање у ликовно-литерарни конкурс „Крв живот значи” III 
руководиоци ликовне и 
литерарне секције 

Припрема за квиз „Шта знаш о Црвеном крсту и давалаштву” III Љиљана Станојевић 

Обележавање 7.априла – Светског дана здравља кроз 
предавања и радионице о здрављу 

IV 

сви чланови, 
одељењске старешине, 
гост, руководиоци 
програма 

Припрема екипа за такмичење из Прве помоћи IV-V 
Љиљана Станојевић, 
координатор ЦК 

Додела награда у наградном конкурсу „Крв живот значи” V руководиоци ликовне и 
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литерарне секције 

Квиз „Шта знаш о Црвеном крсту и давалаштву” V Љиљана Станојевић 

Одржавање такмичења екипа Прве помоћи V Љиљана Станојевић 

Учешће у акцији – Недеља Црвеног крста;  
Обележавање 8. Маја – Међународног дана Црвеног крста  
и 11. Маја – Дана добровољних давалаца крви – акција давања 
крви у школи 

V 
сви чланови, 
одељењске старешине 

Достављање писменог извештаја о реализованим актиностима  VI Љиљана Станојевић 

Излет или летовање награђених ученика  који су завршили 
школу подмлатка ЦК 

VII,VIII Општински одбор ЦК 

V 2.4. План рада Ученичког парламента 

садржај рада време носилац посла 

Конституисање Ученичког парламента IX 
Бисерка Станчевић, 
Невена Марковић 

Упознавање са Пословником о раду Ученичког парламента IX Невена Марковић 

Избор ученика за ШО и школске тимове IX 

Невена Марковић, 
Бисерка Станчевић, 
чланови Ученичког 
парламента 

Разматрање извештаја о Годишњем плану рада за шк. 2019/20. 
Годину 

IX психолог 

Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 
2020/21. Годину 

IX педагог 

Разматрање извештаја о самовредновању квалитета рада 
школе 

IX педагог 

Предавање о здравим стиловима живота  XI, XII логопед, педагог 

   

Учешће представника УП у раду ШО и школских тимова IX – VI изабрани чланови 

Периодични састанци са директорком школе IX – VI 
представници 
Ученичког парламента 

Учешће у хуманитарним акцијама IX – VI 
чланови Ученичког 
парламента 

Учење о насиљу кроз едукативне филмове X- V 
Бисерка Станчевић, 
Невена Марковић 

Организовање посета музеја и позоришта (виртуелне посете) X- V 
Бисерка Станчевић, 
Невена Марковић 

Сарадња са Вршњачким тимом X – V 
чланови Ученичког 
парламента, Љиљана 
Младеновић 

Учешће у манифестацијама и догађајима у школи и ван ње X – V 
предметни наставници, 
чланови Ученичког 
парламента 

Сусрети са парламентима из других школа X – V 

чланови Ученичког 
парламента, Бисерка 
Станчевић, Невена 
Марковић 

Обука ученика за медијацију X, XI 
Ученички парламент, 
координатор 
Вршњачког тима 
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(Љиљана Младеновић) 

Информисање ученика  7. и 8. разреда о средњим школама 
кроз представљање водича за избор занимања 

XI 
Бисерка Станчевић, 
Невена Марковић 

Радионица о техникама учења XII 
Јелена Петровић, 
Невена Марковић 

Учешће у успостављању сарадње са најчешће бираним 
средњим школама 

II-V 
Тим за професионалну 
оријентацију 

Уређење школског дворишта и учионица III,IV 
чланови Ученичког 
парламента, комисија 
за естетско уређење 

Давање мишљења о уџбеницима за наредну школску годину IV-VI 
чланови Ученичког 
парламента 

Давање мишљења о ученицима генерације V 

Бисерка Станчевић, 
Невена Марковић, 
чланови Ученичког 
парламента 

 

*Због новонастале ситуације у којој ће се  УП  одвијати онлајн, теме ће се прилагођавати 

ситуацији. Идеја координатора УП је да састанци буду прожети  новонасталом ситуацијом  кроз 

радионице –дискусије на тему учења, измењен начин рада, како и колико то утиче на ученике, 

колико је другачији начин учења  довео до потешкоћа, а колико до олакшица, које су предности и 

мане итд. 

V 2.5.План рада Вршњачког тима 

Циљ: Општи циљ рада Вршњачког тима је превентивни рад са ученицима, где се кроз 
тематске радионице, на једноставан и прихватљив начин, обучавају ученици – чланови, да 
развијају своје социјалне вештине и емотивну интелигенцију. 

Радионице се баве односом према себи, емоцијама и препознавању истих код 
других,мотивима за одређени вид понашања, вештином комуникације, одговорношћу, 
решавањем сукоба, емпатијом и осталим социјалним вештинама. Ученици различите обрађене 
теме лично доживеактивним учешћем, а потом их пренесу и одраде у својим одељењима на часу 
одељенског старешине. 

Вршњачки тим сачињаваја по један ученик изсваког одељењаод 5. до 8.разреда. Део 
ученика Вршњачког тима биће обучен за рад у оквиру медијације. 

Задаци: 
- Учествовање у  радионичарској обуци која се изводи једном месечно, према плану рада 

Тима и преношење научених знања и вештина на вршњаке у свом одељењу. 
- Како је Вршњачки тим део Тима за превенцију насиља, својим информативним радом 

стварају у својим одељењима климу прихватања, толеранције и уважавања. 
- Заједно са одељенским старешинама на ЧОС-у учествују у дискусијамa које се у одељењу 

отварају поводом обрађених тема и на састанцима Вршњачког тима дају повратну 
информацију о дискусији. 

- Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе. 
Упознавање са појмовима рада на себи, самопомоћи, насиља и његовим различитим 
облицима и испољавањима и разјашњавање појмова са којима се нису сусретали. 

- Посредан позитиван утицај на породицу са новонаученим знањима и вештинама 
- Прате и процењују ефекте предузетих мера. 

  



93 

 

 

Садржајрада време носилацпосла 

ФормирањеВршњачког тима,избоор по једног ученика из 
сваког одељења од V до VIIIразреда 

IX одељенскестарешине 

Упознавање ученика са садржајем програма рада Вршњачког 
тима 

IX 
логопед, наставници, 
чланови Вршњачког тима 

Радионица: Maпа жеља X 
логопед,наставник члан 
Вт, ученици чланови 

Радионица: Шта се следеће десило? XI 
логопед, наставник члан 
Вт, ученици чланови 

Предавање о здравим стиловима живота  XI, XII логопед, педагог 

- Усмени извештај ученика о раду чланова Вт на часу 
одељенског старешине 
-Радионица: Намере нас воде 

XII 
логопед,наставник члан 
Вт, ученицичланови 

-Усмени извештај ученика о раду чланова Вт у првом 
полугодишту на часу одељенског старешине 
-Радионица: Сарадња на конкретним и креативним задацима 

I – II 
логопед,наставник члан 
Вт, ученицичланови 

-Усмени извештај ученика о раду чланова Вт на часу 
одељенског старешине 
-Радионица:  Разумевање и управљање ризицима 

III 
логопед,наставник члан 
Вт, ученицичланови 

-Усмени извештај ученика о раду чланова Вт на часу 
одељенског старешине 
-Предлози за даљи рад тима 

IV 
логопед,наставник члан 
Вт, ученицичланови 

Извештај о радутима VI логопед 

Израда плана рада тима за наредну школску годину VI логопед 

 
 

V 3. ВАСПИТНИ РАД У ШКОЛИ 
 

Програм васпитног рада школе обухвата елементе који се односе на васпитно 
осмишљавање садржаја, облика и метода рада у настави, културне и јавне делатности школе, 
рада одељењског старешине, сарадње са родитељима, активности ученика у одељењима и 
мањим групама и рада стручних органа, а све у циљу подстицања развоја ученика као здраве 
личности. Појачати рад на развијању међупредметне компетенције- одговоорност за сопствено 
здравље кроз садржаје у вези са превенцијом Ковида 19, употреба дрога, кроз редовну наставу, 
часове одељењске заједнице и ваннаставне активности, кроз разноврсне превентивне програме. 
Васпитни рад у школи одвијаће се кроз рад Наставничкоог већа, Одељењских већа, одељењских 
старешина, стручних сарадника, на нивоу одељењских колектива, Ученичког парламента, тимова 
који су оформљени, кроз превентивне програме. 

Наставничко веће: 

- Континуирана анализа и предлози мера за унапређење свих облика рада са ученицима у 
редовној настави и ваннаставним активностима 

- Анализа правила и процедура на нивоу школе 
- Промовисање позитивних примера у школи као облика пожељног понашања и система 

вредности који школа негује 
- Информисање запослених у вези са обавезама и процедурама реаговања у ситуацијама 

сумње или сазнања о употреби дрога или другим кризним и ризичним ситуацијама 
- Организација и реализација интерног стручног усавршавања на тему школских процедура 

када је у питању васпитни и појачан васпитни рад са ученицима 
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Директор школе: 

- Координира и организује деловање свих носилаца васпитног рада у школи, укључујући и 
ученике. Тај задатак директор остварује годишњим планирањем и програмирањем 
васпитног рада, праћењем реализације предвиђених задатака и активности и 
предузимањем правовремених и примерених мера у одређеним ситуацијама.  

- Сарађује са Министарством и свим трећим лицима у интересу Школе.  
- Информише запослене, родитеље и ученике о стручним упутствима и процедурама 

реаговања у ситуацијама сумње или сазнања о појави насиља, дискриминације, 
злостављања или занемаривања, као и употреби дрога. 

-  Обезбеђује предаваче и сараднике из релевантних институција.  
-  Прати имплементацију планираних програма превенције. 

 
 Одељењска већа: 

- На основу сагледавања структуре одељења и уочених проблема и потреба Одељењска 
већа конкретно планирају васпитне задатке и остварују координацију рада наставника а 
предлажу и конкретне активности за јачање одељењских колектива 

 
- Прате реализацију програма у свом домену, али се баве и појединачним проблемима 

ученика, као и проналажењем начина за развијање њихових уочених способности и 
склоности 

- Усвајање заједничких критеријума у приступу сличним проблемима 
- Заједнички планирају активности (реализацију пројеката, тематских и 

интердисциплинарних часова, посете, изласке ван школе...) за развој међупредметних 
компетенција и обезбеђивање квалитета рада установе  

Одељењске старешине: 

- Програмирају, планирају и организују рад одељења, као и рад на часовима одељењског 
старешине 

- Континуирано прате резултате рада ученика у настави и другим активностима, непосредно 
сарађују са другим наставницима, стручним сарадницима, родитељима и помажу и 
подстичу рад одељења као групе и сваког појединца у њему  

- Детектују евентуалне проблеме код ученика (дисфункционално понашање, емоционалне 
или друге кризе), а идентификују и интересовања ученика  

- Иницијатори за предузимање одређених конкретних мера везаних за безбедност ученика и 
планирање активности са ученицима на тему превенције од Ковида -19, употребе дрога 

- Активно прате и учествују на едукативним трибинама, радионицама, родитељским 
састанцима и манифестацијама које су део процеса промоције здравих животних стилова  

- Организатори заједничких излета, посета позориштима, биоскопима, изложбама, градским 
културним и научним манифестацијама... 
 

Стручни сарадници: 

- Психолог и педагог кроз различите активности сагледавају целину образовно – васпитног 
процеса, као и све битне чиниоце који утичу на остваривање васпитних задатака. Њихова 
улога је нарочито значајна у раду са млађим колегама приправницима и раду са ученицима 
којима је потребна додатна подршка и родитељима ради јачања личних компетенција  

- Задатак психолога је да дијагностикује, подучи и подстиче да се усвојени ставови, поступци 
и уверења до којих се дошло заједничким промишљањем, одлуке које су донете на 
седницама СВ и ОВ и остали договори око процедура које олакшавају свакодневни живот, 
доследно примењују.  



95 

 

- Педагог је иницијатор васпитних програма који су превентивног карактера. Његова улога је 
и у помоћи родитељима ка успешном родитељству, помоћ деци у чењу како се учи, а 
наставницима у осмишљавању квалитетних часова у циљу бољих ефеката наставе и добре 
атмосфере током рада у школи 

- Рад логопеда је изузетно важан за децу која због одређених говорних проблема често 
имају проблеме у комуникацији са вршњацима. Превазилажењем одређених недостатака 
деца постају социјално сигурнија, спремнија за сарадњу, стичу самопоуздање.  

- Библиотекар има велики значај у раду са ученицима. Он има могућност да уочивши 
интересовања ученика васпитно делује на појединце или на групу кроз правилан избор 
књига и часописа, гостију- стручњака из разних области, дају младима могућност  да им 
позитивни примери буду модели у учењу и да на креативан начин користе слободно време 

- Задатак стручних сарадника је да у оквиру одељењских заједница, Ученичког парламента, 
Вршњачког тима, Савета родитеља организују радионице, предавања, тематске састанке у 
циљу развијања сензибилитета и оснаживања компетенција за реаговање у ситуацијама 
сумње или сазнања о извршеном насиљу, употреби дрога 

Тимови, програми и пројекти: 

Наша школа остварује превентивне програме на часовима одељењског старешине, као и у 
оквиру слободних активности ученика, квалитетних културних садржаја и предавања у сарадњи са 
институцијама локалне заједнице. Кроз активности свих програма и пројеката остварујемо 
васпитни рад са ученицима, а деца код које се уоче проблеми циљано се укључују у рад 
одређеног пројекта или програма како би им се пружила подршка за превазилажење тешкоћа са 
којима се сусрећу.Све активности које се планирају и реализују у школи су усмерене на 
задовољавање потреба наших ученика и њихових родитеља. 

Тимови који постоје у школи, сваки у свом домену, баве се одређеним сегментом појачаног 
васпитног рада са ученицима, а чланови тимова се труде да препознају потребе ученика и да са 
њима раде на начин који ће довести до напретка. Ове школске године уведени су нови тимови, 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе и Тим за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва имаће детаљно разрађен план активности. Према стручном упутству МПНТР 
превентивне активности употребе дрога у школи планиране су посебним планом превенције 
наркоманије у школи.  

Одељењска заједница: 

- Вршњачка помоћ и подршка за учење и понашање 
- Превентивне радионице, заједничке активности, пројекти и програми 
- Друштвено – користан рад 

Ученички парламент, Вршњачки тим: 

- Тимски рад и сарадња међу ученицима 
- Брига о свим ученицима у школи и укључивање у различите активности и акције 
- Превентивне радионице, мини семинари, заједнички задаци, хуманитарне активности 

Појачан васпитни рад са ученицима 

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора 
и стручних органа и који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа 
ће уз учешће родитеља/старатеља ученика појачати васпитни рад и израдити План појачаног 
васпитног рада са учеником. То ће се огледати кроз активности одељењске заједнице, стручни рад 
одељењског старешине, педагога, психолога, тимова, а уколико буде неопходно сарађиваће са 
одговарајућим установама социјалне и здравствене заштите на промени понашања ученика. 

Појачан васпитни рад може да обухвати неке од следећих активности: 
- склапање договора са ученицима о промени понашања 
- саветодавни рад у оквиру психолошко – педагошке службе 
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- праћење понашања ученика на часу од стране предметног наставника, одељењског 
старешине и стручних сарадника 

- праћење понашања ученика ван наставе уз помоћ дежурних наставника и радника 
обезбеђења 

- укључивање ученика из одељења и целе одељењске заједнице 
- сарадња са родитељима ученика ради праћења промена у његовом понашању ван школе 
- сарадња са Центром за социјални рад и са породицом, МУП-ом 
- сарадња са институцијама у евентуалном корективном третману са учеником и породицом 

У појачан васпитни рад са учеником може да се укључи и Тим за зашиту ученика од 
насиља. 

 
V 4. КОРЕКТИВНИ РАД ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА И ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ 

 
 Специјални васпитно-образовни рад у редовној основној школи подразумева континуиран 
рад са  децом која имају хронична обољења или сметње и тешкоће у општем развоју, али су им 
основне функције очуване. Оваква деца се теже адаптирају на школске услове, тако да организовање 
специјалног васпитно-образовног рада има за циљ да им помогне да се уклопе у редовну основну 
школу и савладају захтеве (исходе) за одређени разред. Индивидуализовани рад или израда ИОП-а 
додатно олакшава напредовање ових ученика у складу са њиховим могућностима. 
 Класификација ученика са минималним оштећењима и хроничним оболењима се врши у 
оквиру следећих категорија: 
 
 1. Оштећење вида   5. Хронична обољења 
 2. Оштећење слуха   6. Социјалне и емоционалне сметње 
 3. Оштећење говора и гласа  7. Интелектуалне сметње 
 4. Физичка оштећења   
 
 Специјални васпитно-образовни рад се одвија у три фазе: 
 I   - Откривање деце са минималним оштећењима и хроничним обољењима 
 II  - Упућивање ове деце у специјализоване установе 
 III – Праћење развоја и напретка ове деце у редовној основној школи путем 
индивидуализоване наставе или ИОП-а 
 
 Прва прелиминарна тријажа за специјални васпитно-образовни рад врши се при упису у 
школу, приликом психолошког тестирања. Детаљнија тријажа се врши у току I разреда. 
 Упућивање ове деце врши се у различите установе у зависности од типа оштећења (Школски 
диспанзер, Институт за ментално здравље, Завод за психофизичке поремећаје и говорну патологију и 
др.). На пример, деца са поремећајем говора и гласа се евидентирају и школски логопед ради са 
њима на исправљању неправилних гласова, читању и писању, муцању, говорном негативизму и 
нефлуентности, а са ученицима којима је по програму ИОП-а потребан логопедски третман - на 
развоју говора, усменом и писаном изражавању. Уколико деца већ иду на одговарајуће третмане, то 
се евидентира ради праћења напретка у току школовања. 
 Праћење развоја ове деце од I-IV разреда укључује примену мера индивидуализације, 
прављење ИОП-а (индивидуалног образовног плана) од стране Тима за инклузивно образовање и 
пружање додатне подршке ученику, разговор са учитељем, родитељима, посебно обраћање пажње 
при опсервацији часова и индивидуални рад са дететом, као и укључивање персоналног пратиоца 
или педагошког асистента. 
 Праћење напредовања ученика од V-VIII разреда се обавља путем размене са одељењским 
старешином, предметним наставницима, родитељима, и учеником, применом мера 
индивидуализације,  прављењем индивидуализованог плана рада, опсервацијом часова редовне 
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наставе и ваннаставних активности, као и учењем ефикасних техника учења и саветодавним радом 
са ученицима и родитељима од стране стручних сарадника. 
 Ученици са социјалним и емоционалним или интелектуалним сметњама се континуирано 
прате и имају документацију код психолога школе, ради откривања узрока оваквог стања детета и 
предузимања одговарајућих мера, као и праћења развоја и напредовања у школским активностима, 
што такође подразумева прављење индивидуалног образовног плана. 
 Уколико дефектолог, психолог или педагог сматрају да су сметње теже природе, родитељима 
се даје савет да се оваква деца, након дужег праћења, упуте неуропсихијатру (код емоционалних и 
социјалних сметњи), Интерресорној комисији, у Развојно саветовалиште или специјализовану 
установу у граду (ако су сметње комбиноване). Свака сарадња са стручњацима из тих установа је 
корисна за добијање шире слике и стања ових ученика, како би били третирани на адекватан начин и 
добили стручну подршку. 
 

V 5. ПРОИЗВОДНИ И ДРУГИ ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 
 

садржај рада време носилац посла 

Сакупљање старе хартије - једном месечно IX – V 
Бојан Лазов, Биљана Симовић, Драган 
Вељковић 

Расађивање и гајење цвећа X, III еколошка секција 

Надгледање школских просторија IX – VI одељењски старешина, помоћно особље 

Редовне акције одржавања дворишта школе по 
утврђеном распореду 

IX – VI 
учитељи, одељењски старешина, 
помоћно особље, ученици I – VIII 
разреда 

Акција- Књига школи на дар III Јелена Стојчевски 

Продајне изложбе радова XII, III, IV 
руководилац секције примењених 
вештина 

 Чишћење снега XII, II 
домар, одељењски старешина, 
координатори смена 

Помоћ у учењу  IX – VI 
одељењски старешина, стручни 
сарадници, наставник грађанског 
васпитања, вршњачки тим 

Уређење паноа IX – VI 
Ученички парламент, комисија за 
естетско уређење школе 

Хуманитарна акција IX – VI 
Ученички парламент, Бранка 
Драгичевић 

Редовно дежурство ученика и дежурство на  
школским манифестацијама 

IX – VI 
одељењски старешина, помоћник 
директора 

 
 На основу Правилника о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада информисати 

родитеље, ученике и запослене о садржају истог и планирати додатне активности које су у складу са 

правилником. За ученике којима су изречене васпитно-дисциплинске мере биће урађени 

индивидуални планови друштвено-корисног рада. 
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V 6. БОРАВАК 
 

Настава у продуженом боравку организоваће се за две васпитне групе ученика првог 
разреда. Поред редовних активности израде домаћих задатака, ученици из боравка ће се 
укључивати у све активности које се дешавају у школи. 
 

садржај рада време носилац посла 

Пријем и упознавање ученика IX 
учитељи, учитељи у 
боравку 

Упућивање ученика на план и ритам рада у продуженом 
боравку 

IX учитељи у боравку 

Постављање правила понашања у продуженом боравку IX учитељи у боравку 

Учествовање у светској акцији „Очистимо свет” IX учитељи у боравку 

Светски дан без аутомобила IX учитељи у боравку 

Дан мира IX 
учитељи у боравку, 
координатор програма 

Дочекивање јесени IX учитељи у боравку 

Едукативна радионица – Бонтон у трпезарији IX учитељи у боравку 

Међународни дан књиге за децу  2. април учитељи у боравку 

Светски дан здравља  7. април учитељи у боравку 

Светски дан права детета  
20. 

новембар 
учитељи у боравку 

Индивидуални рад на изради домаћих задатака IX –VI учитељи у боравку 

Слободне и рекреативне активности у учионици и ван ње IX –VI учитељи у боравку 

Забавно – музичке активности IX –VI учитељи у боравку 

Друштвене и дидактичке игре IX – VI учитељи у боравку 

Екологија – радионица X учитељи у боравку 

Исхрана – радионица X учитељи у боравку 

Књига нам је најбољи пријатељ X учитељи у боравку 

Дан деце – Дечја недеља X 
учитељи у боравку, 
координатор програма, 
учитељи 

Весели јесенко X 
учитељи у боравку, 
координатор програма, 
учитељи 

Светски дан животиња X учитељи у боравку 

Недеља здравља – Светски дан чистих руку; Светски дан 
здраве хране; Светски дан јабука 

X учитељи у боравку 

Едукативна радионица – Очување хигијене = здравље X учитељи у боравку 

Индивидуални рад са децом која имају сметње у 
моторици и концентрацији 

X – VI 
учитељи у боравку, 
стручни сарадници 

Индивидуални рад са децом која имају говорне сметње, 
проблем читања и писања 

X – VI логопед 

Читање, писање речи, реченица и одабраних текстова X – VI учитељи у боравку 

Израда паноа X – VI учитељи у боравку 

Посета библиотеци и упознавање са књигама XI 
библиотекар, учитељи у 
боравку 

Израда речника лепих речи XI 
учитељи у боравку, 
учитељи 
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Европски дани науке XI учитељи у боравку 

Међународни дан толеранције XI учитељи у боравку 

Међународни хуманитарни дан XI учитељи у боравку 

Едукативна радионица – Мали хуманитарац XI учитељи у боравку 

Међународни дан инвалида XII учитељи у боравку 

Светски дан планина XII учитељи у боравку 

Дочекивање зиме XII учитељи у боравку 

Едукатвна радионица – Сви имамо исте потребе XII учитељи у боравку 

Израда новогодишњих маски, костима, украса, честитки XII 
учитељи у боравку, 
руководиоци секција 

Прослава Нове године у боравку XII учитељи у боравку 

Светски дан смеха I учитељи у боравку 

Израда честитки за Светог Саву I 
учитељи у боравку, 
руководиоци секција 

Обележавање Српске нове године I учитељи у боравку 

Светски дан без дуванског дима I учитељи у боравку 

Дарвинов дан II учитељи у боравку 

Међународни дан матерњег језика II 
библиотекар, учитељи у 
боравку 

Дан државности II учитељи у боравку 

Израда честитки поводом месеца љубави II 
учитељи у боравку, 
руководилац секције 

Допуњавање знања о делима неких наших  песника II 
учитељи у боравку, 
учитељи, библиотекар 

Светски дан књиге III учитељи у боравку 

Дан школе III 
учитељи у боравку, 
учитељи 

Светски дан поезије III учитељи у боравку 

Светски дан позоришта III учитељи у боравку 

Дочекивање пролећа III учитељи у боравку 

Израда честитки и украса за маме и баке III 
учитељи у боравку, 
руководиоци секција 

Дан шале IV учитељи у боравку 

Дан планете Земље IV учитељи у боравку 

Обележавање – Дан Београда IV учитељи у боравку 

Упознавање са обележјима наше државе (застава, химна, 
главни град) 

IV учитељи у боравку 

Израда честитки, јаја, корпица за Васкрс IV 
учитељи у боравку, 
руководиоци секција 

Светски дан птица и дрвећа V учитељи у боравку 

Светски дан музеја V учитељи у боравку 

Међународни дан спорта V учитељи у боравку 

Едукативна радионица – Начин комуникације некад и сад V 
учитељи у боравку, 
педагог 

Светски дан заштите животне средине VI учитељи у боравку 

Едукативна радионица – Рециклажа VI учитељи у боравку 

Шта смо научили у овој школској години VI 
учитељи у боравку, 
учитељи 

Израда паноа за будуће прваке VI учитељи у боравку 
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Прослава краја школске године VI учитељи у боравку 

 
НАПОМЕНА:Ученици у продуженом боравку свакодневно имају и два оброка: доручак (није обавезан) и 
ручак (обавезан). 
Током школске године, ученици који похађају продужени боравак имају прилику да уживају и у: 

- Посетама парку 
- Књижевним сусретима и промоцијама књига 
- Гледању дечјих емисија едукативног карактера на телевизији, рачунару.. 
- Простору фискултурне сале и библиотеке  
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V 7. НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

разред дестинација образовно – васпитни задаци месец дана 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дивчибаре 

- побољшање здравља и развијањефизичких и моторичких способности ученика; 

– задовољавање основних дечијих потреба закретањем и игром; 

– очување природне дечије радозналости зап ојаве у природи и подстицање 
интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће  активности; 

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и 
друштвенимусловима; 

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

– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и 
животне средине и изграђивање еколошких навика; 

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

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности биљног и животињскогсвета појединих крајева, уочавање 
њихове повезаности и променљивости; 

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

– развијањ еспособности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

– развијање правилних хигијенско-здравственихнавика и подстицање самосталности у 
обављању личнехигијене и бриге о себи; 

– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и зато 

V 7 
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чешћи боравак у природи; 

– формирање навика редовне и правилне исхране; 

– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 

– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслимакроз 
одговарајуће активности. 

II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дивчибаре 

- побољшање здравља и развијањефизичких и моторичких способности ученика; 

– задовољавање основних дечијих потреба закретањем и игром; 

– очување природне дечије радозналости зап ојаве у природи и подстицање 
интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће  активности; 

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и 
друштвенимусловима; 

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

– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и 
животне средине и изграђивање еколошких навика; 

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

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности биљног и животињскогсвета појединих крајева, уочавање 
њихове повезаности и променљивости; 

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

V 7 
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– развијањ еспособности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

– развијање правилних хигијенско-здравственихнавика и подстицање самосталности у 
обављању личнехигијене и бриге о себи; 

– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и зато 
чешћи боравак у природи; 

– формирање навика редовне и правилне исхране; 

– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 

– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслимакроз 
одговарајуће активности. 

III 

 
 
 
 
 
 
 
 
Бања Врујци 

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика 
- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром 
- очување природне дечије радозналости за појаве у природи и 
подстицање интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће 
активности 
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним 
условима 
- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке 
задатке 
- развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и 
животне средине и изграђивање еколошких навика 
- упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте 
места и околине 
- упознавање са начином живота и рада људи краја 
- упознавање разноврсности биљног и животињског света краја и уочавање њихове 
повезаности и променљивости 

VI 7 
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- упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и 
смењивање временских прилика 
- разијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену 
- оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи 
- развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у 
обављању личне хигијене и бриге о себи 
- подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што 
чешћи боравак у природи 
- формирање навика редовне и правилне исхране 
- навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна 
- разумевање и уважавање различитости међу појединцима- подстицање групног рада, 
договарања и сарадње са вршњацима 

IV Аранђеловац, Букуља 

– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 
– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 
– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање 
интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 
– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним 
условима; 
– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке 
задатке; 
– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и 
животне средине и изграђивање еколошких навика; 
– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте 
места и околине; 
– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 
– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, 
уочавање њихове повезаности и променљивости; 
– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање 
временских прилика; 
– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 
– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

V 7 
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– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у 
обављању личне хигијене и бриге о себи; 
– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што 
чешћи боравак у природи; 
– формирање навика редовне и правилне исхране; 
– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 
– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 
– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз 
одговарајуће активности. 

 

разре
д 

дестинација образовно – васпитни задаци месец дана 

V 

Источна Србија  
Београд – Виминацијум – 
Сребрно језеро – Смедерево 
- Београд 

- Проучавање објеката и феномена у природи 
- Упознавање начина живота и рада људи источне Србије 
- Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима 
- Развијање позитивних социјалних односа 
- Неговање другарства и колективног духа 
- Развијање културе понашања на јавном месту 

IV-V 1 

VI 

Београд – Ваљево – 
Бранковина – Тршић – 
Троноша - Београд 

- Упознавање ученика са историјом града Ваљева и арихтектуром.  
- Упознавање ученика са животом и радом наше позанате песникиње Десанке 

Максимовић, као и писацима и историјским личностима из првог српског устанка 
проте Метеје Ненадовића и Љубомир Ненадовића.  

- Упозанавање са животом и делом Вука Стефановића Караџића, значајем његовог 
дела у књижевности као и у историји српског народа. 

- Упознавање са архитектуром као и са начином живота у 18. - 19. веку.  
- Обилазак манастира Троноша у ком се Вук Караџић описменио 

 

V 1 
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VII 

 
 
 
 
Београд – манастир Ковиљ – 
дворац Дунђерски – 
Зобатница –Суботица - Палић 

 
- Упознавање са српским средњевековним манастирима 
- Уочавање предмета, објеката, појава и сагледавање међусобних односа у 

природи 
- Уочавање дејства и улоге човека на географску средину  
- Успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика, културе 

понашања у хотелу и на јавним местима   V 2 

VIII 

Јужна и источна Србија  
Београд – Голубац – 
Лепенски вир – Виминацијум 
– Ђердап – Неготин – Феликс 
Ромулијана – Ниш – 
Милешево - Београд 

- Проучавање објеката и феномена у природи: Ђердапска клисура 
- Упознавање начина живота и рада људи источне Србије 
- Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима 
- Развијање позитивних социјалних односа 
- Неговање другарства и колективног духа 
- Развијање културе понашања на јавном месту 

IV 3 
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VI ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
Програмски задаци образовно-васпитног рада су: 

1. активно укључивање ученика у наставу и ваншколске активности 
2. подстицање индивидуалног развоја 
3. развијање комуникативних способности, сарадње и конструктивног решавања сукоба 
4. неговање вештина за решавање индивидуалних проблема 
5. изграђивање моралних и других вредности 
6. демократизација односа у школи, неговање толеранције, различитости, слободе изражавања 
7. развијање компетенција 

Реализација програмских задатака оствариће се кроз: 

- програм рада редовне наставе свих  наставних предмета 
- програм рада одељењских заједница и одељењског старешине 
- програм рада слободних и ваннаставних активности 
- програм рада изборних програма 
- реализација пројеката 
- рад ученичких организација (Пријатељи деце, Ученичка задруга, Црвени крст) 
- рад Ученичког парламента, Вршњачког тима и Тима за медијацију 
- програм друштвено корисног рада 
- рад Савета родитеља, Трибине за родитеље, родитељске састанке 
- сарадњу са институцијама друштвене средине (ЗУОВ, ЗВКОВ, ФАСПЕР, Дом здравља…) 
- реализацију садржаја који су се већ показали као добра превенција, јер пружају велике 

могућности за васпитно деловање, као и Програм превенције малолетничке 
делинквенције, Програм превенције наркоманије у школи као и Програм каријерног 
вођења, социјалне и здравствене заштите, школског спорта, заштите од насиља, програм 
заштите животне средине… 

 

назив пројекта / програма 
реализација по 

разредима 
носиоци пројекта/ 

програма 

Дете и књига I – VIII Јелена Стојчевски 

Образовање за мир I – VIII Драгана Пејчић 

Професионална оријентација  I – VIII Зорица Тубин 

Упознај Београд, упознај свет… I – VIII Гордана Николовски 

Негујмо културу I – VIII Милена Радовић 

Покренимо нашу децу I – IV Драгана Пејчић 

 
VI 1.ПЛАНОВИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

VI 1.1. Дете и књига 

Програм је пре свега усмерен на читање књига, разговор о прочитаном, илустровање 
прочитаних дела, прављење плаката о прочитаним делима, повезивање писане речи са филмским 
изразом, упознавање са писцима и њиховим делима...), а циљ да добијемо ученике који воле да 
читају, радо одлазе у библиотеку и који шире културу читања међу својим вршњацима. 

Књига је у овом модерном времену углавном запостављена и занемарена. То је био повод 
да осмислимо пројекат и да покушамо да преокренемо ситуацију. И библиотечки фонд је у то 
време био веома скроман па смо радили и на његовом богаћењу. У овом дугом периоду смо пуно 
радили и схватили да је борба тешка и напорна, али наша упорност је показала да има ученика 
који радије бирају књигу, уместо достигнућа модерне технологије. 
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Поред развијања љубави према књизи и писаној речи, пројекат има образовну и васпитну 
улогу: 

- повезати писце и географске пределе 
- помоћи деци да кроз временску ленту укрсте писце и друге уметнике са епохама 
- проширити знања ученика 
- научити ученике да раде на групним задацима и истаржују 
- учити их презентацији, јавном наступу, дискусији 
- учити их да праве изборе,  доносе одлуке и поштују туђе изборе 
- развијати интеркултуралност 
- развијати креативност и стваралаштво  
- развијати иницијативу и предузимљивост 
- развијати способности комуникације и рада у тиму 

 

Активности ниво време носилац посла 

Илустративно приказивање прочитаних дела-
илустровање прочитаних дела коришћењем различитих 
ликовних техника, прављење изложбе радова 

I-IV X-V 
учитељи, чланови 
тима и ученици 

Поручио бих директорки/библиотекарки да купи ову 
књигу – пано на сваком спрату 

I-VIII X-V 
библиотекар, 
учитељи, наставници 

Лектира – разговор и анализа прочитаног, прављење 
плаката, организовање изложбе  прочитаних књига 

V-VIII X,  I, III 
наставници српског 
језика, чланови тима 
и ученици 

Књижевни сусрети-сусрети са савременим писцима, 
упознавање са њиховим делима 

I-VIII X-V 
библиотекар, 
учитељи, наставници 
српског језика 

Ову књигу немој да пропустиш(препоручио бих другу да 
прочита–ученици представљају књиге) 

I-IV X-V 
Љиљана Ђорђевић, 
Биљана Шекуларац, 
библиотекар 

Плакат – препоручио бих другу да прочита I-IV X-VI 
Љиљана Ђорђевић,  
библиотекар 

Ствараоци – живот и дело-упознавање са животом и делом 
писца, прављење плаката, прављење изложбе фотографија, 
гледање документарних филмова, слушање тонских записа 

I-VIII X- V 
учитељи, наставници 
српског језика, 
библиотекар 

Изложба књига о Светом Сави I-VIII I библиотекар 

Изложба књига Мирослава Антића I-VIII III библиотекар 

Обележавање светског дана поезије(21.III) I-VIII III 
библиотекар и 
чланови тима 

Обележавање Међународног дана књиге за децу(2.4) – 
Ноћ у библиотеци (20-23 сата) дружење родитеља и деце 
у библиотеци 

I-VIII 
IV 

библиотекар и 
чланови тима 

Обележавање светског дана књиге(23.IV) I-VIII IV библиотекар 

Књиге које ћемо памтити VI V библиотекар 
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VI 1.2. Образовање за мир 

Мировно образовање је подучавање ученика како да ефикасније решавају сукобе, 
пружајући им вештине које их оснажују да буду срећнији, успешнији и активнији грађани. При 
томе се негују технике за ненасилно решавање сукоба, културу толеранције, једнакости, људских 
права и социјалне правде. 

Кроз програм ученици треба да развију радозналост, креативно стваралачко мишљење, 
истраживачки дух и отвореност према комуникацији са припадницима других култура и језика. 
Кроз програм, ученици ће имати прилику да обогате сопствена искуства и знања упознајући друге. 
Ово искуство ће развити толеранцију и јаче поверење међу децом. 

Циљ је да ученици боље упознају град у коме живе, његове улице, споменике, установе 
културе 

Ученици ће о другој култури сазнати из књига, од наставника, али и са извора, тачније од 
својих вршњака који ће пружити живу реч, занимљиве радове и фотографије. Да би упознала 
другу културу, деца ће упознати прво и своју, тако што ће сегменте своје културе представљати на 
начин који њима одговара, а при том ће добијати информације на исту тему од друге школе. Све 
што стигне на њихову адресу, они ће имати за задатак да представе својим вршњацима, на 
посебно организованим сусретима и паноима у школи. 
 

Активности ниво време носилац посла 

Бели балони са порукама мира I – II разред IX учитељице 

Речник мира и породица речи на тему МИР I – II разред IX учитељице 

Прављење одељенског плаката мира I – IV разред IX учитељице 

Радионице на тему мира I – VIII разред IX-VI 
учитељи и одељењске 
старешине 

Плакат са асоцијацијама на реч – Мир 
млађи ученици, 

посетиоци 
IX 

Јелена Стојчевски, 
сарадници 

Декорација хола, ходника, учионица; 
ликовни конкурс на тему мира 

I – VIII разред IX-VI 

учитељи, одељењске 
старешине, Оливера 
Ранковић, Нина 
Васиљевић, Бојан Лазов 

Цртање кредама по дворишту I – II разред IX учитељи 

Радионице: - "Размисли па изабери", 
"Породица као стуб друштва", "Шта да 
радим кад сам љут" 

V – VIII IX- VI 
Јелена Петровић, 
Љиљана Младеновић 

Обука за Вршњачки тим и превенцију 
насиља међу ученицима 

V – VIII разред X- VI 
Љиљана Младеновић, 
Јелена Петровић, 
наставници 

Радионица „Развијање толеранције“ V разред XI 
Бисерка Станчевић, 
Mарјана Драговић 

Упознавање руске културе 
- Дани руске културе 

V – VIII разред III 
Татјана Унковић, 
Душанка Симеуновић 

Дани Београда V – VIII разред X Нина Васиљевић 

Дани мира V – VIII разред XI Нина Васиљевић 

Читалачки маратон V, VII IX-VI 
Ксенија Јовић, Јелена 
Стојчевски 

Радионица "Како помирити пса и мачку" I разред IX 
учитељице првог 
разреда 

Радионица "Толеранција у школи и IV разред X учитељице 
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породици" 

Радионица "Како показујемо љубав у 
породици" 

IV разред III учитељице 

Радионице на тему толеранције и 
комуникације 

VIII разред IX-VI Долорес Грбић 

Изложба за Божић V и VII разред XII Бојан Лазов 

Дебате на теме мира, равноправности III разред IX- VI учитељице 

Календар мира III разред IX-XII учитељице 

Прављење беџева на тему мира VI разред IX  Сретен Лукић 

VI 1.3. Упознај Београд, упознај свет… 

Кроз пројекат ученици треба да развију радозналост, креативно стваралачко мишљење, 
истраживачки дух и отвореност према комуникацији са припадницима других култура и  
говорницима других језика. Ученици треба да прихвате страни језик, уметност, религију и сл. као 
средство комуникације и разумевања различитих  култура и традиција. Кроз пројекат ученици ће 
имати прилику да обогате сопствена искуства и знања упознајући друге. 

У нашој школи се спроводи од 2008. године и док су ранијих година деца о другим 
културама сазнавала из књига, медија и од наставника, кроз овај пројекат ученици сазанања 
добијају од својих вршњака кроз живу реч, лично и путем видео линкова, занимљиве радове и 
фотографије, представљање страних амбасада, посете страним културним центрима, 
презентовање других култура кроз посебне пројекте ученика и наставника посвећене одређеној 
култури и народу. Да би им друге културе биле још ближе, деца упознају и своју, тако што обилазе 
знаменитости и посећују културне установе свога града, а затимсегменте своје културе 
представљају на начин који њима одговара кроз изложбе, паное, презентације и др. 

Наглашавањем сличности и различитости култура допринели смо отворености ума, 
развијању толеранције и жеље да се оно непознато упозна и прихвати. 

Активности ниво време носилац посла 

Одлазак ученика у установе културе и на културне 
манифестације:  

   

- Европски дан језика V-VIII IX наставнице енглеског језика 

- Сајам књига V-VIII X 
наставнице српског, 
енглеског и руског језика, 
одељењске старешине 

- Посета Америчком културном центру IV –VIII XI наставницe енглеског језика 

- Музеј афричке уметности V-VIII  IX-VI наставници српског језика 

Шетња Београдом VI IX Милена Радовић 

Певање песама на страним језицима V-VIII IX-VI Зорица Тубин 

Посета Белом двору III – VIII IX-VI 
учитељи, одељењске 
старешине 

Посета Руском дому и Руској школи V-VIII IX-VI Душанка Симеуновић 

Светски дан позоришта IV 27. III 
одељењско веће другог 
разреда 

Светски дан плеса IV 23. IV Ивана Поповић Петровски 

Квиз на енглеском језику – English across the 
curriculum 

V-VIII IV наставници енглеског језика 

Упознавање руске културе: Дан посвећен руским V-VIII III Душанка Симеуновић 
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обичајима 

Пројекат у настави и радионица: Дијаспора VI V 
Долорес Грбић, Слободан 
Зрнић 

Светски дан поезије (ученици, родитељи, баке, 
деке... рецитују поезију на изабраном језику) 

V-VIII V 
наставнице енглеског, руског 
и српског језика 

VI 1.4. Негујмо културу 

Активности ниво време носилац посла 

Месечне посете позоришним представама, 
концертима, промоцијама, изложбама, 
музејима 

I-VIII 
разред 

IX-VI 

учитељи, одељењске 
старешине, наставници 
српског језика, историје, 
музичке културе, ликовне 
културе 

Посета изложбама у Културно – образовном 
центру Чукарица 

II –VIII 
разред 

IX-VI 
учитељи, наставници 
ликовне културе, историје 

Посета Галерији 73 
II –VIII 

разред 
IX-VI 

учитељи, наставници 
ликовне културе 

Посета Белом двору 
III –VIII 
разред 

IX-VI 
учитељи, одељењске 
старешине 

Посета позоришту – опера и балет 
IV-VIII 

разред 
IX-VI 

учитељи, одељењске 
старешине, наставници 
музичке културе 

Упознавање са бонтоном и правилима лепог 
понашања 

I-VIII 
разред 

IX-VI 
учитељи, одељењске 
старешине, предметни 
наставници 

Израда одељењских паноа на тему „Лепе речи“ I-VI разред IX-VI 
учитељи, одељењске 
старешине 

Панои „Препоручио бих оперу, представу, 
изложбу, концерт,...“ 

I-VIII 
разред 

IX-VI 
одељењске старешине, 
учитељи, руководиоци 
секција 

Промоције књига и сусрети са песницима и 
писцима у школи 

I-VIII 
разред 

IX-VI библиотекар 

Месечни сусрети ученика на којима 
представљају прочитане књиге вршњацима 

III –VIII 
разред 

IX-VI 
руководилац пројекта „Дете 
и књига“ 

Месечна поставка паноа препоручених књига 
„Наставници колегама“ 

сви 
запослени 

IX-VI библиотекар, директор 

Сусрети љубитеља лепе речи (наставници, 
ученици, родитељи – песници, писци, 
ствараоци) 

сви 
запослени, 
ученици I-
VIII разред, 
родитељи 

III, IV библиотекар, директор 

Изложбе ученичких радова у холу школе 
I-VIII 

разред 
IX-VI руководиоци секција 

Концерти у оквиру манифестације „Јесен на 
Чукарици“ 

V-VIII 
разред 

X наставници музичке културе 

Култура комуникације у Великој Британији, 
Русији„Пази како се изражаваш“ 

III, V 
разред 

XI 
наставници енглеског и 
руског језика 
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VI 1.5. Покренимо нашу децу 

Активности и садржаји Програма „Покренимо нашу децу“ односе се на превенцију 
постуралних поремећаја у млађем школском узрасту и могу се  организовати у затвореном и 
отвореном простору. Целокупан програм сачињен је од вежби за превенцију равног стопала и 
вежби за превенцију постуралних поремећаја на кичменом стубу (превенција кифотичног, 
лордотичког и сколиотичног држања). Програм се односи на: вежбе за успостављање баланса 
карлично-бутне мускулатуре, вежбе за истезање кичменог стуба и јачање мускулатуре трупа, 
вежбе дисања, вежбе равнотеже у корекцији постуралних поремећаја и елементарне игре. Једно 
од најпогоднијих средстава за превенцију постуралних поремећаја у овом узрасту је правилна 
физичка активност у спрези са боравком на отвореном простору по свим временским условима. 
Међутим, ови циљеви не могу се остварити само кроз институционалне садржаје, већ уз додатак 
ванинституционалних активности, боравком у парковима и игралиштима, чиме се донекле могу 
испунити сви захтеви и циљеви који се односе на правилан раст и развој детета. 
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Овај пројекат биће реализован у нашој школи кроз свакодневну 15-минутну физичку 
активност ученика од 1. до 4. разреда. У зависности од организације часа, садржаја који се 
обрађују, наставног објекта и услова рада, ова активност биће реализована у времену од 15 мин. 
или 3х5 минута. 
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VI 2. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА 

садржај рада начин реализације време  разреди 
носиоци  

посла 
задаци 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
Професионално 
информисање – 
упознавање са 
средњим школама 
и светом     
занимања, 
процедуром 
полагања 
завршног испита и 
уписа у средњу 
школу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
Професионално 
информисање – 
упознавање са 
средњим школама 
и светом     
занимања, 

Редовна настава   

IX-VI 

I- VIII 
предметни  
наставници 

- стицање 
елементарних 
појмова о раду 

- развијање свести о 
вредности људског 
рада 

- формирање општих 
радних навика 

- развијање општих и 
специфичних спосо-
бности 

- континуирано 
упознавање са све-
том занимања 
(суфицитарним, 
дефицитарним) 

- оспособљавање 
ученика за 
доношење реалних 
и зрелих одлука 
везаних за будући 
позив 

- упућивање на 
различите изворе 
информација 

- континуирано 
професионално 
усмеравање 
ученика 

- оспособљавање 
родитеља за 
пружање помоћи 
деци у правилном 
избору занимања 

- упознавање са 
образовним 
профилима и 
занимањима у 
оквиру средњих 
стручних школа 

 

ЧОС – Пантомимске 
игре  

I 
учитељи, ПП 
служба 

ЧОС – Упознајемо се 
са професијама 

II 
учитељи, ПП 
служба 

ЧОС- Кад порастем, 
бићу.. 

III 
учитељи, ПП 
служба 

ЧОС – Необична 
занимања 

IV 
учитељи, ПП 
служба 

ЧОС – Родитељ 
(гост) 

I-VII 
учитељи, ПП 
служба 

анкета о жељеним 
средњим школама 

VII- VIII 
одељењске 
старешине 

секције II-VIII 
руководиоци 
секција 

додатна настава III-VIII 
предметни 
наставници 

ЧОС – упознавање 
са светом занимања 
и припрема за 
завршни испит 

VII- VIII 
ПП служба 
одељењски 
старешина  

ЧОС – информисање 
о занимањима и 
могућностима 
даљег школовања 

VII- VIII 
тим за ПО, 
предметни 
наставници 

ПО – радионице  и 
часови редовне 
наставе: израда 
паноа, коришћење 
интернета 

IX-XI 
VII- VIII 

 

одељењски 
старешина, 
тим за ПО, 
предметни 
наставници 

посета Сајму књига X V – VIII 

наставници 
српског 
језика, 
библиотекар 

ЧОС – услови за упис 
у средње школе 

XI 
VIII 

 

ПП служба, 
одељењски 
старешина  

посете средњим 
школама, изложбе, 
панои у 
школи,презентације, 
промоције 

I – V 
VII- VIII 

 

ПП служба 
одељењски 
старешина  

посета Сајму II – III VII- VIII тим за ПО, 
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процедуром 
полагања 
завршног испита и 
уписа у средњу 
школу 

образовања родитељи 

ПО – доношење 
одлуке о средњој 
школи 

IV, V VIII 
одељењски 
старешина, 
родитељи 

ПП-трибина за 
родитеље 

V VIII 

Комисија за 
реализацију 
Завршног 
испита 

II 
Професионално 
тестирање 

Групни тестови –  
Ханес I и II 
Тест 
професионалних 
интересовања- ТПИ,  
Тест специфичних 
способности- КОГ-3 

I – III VIII психолог 

- утврђивање црта 
личности и 
специфичних 
способности 

- утврђивање 
процента 
интересовања за 
одређена подручја 
рада 

- стварање реалне 
слике о себи и 
професионалној 
зрелости 

III 
Професионално 
саветовање 

Индивидуални 
разговори, рад у 
малим групама 

II – III VIII психолог 

- стицање 
комплетније слике о 
себи и свету 
занимања 
- сагледавање алте-
рнативних 
професионалних 
опредељења у складу 
са својим 
способностима, 
интересовањима, 
успехом, 
могућностима и кад-
ровским потребама 
друштва 
- оснаживање за 
зрелије доношење 
одлуке о избору 
будућег позива 

Теме: самоспознаја 
(аутопортрет), 
интересовања, 
таленти, 
способности, врлине 
и вредности 

IX-XI 
VII- VIII 

 

одељењски 
старешина, 
тим за ПО, 
предметни 
наставници 
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VI 3. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

VI 3.1. ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

садржај рада ниво реализације разред време носиоци  посла 

Превентивни рад са ученицима  у оквиру 
колектива –популарисање здравог начина 
живота 

редовна настава I-VIII IX-VI 

одељењске  
старешине , 
предметни 
наставници, ПП 
служба 

Ментално-хигијенске теме – коришћење 
слободног времена, другарство, 
толеранција, култура понашања, стилови 
живота и здравље, хуманитарне акције, 
превенција дигиталног насиља, 
превенција дискриминације 

одељењска 
заједница, 
слободне 
активности, 
трибине за ученике 

III –VIII IX-VI 
лекар, психолог, 
педагог, гост 

Културне и спортске  манифестације и 
хуманитарне акције 

секције, турнири, 
такмичења, КЈД, 
приредбе 

I-VIII IX-VI 

руководиоци 
секција, 
наставници 
физичког 
васпитања 

Ликовни и литерарни радови и изложбе 
ван школе 

конкурси, посете I-VIII IX-VI 
руководиоци 
секција 

Књижевни сусрети са писцима 
промоције, 
презентације 

I-VIII IX-VI 
библиотекар, 
директор 

Сусрети ученика школе у оквиру фокус 
група (Како се боримо са стресом; 
Доношење зрелих одлука) 
 

Ученички 
парламент, 
Вршњачки тим, 
чланови литерарне 
секције 

V-VIII IX-VI 

наставници 
српског језика, 
стручни 
сарадници, 
наставница 
грађанског 
васпитања 

Активирање служби и институција на 
нивоу општине и града (ЦСР, ДЗ, 
Општина, ОШ, СШ, МУП) 

сарадња са 
локалном 
заједницом 

V-VIII X-V 
ПП служба, 
директор 

Реализација посебних програма: 
Образовање за мир; Дете и књига; Школа 
без насиља; Упознај Београд, упознај свет; 
Негујмо културу 

одељењска 
заједница, циљне 
групе ученика, 
секције, посете 
 

I-VIII IX-VI 

директор, ПП 
служба, 
руководиоци 
програма и 
секција, 
одељењске  
старешине 

Радионица "Размисли па изабери 
здравље" 

одељењска 
заједница  

VII-VIII X-VI 
стручни 
сарадници 

ПП трибине за родитеље у школи и ван 
ње 

сарадња са 
родитељима 

I-VIII IX-VI 
стручни 
сарадници, гости 

Идентификовање деце са 
наприлагођеним понашањем и појачан 
васпитни рад са њима 

индивидуални и 
групни рад са 
ученицима 

I-VIII IX-VI 

психолог, 
педагог, 
сарадници из 
других установа 



117 

 

Појачана сарадња са родитељима 
ученика који показују поремећаје у 
понашању  

сарадња са 
родитељима, 
индивидуални 
разговори, групни 
рад, трибине, 
стручна литература 

I-VIII IX-VI 

одељењске 
старешине, 
стручни 
сарадници, 
предметни 
наставници 

Радионица "Превенција болести 
зависности" 

одељења осмог 
разреда 

VIII IV-V 

Бисерка 
Станчевић, 
Марјана 
Драговић 

Радионица «Шта рекламирају рекламе) 
Одељења седмог 
разреда 

VII  III психолог 

Јавне похвале и награде за значајне 
резултате (награде од стране директора 
за изузетне резултате) 

интерни маркетинг, 
учешће на 
такмичењима, 
књига обавештења 

I-VIII IX-VI 

директор, 
руководиоци, 
одељењске 
старешине, 
ПП служба 

Оплемењивање школског простора 

Комисија за 
естететско 
уређење, еколошка 
секција, Ученички 
парламент 

I-VIII IX-VI 

руководилац 
секције, 
комисије, 
Ученички 
парламент 

Укључивање медија на нивоу града 
екстерни 
маркетинг 

I-VIII IX-VI директор 

Ученички парламент- спортски турнири, 
хуманитарне акције, међушколско 
дружење, плакати на тему здравих 
стилова живота 

редовна настава, 
одељењска 
заједница, 
слободне 
активности, 
трибине 

VII-VIII IX-VI 
руководилац 
Ученичког 
парламента 

 
НАПОМЕНА: Теме за превентивни рад наведене су у плану рада ЧОС – а, у оквиру плана за 
превенцију наркоманије, ПП-трибина за родитеље, плана васпитног рада, плана Тима за заштиту 
деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
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VI 3.2. План превенције наркоманије у школи 
 
Злоупотреба дроге се јавља на све ранијим узрастима. Деца „пробају дрогу” већ у основној школи. 
Стога је неопходно да се кроз различите видове активности и на више нивоа у школи превенира 
зависност од дроге, како би се придао још већи значај овом проблему. 
Превенција зависности од дроге организоваће се на три нивоа, кроз различите предмете и 
програмске садржаје, кроз све разреде и у планирано време. Поред активности за ученике, 
превенција ће се радити и са родитељима кроз предавања и трибине на ову тему. 
Добијено стручно упутство од МПНТР обавезује нас да планирамо образовно васпитни рад са 
посебним акцентом на поступање у ситуацијама сумње или сазнања о употреби дрога.   

 

ниво 
реализације 

предмет Активности разред време 
носиоци 

посла 

информативна 
превенција 

СОН школа и родитељски дом I XI, II учитељи 

СОН живот и рад у породици II X учитељи 

природа и 
друштво 

биљке, њихов значај и 
коришћење 

III VI учитељи 

природа и 
друштво 

животне заједнице, човек 
као део природе, чување 
здравља 

IV XII учитељи 

физичко 
васпитање 

значај спорта I-IV IX,X учитељи 

физичко 
васпитање 

здрави стилови живота I-IV III, IV учитељи 

ЧОС значај међуљудских односа I-IV XI учитељи 

биологија значај биљака за човека V V 
наставник 
биологије 

физичко 
васпитање 

неговање здравствено-
хигијенских навика 

V II-V 

наставник 
физичког и 
здравственог 
васпитања 

биологија  
заштита и унапређење 
животне  средине – 
екосистема 

VIII IV 
наставник 
биологије 

српски језик 

расправа о прочитаном 
тексту, филму, представи на 
тему „Само је усправан 
човек слободан” 

VII IV 
наставник 
српског језика 

српски језик "Бонтон" Јасминка Петровић  VIII IV 
наставник 
српског језика 

хемија Алкохоли и алкохолизам VIII II-III 
наставник 
хемије 

предавање 
за родитеље 

-Живот је један, дрога је 
нула 

VII-VIII XI-IV Гост-МУП  
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-Информисање о стручном 
упутству о поступању у 
случају сумње или сазнања 
о присуству и коришћењу 
дрога у образовно-
васпитним установама 
 

I-VIII X-V 
директор и 
стручни 
сарадници 

 
 
 
 
 
едукативна 
превенција 
 
 
 
 
 
 
 
 
едукативна 
превенција 
 
 

трибине, 
предавања, 
разговори 

болести зависности 
(пушење, алкохол, дроге) 
ризично понашање 

V-VIII X-VI 

стручни  
сарадници,       
гости,     
служба МУП-а 

биологија 
човек као извор загађења; 
болести зависности и 
очување здравља 

VII XI 
наставник 
биологије, 
психолог 

физичко 
васпитање 

атлетика, трчање умереним 
интензитетом 

VII-VIII X-IV 
наставник 
физичког 
васпитања 

ликовна 
култура 

израда плаката на тему –
дрога (заштита здравља)  
 

VII-VIII XI 
наставник 
ликовне 
културе 

одељењска 
заједница 

Шта нуде рекламе о 
алкохолу и дувану?  

 
VII-VIII 

 
X-VI 

ПП служба, 
одељењске 
старешине 

школски 
панои 

радови посвећени  
ментално- хигијенским 
темама 

V-VIII IX-VI 

Комисија за     
естетско          
уређење, 
руководиоци 
секција 

селективна 
превенција 

-психолог са одабраним ученицима V-VIII разреда издвојеним на основу 
одређених критеријума, у сарадњи са одељењским старешином радиће по 
програму који се базира на следећим садржајима:    
адекватно и дозирано информисање о штетности лекова, цигарета, алкохола и 
дрога, сајбер-насиљу, болестима зависности 
развијање позитивне слике о себи 
развијање позитивне интерперсоналне комуникације 
развијање способности за решавање личних проблема 
јачање компетенција родитеља у препознавању ризичних дечјих понашања 
педагог ће са ученицима реализовати радионицу "Здравље је..."из приручника- 
Превенција наркоманије. 
Поред рада са ученицима биће неопходна и појачана сарадња са родитељима 
кроз различите активности: радионице на тему "Формирање здравих стилова 
живота", које ће реализовати стручни сарадници. 
- уколико има „пробатора”, са њима ће психолог радити индивидуално, уз 
неопходне консултације са стручњацима из специјализованих установа 
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VI 4. ПЛАН ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ 
 

Основни задаци школе на заштити и унапређивању животне средине су следећи: 
- развијање код ученика позитивног односа према природи и природним ресурсима, 

- развијање културног односа према природним и радом створеним вредностима, 

- стицање знања и правила о уређењу стана, школе, насеља, завичаја, природе уопште. 

Наведени задаци заштите и унапређивања животне средине реализоваће се у процесу 
наставе и то у следећим предметима: природа и друштво, СОН, ликовна култура, биологија, матерњи 
и страни језик, историја, географија, физика, хемија, техничко и информатичко образовање. 

На остваривању задатака заштите и унапређивања животне средине ангажоваће се 
одељењске заједнице, ученичке организације и ученици у оквиру слободних активности. 
 

активности време ниво носилац посла 

Упознавање ученика са кућним 
редом школе и Кодексом 
понашања 

IX-VI 
ЧОС, родитељски 
састанци 

одељењске старешине 

Сређивање школског 
ентеријера и екстеријера  

IX-VI ЧОС, секције комисија, руководиоци секција 

Континуирано чишћење 
школског дворишта 

IX-VI I – VIII разред 
еколошка секција, одељењске 
старешине 

Тематска уређења паноа у 
централном холу школе 

IX-VI ЧОС, секције 
комисија за естетско уређење, 
руководиоци секција 

Приказ занимљивих продуката 
програма „Образовање за мир“ 

X-VI 
ЧОС, I – VIII 
разред, 
наставници 

Драгана Пејчић 

Приказ продуката програма 
„Упознај свет“ 

X-VI 
ЧОС, I – VIII 
разред, 
наставници 

Долорес Грбић 

Дан борбе против болести 
зависности 

XI – XII V – VIII разред психолог, Зорица Поповић  

Продајна изложба 
новогодишњих украса 

XII 
секције, I – IV 
разред 

руководилац секције примењених 
вештина 

Обележавање Божићних 
празника 

XII 
секције, I – IV 
разред 

комисија, вероучитељи  

Дани Светосавља 27.I I – VIII разред 
библиотекар, наставници српског 
језика, вероучитељи, наставник 
ликовне  културе 

Продајна изложба честитки и 
поклона 

8. III 
секције, I – IV 
разред 

руководиоци примењених вештина 

Дан школе (изложбе, квизови, 
приредба) 

14.III I – VIII разред комисија за КЈД 

Обележавање Ускршњих 
празника 

9. IV- 
15.IV 

I – VIII разред 
Бранка Драгичевић, Марјана 
Драговић 

Продајна изложба ускршњих 
украса 

IV I – IV разред 
руководилац секције примењених 
вештина 

Дан планете Земље 22.IV I – IV разред еколошка секција, учитељи,  

Сађење биљака у школском 
дворишту 

IV, V I – IV разред еколошка секција 
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Дан заштите човекове средине 5.VI I – IV разред еколошка секција 

"Чеп за хендикеп" IX-VI I – VIII разред 
еколошка секција, одељњске 
старешине 

НАПОМЕНА: Паное испред ликовног кабинета, кабинета ТИО и код млађих ученика тематски ће уређивати 
наставници ликовне културе, учитељи и руководиоци секција током године. 

 
VI 5.ПЛАНОВИ РАДА ШКОЛСКИХ ТИМОВА 

VI 5.1. План рада Тима за самовредновање 

У школској 2020/21. години вредноваће се oбласт квалитета 4: Подршка ученицима по свим 
стандардима и показатељима. 
 

активности ниво 
реализације 

носилац време праћење кроз 
документацију 

Први састанак тима 
- договор око активности и 
подела послова 
-избор инструмената за 
самовредновање 

Тим координатор 
тима  

септембар записник  

Израда акционог плана тима 
за самовредновање 

Тим координатор 
тима 

октобар акциони план 

Процена остварености 
стандарда праћењем часа 

I-VIII разред директор, 
заменик 
директора, 
педагог 
,психолог и 
наставници 

од 
октобра 
до маја 

протокол о 
праћењу часа 

Израда упитника за ученике  IV-VIII разред Јелена 
Петровић 

новембар упитник 

Израда упитника за 
наставнике 

сви наставници Јелена 
Петровић, 

новембар упитник 

Статистичка обрада и 
анализа података добијених 
анкетирањем ученика  

 чланови тима децембар обрађени 
подаци 

Статистичка обрада и 
анализа података добијених 
анкетирањем наставника 

 чланови тима децембар обрађени 
подаци 

 Састанак тима  
-анализа урађених послова 
и договор о даљем раду 

Тим координатор 
тима 

децембар записник са 
састанка 

 Састанак тима 
-анализа рада и договор о 
планираним активностима 

Тим координатор 
тима 

март записник 

Фокус група са родитељима  чланови тима април  записник са 
фокус групе 

Статистичка обрада и 
анализа података добијених   
праћењем часа 

 директор, 
заменик 
директора, 
педагог 
,психолог и 

мај извештај 
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наставници 

Увид у школску 
документацију 
 

  јун извештај 

Састанак тима  
договор о изради извештаја 
тима о самовредновању 

Тим координатор 
тима 

јун  записник 

Самоевалуација и 
евалуација рада тима  

Тим координатор 
тима 

јул анкете, 
записници 

 
Напомена: У зависности од епидемиолошке ситуације састанци тима се  могу одржавати 
електронским путем. 
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VI 5.2. План Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Активности Ниво носиоци време праћење 

Окупљање чланова Тима и 
подела задужења 

Тим координатор IX 
записник са 
састанка 

Информисање колектива о 
облицима за препознавање 
дискриминације и 
процедурама за заштиту 
ученика од насиља  

Наставничко 
веће, 

ненаставно 
особље 

директор, 
стручни 

сарадници 
IX  записници 

Рад са ученицима на 
превенцији свих облика 
насиља (дискриминације, 
вршњачког, дигиталног…)   

одељењске 
заједнице, 
Вршњачки 

тим 

 стручни 
сарадници, 
одељењске 
старешине 

IX – V 
евиденција,  
продукти 

Подршка одељењским 
старешинама у раду са 
ученичким колективима у 
оквиру програма „Школа без 
насиља“   

 Интерно СУ 
 

одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници 

IX – V 

дневници 
праћења, 
продукти, 
панои, анализа 
педагошких 
ситуација 

Индивидуални рад и рад у 
малим групама са ученицима 
неадаптираног понашања-
давање задужења 

одељењско 
веће 

стручни 
сарадници, 
одељењске 
старешине, 

Тим за заштиту 
ученика  

IX – VI 

дневници рада, 
дисциплинске 
свеске,свеске 
праћења 
напредовања, 
психолошки 
досијеи  

Израда оперативних планова 
заштите  

Тим за 
заштиту 
ученика 

 стручна 
служба, 

чланови тима 
IX – VI 

план заштите, 
записници, 
дневник рада 

Израда акционих планова 
појачаног васпитног рада са 
ученицима 

Тим за 
заштиту 
ученика 

 стручна 
служба, 

чланови тима, 
 ОС 

IX – VI 
план појачаног 
рада, 
записници 

Рад са родитељима – трибине, 
предавања и превентивне 
радионице  

родитељи и 
локална 

заједница 

директор,  
стручна 
служба, 

гост 

IX – V 

записници, 
извештаји, 
спискови, 
фотографије 

Појачан саветодавни рад са 
родитељима ученика са 
проблемима у понашању 

појединачни 
родитељи 

стручни 
сарадници,  ОС   

IX – VI 

дневници рада, 
протоколи, 
евиденција 
одељењског 
старешине 

Унапређивање вођења 
евиденције насилног 
понашања  

Тим за 
заштиту 
ученика 

чланови тима и 
одељењско 

веће 
IX – VI 

књига 
дежурства, 
формулари, 
анализе,  
дисциплинске 
свеске 
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Анализа учесталости случајева 
насиља или дискриминације и 
предузетих мера 

одељењска 
већа 

Тим за заштиту 
ученика 

 на 
месечном 

нивоу 

извештај, 
записници 

 Сарадња у виду предавања са 
школским партнерима из 
локалне заједнице 

Тим за 
заштиту 
ученика  

 Директор 
школе, тим, ЛЗ 

IX – VI 
записници 
са састанака 

Обележавање Дана борбе 
против трговине људима – 
Препознај и спречи 

Ученици VI-
VIII разреда, 

Ученички 
парламент 

Јелена 
Петровић, 
Бисерка 

Станчевић 

18. X 

припрема за 
час, 
фотографије, 
продукти са 
радионице 

Обележавање Дана 
толеранције 

одељењске 
заједнице 

  Бисерка 
Станчевић, 

Марјана 
Драговић 

16. XI 

припрема за 
час, 
фотографије, 
продукти са 
радионице 

Обележавање међународног 
Дана борбе против насиља над 
децом 

одељењске 
заједнице 

 координатор 
Тима 

19. XI 

припрема за 
час, 
фотографије, 
продукти са 
радионице 

Учешће представника 
Ученичког парламента у раду 
тима  

одељењска 
већа 

руководиоци I, VI 
записници, 
извештаји 

Организовање спортских 
турнира 

наставници 
физичког 

васпитања 

Ученички 
парламент 

IX – VI 
спискови, 
фотографије 

Реализација делова програма 
превенције малолетничке 
делинквенције 

одељењске 
заједнице  

 Представници 
МУП-а, 

ОС,стручни 
сарадници,    

IX – VI* 

педагошка 
документација, 
извештаји, 
продукти, 
припреме за 
ЧОС 

Реализација делова програма 
превенције наркоманије 

одељењске 
заједнице 

ученика IV – 
VIIIразреда 

 гости из ЛЗ, 
предметни 
наставници 

IX – VI* 

Дневник рада, 
извештаји, 
продукти,   
флајери, панои 

Реализација делова програма 
”Образовање за мир” 

одељењске 
заједнице  

Драгана 
Пејчић,  

реализатори 
програма 

IX  

продукти, 
реализоване 
акције, 
извештаји, 
фотографије, 
тематски панои 

Информисање Савета 
родитеља и укључивање 
родитеља у активности  

Савет 
родитеља, 

родитељски 
састанци 

 стручна 
служба, 

одељењске 
старешине 

X – XI 
записници, 
извештаји 

Анализа превентивних и 
интервентних активности уз 
предлог мера 

Тим координатор 
 на 

састанцима 

формулари, 
записници, 
извештаји  
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Самоевалуација и евалуација 
рада тима 

састанци 
Тима 

члановиТима  VI   записници 

Извештај о раду Тима за 
заштиту ученика од насиља, 
злостављања,  занемаривања и 
дискриминације 

Наставничко 
веће, 

Школски 
одбор, Савет 

родитеља 

 координатор 
Тима 

VI записник 

Предлог рада за наредну 
школску годину 

Тим  чланови  VI-VII 

план рада, 
записник, 
извештај о 
раду 

 
VI 5.3. План рада Тима за инклузивно образовање 

активности ниво носиоци време праћење 

Конституисање тима и 
подела задужења 

Тим чланови тима IX записник 

Састанак чланова тима и 
одељењских старешина 

одељењске старешине 
које имају ИОП у 

одељењу 
тим, директор IX записник 

Упознавање са 
правилницима и упутствима 
за рад  

одељењске старешине, 
одељењска већа 

чланови тима IX 
имејлови, 
правилници, 
упутства за рад 

Састанак учитеља који су 
водили одељења 4. разреда 
и одељењских старешина 5. 
разреда (израда плана 
транзиције)  

тимови за пружање 
додатне подршке 

ученицима 

руководиоци 
одељењских 

већа 
IX записник 

Сарадња са средњим 
школама које похађају 
бивши ученици који су 
наставу пратили по ИОП-у 
(израда плана транзиције) 

тимови за пружање 
додатне подршке 

ученицима 

стручни 
сарадници  

IX записник 

Праћење рада тимова за 
пружање додатне подршке 
ученицима 

тимови за пружање 
додатне подршке 

ученицима 

стручни 
сарадници 

 
IX – VI записник 

Редовни састанци Тима  чланови тима 
координатор 

тима 
IX – VI запсиници 

Информисање колектива о 
активностима и реализацији 
активности тима 

Наставничко веће, 
Одељењска већа 

стручни 
сарадници, 

чланови тима 
IX – VI записници 

Рад са ученицима на 
неговању различитости и 
развијању толеранције 

одељењске заједнице  

одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници 

IX – VI 
дневници 
рада, 
продукти 

Сарадња са Интерресорном 
комисијом 

појединачни ученици 
стручни 

сарадници, 
директор 

IX – VI 

послати 
захтеви, молбе, 
педагошки 
профили, 
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мишљења о 
ученицима, 
записници 

Праћење постигнућа 
ученика који раде по ИОП-у 

одељењска већа 

одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници 

XI, I, IV, 
VI 

образац за 
евалуацију 
ИОП-а 

Сарадња са Центром за 
социјални рад 

ученици којима је 
потребан асистент у 

настави 

стручни 
сарадници, 
директор 

IX – VI дописи, молбе 

Прикупљање мишљења о 
ученицима и израда 
педагошких профила 

појединачни ученици 

одељењске 
старешине, 
ПП служба, 
предметни 
наставници 

током 
године 

педагошки 
профили, 
попуњени 
формулари 

Предлог чланова за Тимове 
за пружање додатне 
подршке ученицима 

тим за  
чланови тима 

за ИО, 
директор 

IX 
списак чланова 
тима 

Израда индивидуалних 
образовних планова у 
зависности од потребе 

појединачни ученици 

чланови тима 
за пружање 

додатне 
подршке 

ученицима 

IX – VI 
ИОП, 
записници 

Рад са родитељима – 
индивидуални и групни 
разговори 

родитељи  
стручни 

сарадници 
 

IX – VI 

записници, 
извештаји, 
спискови 
фотографије 

Рад са родитељима ученика 
који раде по ИОП-у 

појединачни родитељи 

стручни 
сарадници, 
одељењске 
старешине, 

чланови тима 

IX – VI 

дневници 
рада, 
протоколи, 
евиденција 
одељењског 
старешине, 
извештаји ИРК, 
потписани 
ИОП-и 

Посете часовима ради 
праћења примене мера 
предвиђених ИОП-ом и 
напредовања ученика и 
анализа прилагођавања 
захтева могућностима 
ученика 

одељења у којима има 
ИОП-а 

стручни 
сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора, 
одељењске 
старешине, 

чланови тима 

X – VI протоколи 

Индивидуални рад са 
ученицима који раде по 
ИОП-у 

појединачни ученици 
стручни 

сарадници 
X – V 

досијеи 
ученика 

Сарадња и консултације са 
стручњацима из специјалне 

појединачни ученици 
стручни 

сарадници, 
IX – VI записници 
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основне школе "Милоје 
Павловић" 

директор 

Размена информација са 
педагошким асистентом, 
личним пратиоцем ученика 

стручни сарадници 

координатор 
тима, 

одељењски 
старешина 

X – V записници 

Сарадња са организацијом 
Дечје срце 

чланови Тима директор 
током 
године 

записник, 
списак 
присутних   

Састанак са тимом за 
заштиту ученика од насиља 

чланови оба тима 
координатор 

тима 
XII 

записник, 
договор о 
даљем раду 

Евалуација индивидуалних 
образовних планова по 
којима су ученици пратили 
наставу 

тим за пружање 
додатне подршке 

ученику 

Тим за 
инклузивно 
образовање 

I, VI 
формулари, 
анализе, 
записници 

Израда тестова за пробни 
Завршни испит за ученике 
који раде по ИОП-у 2 

тим за пружање 
додатне подршке 

ученику 

предметни 
наставници 
VIII разреда 

IV 
припремљени 
тестови 

Израда тестова за Завршни 
испит за ученике који раде 
по ИОП-у 2 

тим за пружање 
додатне подршке 

ученику 

предметни 
наставници 
VIII разреда 

VI 
припремљени 
тестови 

Анализа резултата Завршног 
испита за ученике који су 
радили по ИОП-у 

предметни наставници 
VIII разреда 

чланови тима VI записници 

Самоевалуација и евалуација 
рада тима 

чланови тима 
координатор 

тима 
VI 

анкете, 
записници 

Извештај о раду тима члановитима 
координатор 

тима 
VI запсиници 

Израда плана рада тима за 
наредну школску годину 

тим за инклузивно 
образовање 

координатор VI 

план рада, 
записник, 
извештај о 
раду 

 

VI 5.4. План рада Тима за стручно усавршавања наставника  

активности Ниво носиоци време праћење 

Прикупљање података и 
израда годишњег плана 
стручног усавршавања на 
нивоу школе 

стручна већа 

чланови тима, 
руководиоци 
стручних већа, 
директор 

IX 

записник, предлог 
плана стручног 
усавршавања 

Позивање аутора семинара и 
договор око организације и 
реализације семинара 

Наставничко веће директор  IX – VI  

Израда месечног плана 
стручног усавршавања на 
нивоу установе 

чланови 
Наставничког већа 

координатор 
тима 

IX – VI 
попуњен план 
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Прикупљање евалуација 
наставника о посећеним 
семинарима 

наставници који су 
похађали семинар 

чланови тима IX – VI 
оформљена база 
података 

Усмеравање, помоћ у изради 
и прикупљање појединачних 
извештаја професионалног 
развоја 

Наставничко веће, 
стручна већа 

чланови тима VI – VII 

извештаји у 
електронском 
облику 

Анализа стручног 
усавршавања учитеља, 
наставника и стручних 
сарадника током године 

Наставничко веће координатор 
II, VI – 

VII 

табеларни приказ 
анализе стручног 
усавршавања ван 
установе 

Самоевалуација и евалуација 
рада тима 

члановитима 
координатор 
тима 

VI анкете, запсиници 

Израда инструмената за 
праћење стручног 
усавршавања 

члановитима 
координатор 
тима 

VI 
инструменти за 
праћење 

Усмеравање, помоћ у изради 
и прикупљање појединачних 
планова професионалног 
развоја 

појединачни 
наставници, 
стручна већа 

чланови тима VIII 

планови у 
електронском 
облику 

VI 5.5. План рада Тима за професионални развој ученика 

План рада тима је подстицање младих да путем активног учешћа у професионалној 
оријентацији преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, путеве 
даљег школовања и да промишљено донесу одлуку о избору школе и на тај начин постигну успех 
у планирању своје каријере. 

На овај начин даје се значајан допринос формирању личности младих и у томе централно 
место заузимају развој и оснаживање воље, способности одлучивања, усмерености, марљивости 
и спремности за постизање учинака. 
 

активности Ниво носиоци време праћење 

Анкетирање ученика о жељеним 
средњим школама 

VIII разред 
одељењске 
старешине, 
психолог, педагог   

X попуњена анкета 

Посета Сајму књига 
V – VIII 
разред 

одељењски 
старешина, 
наставници 
српског језика 

X спискови ученика 

Упознајемо се са разним 
професијама – квиз 

II разред учитељи XI 
припрема за час, 
фотографије 

Најљуди – деца жељна знања 
(биографије, открића и чувена 
дела великана у науци, 
уметности….) 

III разред учитељи XI 
материјали, 
припрема за час 

Занимање родитеља (разговори 
и посете радном месту) 

I и II разред учитељи, родитељ XI 
фотографије, 
списак родитеља 

Кад порастем бићу…-
представљање занимања 

III разред 
учитељи, 
родитељи 

XI 
фотографије, 
списак родитеља 

Куда после ОШ (одговорност VIII разред одељењске XII материјали, 
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према себи и друштвеним 
потребама) 

старешине, 
психолог, педагог   

припреме 

Необична занимања IV разред учитељи, гост XII-V 
припреме, 
фотографије, 
спискови 

Праћење реализације 
активности тима 

одељењска 
већа 

чланови тима I, VI 
записници са 
састанака 

Сазнајем са интернета – Куда 
после основне школе 

VIII разред 
наставници ТИО, 
члан тима 

I продукти рада 

Пронађимо себе у неком од 
занимања (За шта сам 
заинтересован) 

VII разред 

одељењски 
старешина, члан 
Тима за 
професионалну 
оријентацију 

II 
сценарио, 
материјали 

Доношење зрелих одлука VIII разред 
психолог, 
одељењски 
старешина 

II 
сценарио, 
материјали 

Дефицитарна занимања на 
тржишту рада  

VIII разред 
чланови тима, 
одељењски 
старешина 

II 
спискови, 
извештаји 

Пронађимо себе у неком од 
занимања (наше професионалне 
жеље) 

VII разред 
одељењски 
старешина  

II 
сценарио за час 
одељењског 
старешине 

Професионално тестирање и 
саветовање 

VIII разред психолог II- III 
спискови ученика, 
тестови 

Родитељ – гост интересантног 
занимања  

V и VI 
разред 

одељењски 
старешина, гост  

II, III, IV 
спискови 
родитеља 

Информације о Сајму 
образовања 

VII и VIII 
разред 

координатор 
тима, одељењске 
старешине 

III плакат 

Израда плаката о средњим 
школама 

чланови 
тима, стручни 

сарадници 
координатор тима III плакат 

Фактори који утичу на избор 
занимања 

VIII разред 

педагог, психолог, 
координатор тима 
за професионални 
развој ученика 

IV 
сценарио за час 
одељењског 
старешине 

Светски дан књиге  I - VIII разред 
веће српског 
језика, Мира 
Влајић 

IV фотографије 

У свету вештина и способности VII разред 
одељењске 
старешине, 
чланови тима 

IV 
сценарио, 
материјали 

Кад порастем бићу…- 
пантомимске игре 

I разред учитељи IV сценарио 

Информисање о Завршном 
испиту и упису у средње школе 

родитељи 
ученика VIII 

разреда 
директор, гост IV списак родитеља 

Самоевалуација и евалуација чланови координатор тима VI анкете, запсиници 
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рада тима тима 

Извештај о раду Тима за 
професионалну оријентацију 

чланови 
тима, 

одељењска 
већа 

координатор тима VII 
запсиници, 
извештај 

Договор о раду Тима и израда 
плана рада 

чланови 
тима, 

одељењске 
заједнице, 
одељењска 

већа 

координатор тима VIII 
израђен предлог 
плана рада 

VI 5.6. План рада Тима за реаговање у кризним ситуацијама 

У институцијама у којима ради већи број људи повремено се дешавају нагли и неочекивани 
догађаји: стрес, траума и криза. Стресни животни догађаји су они које процењујемо као 
угрожавајуће и опасне по сопствени живот, живот нама важних људи, положај у породици, 
друштву, заједници, самоппоштовање... Трауматски догађаји су догађаји који су изван граница 
уобичајеног људског искуства и који су изузетно тешки и болни свим људима. Криза је психичка 
пометња која се догађа под утицајем неког довољног снажног и најчешће изненадног животног 
догађаја. 

Ако се у школи догоди: 
 

- природна смрт ученика (у школи или ван ње, на екскурзији, рекреативној настави) 

- убиство или самоубиство ученика (у школи или ван ње) 

- саобраћајна несрећа у којој озбиљно страда ученик или наставник  

- насиље већих размера (масовна туча у школи, злостављање било које врсте) 

- природна смрт, убиство или самоубиство наставника 

- одвијање наставе после неке интензивне катастрофе која је погодила заједницу или њен 

део, 

- десила се кризна ситуаицја у којој своју улогу преузима Тим за реаговање у кризним 

ситуацијама. 

Овај тим интервенише у ситуацијама када се у широј заједници или установи догоди неки 
кризни догађај. Кризне интервенције представљају скуп поступака помоћу којих се након кризног 
догађаја, људима помаже да лакше преброде оно што су доживели и спречава појава тежих и 
дуготрајних последица на ментално здравље. Када се психолошко кризне интервенције спроводе 
у образовно – васпитним установама, имају и едукативан и васпитни циљ. 

 
Мобилни тимови за кризне интервенције део су Јединице за превенцију насиља при 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У школи се формира 
стабилни тим пре настанка кризног догађаја који реагује када се кризни догађај одигра. Чланови 
Стабилног тима у институцијама процењују потребу за евентуалним ангажовањем мобилног тима. 
 

Активност носилац посла 

Провера добијених информација о кризном догађају руководилац тима 

Окупљање чланова тима руководилац тима 

Обавештавање особе у Јединици за превенцију насиља при 
МПНТР 

руководилац тима 

Обавештавање запослених о кризном догађају особа задужена заинформисање 



131 

 

Подела материјала „Упутства за наставнике“ чланови тима 

Сарадња са породицом која је погођена кризним догађајем (по 
потреби) 

руководилац тима 

Информисање ученика и родитеља о кризној ситуацији задужени чланови 

Саветодавни рад са ученицима и наставницима којима је 
потребна помоћ након кризне ситуације 

стручни сарадник 

Праћење свих оних који су на неки начин погођени кризном 
ситуацијом 

стручни сарадник 

 
VI 5.7. План рада Тима за рад са студентима и сарадњу са факултетима 

активности ниво време носилац посла 

Састанци (некад телефонски) 
наставника ментора и координатора 
за студентску праксу са факултета 
(договор о прихвату студената и 
активностима са студентима) 

ментори и факултети 
(Учитељски, 
Математички, 
Филолошки (енглески 
језик), Филозофски 
(психологија,педагогија) 

X – VI 
пре 

студентске 
праксе 

наставници 
ментори, 
координатори са 
факултета 

Заједнички састанак наставника 
ментора  

наставници ментори I-II 
наставници 
ментори 

Прихват студената, упознавање са 
школом одељењима, школском 
документацијом и задацима које 
треба да изврше 

Наставничко веће 

X–VI (према 
календару 

рада 
факултета) 

наставници 
ментори, директор, 
секретар, ПП 
служба 

Студентске посете часовима I – VIII разред X – VI 
наставници 
ментори 

Евалуација одржаних часова 
наставника ментора 

 X – VI 
наставници 
ментори 

Студенти држе пробне часове I – VIII разред X – VI Студенти 

Евалуација студентских часова 
Састанак 

ментора,присутних 
наставника, студента 

X – VI 
наставници 
ментори, присутни 
на часу 

Студенти држе завршне часове I – VIII разред X – VI 

наставници 
ментори, 
професор са 
факултета 

Евалуација завршних часова 
Састанак 

ментора,присутних 
наставника, студента 

X – VI 

наставници 
ментори, 
професор са 
факултета 

Писање извештаја о одржаној 
студентској пракси 

Наставничковеће X – VI 
наставници 
ментори 

 



132 

 

VI 5.8. План рада Тима за међупредметно повезивање и развој предузетништва 

Циљ: Циљ орјентације ка општим међупредметним компетенцијама је динамичније и 
ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте 
који захтевају њихову функционалну примену. 
Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 
наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 
различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остваривање и развој 
као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 
Развијање међупредметних компетенција* и предузетничког образовања (Европска комисија 
користи овај термин) код ученика где предузетничко образовање омогућава развој 
карактеристика  личности  које  чине  основу  предузетничког  духа (креативност,  смисао  за  
иницијативу,  спремност  за  преузимање  ризика, самосталност, самопоуздање, лидерство, 
тимски дух...); подизање  свести  ученика  о могућностима самозапошљавања  у будућности и 
предузетништву као опцијама за пословну каријеру након завршетка школовања; рад на 
конкретним предузетничким пројектима и активностима; стицање специфичних пословних 
вештина и знања о томе како основати предузеће и успешно га водити. Предузетничко учење  
односи се на стицање знања о  покретању  властитог  пословног подухвата  и  подразумева и 
финансијску   писменост. 
 
*Међупредметне компетенције:  
1. Компетнција за целоживотно учење 
2. Комуникација 
3. Рад са подацима и информацијама 
4. Дигитална компетенција 
5. Решавање проблема 
6. Сарадња  
7. Одговорно учешће у демократском друштву 
8. Одговоран однос према здрављу  
9. Одоговоран однос према околини  
10. Естетичка компетенција 
11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 
 
Наставници су у обавези да кроз своје глобалне планове рада планирају развој свих 
међупредметних компетенција; да планирају начине и врсту активности кроз које ће омогућавати 
ученицима да их развијају у оквиру предмета који уче; посебно реализујући пројекатску наставу 
развијају међупредметне компетенције код ученика. 
 

 

Активности ниво време носилац посла 

Упознавање наставника са 
међупредметним компетенцијама 

Наставничко веће, 
стручна већа за области 
предмета 

X, XI 
водитељи обука за 
програме наставе 
и учења 

Вежбање у проналажењу везе 
између исхода, стандарда и 
међупредметних компетенција 

стручна већа за области 
предмета 

X 
водитељи обука за 
програме наставе 
и учења 

Пројектно планирање- тематско 
планирање у образовно васпитном 
процесу 

Наставничко веће X, XI 
директор и чланови 
тима 

Приказ и промоција школских 
пројеката 

Наставничко веће, 
Савет родитеља, јавне 

XII-VI 
тим и реализатори 
пројеката 
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манифестације 

Примена пројектне и тематске 
наставе и развој међупредметних 
компетенција- часови редовне 
наставе и угледни часови 

Наставничко веће X-V 
реализатори 
часова 

Анализа примене пројектне и 
тематске наставе и развој 
међупредметних компетенција- 
часови редовне наставе и угледни 
часови 

Наставничко веће X-V сви наставници 

Манифестације у школи ("Весели 
Јесенко", обележавање Дана мира, 
Фестивал науке...) 

Наставничко 
веће,ученици,  

родитељи, запослени 
X-V 

чланови тима и 
задужени 
наставници 

Израда извешатаја о раду тима за 
шк. 2018/19. год. 

Тим VI чланови тима 

Израда плана рада тима за наредну 
школску годину 

Тим VI чланови тима 

 
VI 5.9. Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе 

Циљ: Обезбеђивање и унапређивање услова за развој квалитета у образовно-васпитној установи 
кроз праћење, реализацију планираних активности. Планом рада тима биће утврђене смернице 
које воде ка развоју установе у свим областима стандарда квалитета рада установе.  
 

Активности ниво време носилац посла 
Информисање колектива са 
Правилником о стандардима 
квалитаета рада установе 

Наставничко веће IX директор 

Информисање колектива са новим 
Правилником о сталном стручном 
усавршавању и напредовању у 
струци 

Наставничко веће X, XI Долорес Грбић 

Информисање колектива са 
стручним упутством МПНТР за 
планирање превенције употреба 
дрога код ученика 

сви запослени IX-X директор, секретар 

Информисање наставника са 
међупредметним компетенцијама 

Наставничко веће, 
стручна већа за области 

предмета 
X, XI 

водитељи обука за 
програме наставе 
и учења 

Формирање интерактивне базе 
примера добре праксе 

Наставничко веће IX-V чланови тима 

Анализа постигнућа ученика на 
иницијалним тестовима  

Одељењска већа IX 
предметни 
наставници 

Анализа постигнућа ученика на 
класификационим периодима, 
полугодишту 

Одељењска већа, 
Наставничко веће 

XI, II, IV, VI педагог и психолог 

Учествовање у постојећим и изради 
нових пројеката  

Наставничко веће X-V 
носиоци пројеката 
и тим 

Анализа остварености активности 
планираних РП, ШП, ГПРШ 

Тим II, VI-VII чланови тима 

Реализација плана стручног Тим II, VI-VII Тим за СУ 
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усавршавања 

Учествовање у изради аката  Тим IX-V Тим, секретар 

Израда извешатаја о раду тима за 
шк. 2019/20. год. 

Тим VI чланови тима 

Израда плана рада тима за наредну 
школску годину 

Тим VI чланови тима 

 
VI 5.10. Тим за праћење и промоцију успешних ученика и настваника 

 
Циљ: Откривање, праћење и промоција ученика и наставника који постижу изузетне резултате. 
 

активности Ниво Време носилац посла 

Информисање 
колектива о циљевима 
и начину рада Тима 

Наставничко веће X Директор 

Израда критеријума за 
избор успешних 
ученика и наставника 

Тим XI Чланови тима 

Информисање 
наставника, ученика и 
родитеља о 
критеријумима за 
избор успешних 
ученика и наставника 

Наставничко веће, 
одељењске заједнице, 

Савет родитеља 

XII Чланови тима, 
одељењске старешине 

Формирање базе 
података резултата 
ученика и наставника 

Тим XI-VII Чланови тима 

Анализа приспелих 
података 

Тим XI-VII Чланови тима 

Извештавање и 
објављивање података 
о резултатима ученика 
и наставника  

Тим, Наставничко 
веће, Савет родитеља 

XI-VII Чланови тима 

Оспособљавање 
разгласне станице  

Тим XII Чланови тима 

Редовно 
информисање ученика 
преко разгласне 
станице  

Тим XII-VI Чланови тима  

Анализа остварености 
активности  

Тим II, VI-VII Чланови тима 

Израда Билтена Тим VI-VII Чланови тима 

Израда извештаја о 
раду тима за школску 
2020/21. годину 

Тим VI Чланови тима 

Израда плана рада 
тима за наредну 
школску годину 

Тим VI Чланови тима 
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VI 5.11. Тим за реализацију пројекта Баш је добро што смо различити 
 

Пројекат је прошао на Конкурсу Министарства у оквиру пројекта „Подршка ЕУ Србији у управљању 
миграцијама у РС“.  
Циљеви пројекта су: 

- Јачање и унапређивање капацитета запослених и сензитивисање родитеља за рад и 
пружање подршке ученицима мигрантима-тражиоцима азила, ученика из осетљивих група, 
ученика из социјално нестимулативних средина, ученика са сметњама у развоју или 
инвалидитетом 

- Стварање подстицајног и толерантног образовног окружења за раст и развој свих ученика  
 

Активности носилац посла време реализације 

Реализован семинар за 30 
наставника и 2 родитеља 

Директорка, водитељ семинара X 

Примена у свакодневној пракси Учесници семинара Током године 

Реализоване радионице са 
ученицима 

ОС од 1-8 разреда, стручни 
сарадници 

Током године 

Реализоване радионице са 
родитељима 

ОС, стручни сарадници Током године 

Израда заједничког плана 
активности 

Ксенија Јовић IX 

Реализована трибина Директорка XI 

Разговор и анализа са 
водитељима и учесницима 
трибине 

Водитељ трибине XI 

Информисање осталих родитеља 
и наставника о реализованој 
трибини 

ОС 1-8 разреда, учесници 
трибине 

 
XI-XII 

Обучено 25 ученика за 
медијацију 

Директорка-водитељ обуке X 

Ученици медијатори обучавају 
представнике млађих разреда за 
решавање конфликата 

УП XI-XII 

Реализоване медијације УП X 

Радионица „Толеранција“ за 
Ученички парламент 

Бисерка Станчевић, Невена 
Марковић 

X 

Радионице за ОЗ: „Упознајмо се“, 
„Баш је добро што смо 
различити“, „Другарство“, 
„Толеранција“, „Предрасуде“, 
„Сви једнаки – сви различити“, 
„Мир“ 

Стручни сарадници, 
координатори УП, ВТ,              OС 
1-8.разреда, 

IX, X, XI 

Реализовани излети у циљу 
упознавања Београда 

Чланови Тима, ОС IV 



136 

 

Новогодишња журка УП, ВТ, учитељи XII 

Промоција продуката Пројекта и 
Школског часописа „Петља“ 

Чланови Тима IV 

Реализован истраживачки рад 
(електронски подржан о земљи 
мигранта или другим културама 
и нацијама) 

Ученици I 

Представљени продукти другим 
ОЗ 

Ученици II,III 

Реализована радионица „Cultural 
bump“ 

Наставници енглеског језика XII 

Реализована радионица „Точак 
идентитета“ 

Стручни сарадници, ОС X-XII 

Ученици старијих разреда 
осмислили питања и начин 
реализације и организације 
квиза 

УП X-II 

Реализован квиз ученика 
старијих разреда у вези са 
културом, обичајима, религијама 
других народа  

УП, ВТ II 

Обележени значајни датуми УП, ученици 1-8.разреда IX- III 

Представљање (промција) 
продуката 

Чланови Тима, ученици X-IV 

Реализоване спортске 
активности  за ученике млађих 
разреда 

Учитељи III 

Реализоване спортске 
активности  за ученике старијих 
разреда 

Наставници физичког васпитања III 

Израда предмета са 
националним симболима 

Секције IX, II 

Изложба предмета Секције  

Часови музичке културе 
„Успаванка кроз народе“ 

Учитељи, наставници музичке 
културе 

X-IV 

Инструменти наших народа Учитељи, наставници музичке 
културе 

X-IV 

 Израда Речника пријатељства Учитељи, наставници језика, УП X-III 

Одштампан Речник пријатељства Директор, Тим IV 
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Промовисан Речник 
пријатељства 

Чланови тима IV 

 
 

VI 5.12. Тим за реализацију Еразмус пројекта Иновативне наставне методе свакодневна 
пракса 

 
Пројекат је прошао на конкурсу у оквиру Еразмус+ програма Европске уније. Реч је о КА1 пројекту 
мобилности који подразумева мобилност наставног и ненаставног особља у циљу стицања 
професионалног искуства и унапређивања постојеће образовно-васпитне праксе. 
Циљеви пројекта су: 

- Модернизација наставне праксе у нашој школи применом иновативних наставних метода 

по угледу на успешну праксу Европског образовног система  

- Јачање компетенција наставника за реализацију квалитетне пројектне наставе 

- Стицање квалитетнијих знања, вредности, вештина и компетенција ученика 

 

Активности носилац посла време реализације 

Израда плана рада тима за 
школску 2020/21. годину 

Невена Марковић, Долорес 
Грбић 

IX 

Састанци тима на месечном 
нивоу 

Биљана Радосављевић IX - VIII 

Постављање материјала и 
извештаја на кориснички 
простор  и мобилити тул 

Долорес Грбић IX - VIII 

Рад на е – твинингу Гордана Милић IX - VIII 

Припрема инструмената за 
праћење приликом 
посматрања на радном месту 

Чланови тима IX-XII 

Превод припремљених 
инструмената на енглески језик 
за праћење приликом 
посматрања на радном месту 

Долорес Грбић IX-XII 

Консултације и размена 
информација са саветницима у 
фондацији Темпус 

Долорес Грбић IX - VIII 

Онлајн комуникација са 
колегама из Шведске 

Долорес Грбић IX – VIII 

Унапређивање енглеског 
језика – конверзацијски ниво 
(курсеви, онлајн обуке) 

Чланови тима IX-V 

Презентација -Упознавање са 
културолошким аспектима 
Шведске 

Гордана Милић III 

Презентација – Осовне одлике  
образовног система Шведске 

Невена Марковић III, IV 

Сарадња са Филозофским 
факултетм УБ – консултације са 

Невена Марковић II, III 
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професором на катедри за 
педагогију 

Презентација – Основне 
одлике образовног система 
Србије 

Биљана Радосављевић, Невена 
Марковић 

II, III 

Обука чланова тима за 
праћење часова и примену 
инструмената за евалуацију 
часа 

Биљана Радосављевић, Невена 
Марковић 

IV 

Презентација о нашој школи  Нина Васиљевић, Љиљана 
Вицјан, Јелена Живановић 

II- IV 

Одлазак у Шведску Чланови тима Када се створе услови за пут у 
односу на пандемију вируса 
Ковид 19 

*Временска динамика се може мењати у односу на реализацију пута која до момента усвајања 
Годишњег плана рада школе није прецизирана због пандемије вируса Ковид 19. 
 

VII ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂЕЊА ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА 

VII 1. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊE НАСТАВНИКА 
 

Стручно усавршавање представља стални, плански, систематизован и програмиран процес 
којим се обезбеђује стицање савремених педагошких, психолошких, методичких и дидактичких 
знања и компетенција и усавршавање тих знања, до нивоа њихове примене у раду са ученицима и 
родитељима ученика; стално праћење нових достигнућа у струци, продубљивање и примена 
стеченог знања из области педагогије, психологије и методике. 

Потребе и приоритете стручног усавршавања школа планира на основу: 
- потреба и приоритета образовања и васпитања ученика 
- личних планова стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 
- резултата самовредновања и вредновања рада школе 
- сагледавања досадашњег стручног усавршавања запослених 
- препорукама запослених о похађаним семинарима и  
- материјалним могућностима школе 

Личне планове професионалног развоја наставници и стручни сарадници сачињавају на 
основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника и стручних 
сарадника. 

На годишњем нивоу, сваки наставник и стручни сарадник треба да оствари 64 сата различитих 
облика стручног усавршавања. Од овог броја, 44 сата наставник и стручни сарадник остварују у 
установи кроз планиране развојен активности, а 20 ван установе учешћем у акредитованим 
семинарима и сручним скуповима. 

Стручно усавршавање остварује се кроз активности које: 

1. предузима установа у оквиру својих развојних активности: 
- извођењем угледних часова и активности са дискусијом и анализом 

- излагањем на састанцима стручних органа о савладаном програму стручног усавршавања, 

приказом књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, истраживања, 

стручног или студијског путовања уз обавезну дискусију и анализу 

- остваривањем истраживања, пројекта, програма од нацоналног значаја, модел центра, облика 

стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи 

2. се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова 



139 

 

3. предузима Министарство, ЗУОВ, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

кроз:програме обука, стручне скупове, летње и зимске школе, стручна и студијска путовања 

4. остварују високошколске установе на основу акредитованих програма  
5. се организују на међународном нивоу, а од значаја за образовање и васпитање, учешћем на 

међународним семинарима и скуповима 
6. предузима наставник или стручни сарадник у складу са личним планом професионалног 

развоја 

Индивидуално стручно усавршавање остварује се кроз: 

-  унапређивање наставе кроз реализацију школског програма 
- примену стручних и научних достигнућа у образовно –васпитном раду 
- учешће на семинарима, конгресима, саборима, симпозијумима, конференцијама, округлим 

столовима, трибинама 
- праћење стручне и научне литературе 
- учешће у раду стручних комисија, тимова, радних група при МПНТР, ЗУОВ-у, Заводу за 

вредновање квалитета образовања и васпитања, струковним удружењима 
- реализацију и анализу угледних часова 
- напредовање у струци 
- објављивање стручних и научних радова, рецензију књига и уџбеника 
- ауторизацију и коауторизацију уџбеника, приручника, радне свеске, збирке, семинара 
- улогу тренера на семинарима 
- менторски рад са приправницима  

Колективно стручно усавршавање наставника и стручних сарадника остварује се учешћем у 
оквиру рада стручних већа у школи и раду општинских актива, друштава, удружења, на стручним 
семинарима и саветовањима. Програм за колективно стручно усавршавање стручних сарадника и 
наставника одобрава Министар просвете у сарадњи и на предлог факултета, школе, стручних 
друштава и организација. 

Наставници и стручни сарадници систематично прате, анализирају и вреднују свој образовно- 
васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој и чувају најважније 
примере из своје праксе, примере наученог током стручног усавршавања, односно праве лични план 
професионалног развоја. 

У току ове године испит за лиценцу треба да полажу: 

 Драган Вељковић – наставник физичког васпитања и спорта 

 Катарина Бошковић – педагог приправник 

 Ивана Косановић – наставник српског језика и књижевности 

 Срђан Црногорац – наставник математике 

 
VII 1.1. План стручног усавршавања 

у установи реализатори 

Извештаји и презентације са посећених семинара, обука, 
трибина и осталих облика стручног усавршавања    

наставници који су посетили семинаре, 
обуке, трибине… 

Прикази књига, стручних чланака, приручника и 
дидактичког материјала   

наставници, стручни сарадници 

Едукативне радионице/предавања за децу/ученике и 
родитеље   

Љиљана Младеновић, Невена 
Марковић, Бисерка Старчевић, Јелена 
Петровић 

Реализација угледних часова са анализом и присуство 
начасовима     

наставници који планирају и изводе 
угледне часове и чланови колектива који 
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присуствују часовима и анализи  

Одвођење ученика на културне, научне и образовне 
манифестације   

учитељи, наставници 

Реализација стручних тема у оквиру рада стручних већа 
(Стимулисање аутономије ученика у настави руског 
језика посредством уџбеника, Израда квизова и тестова 
на платформи GoConqr, Представљање одобреног 
дигиталног уџбеника из математике за 5.разред)   

имена задужених наставника су у плану 
рада стручних тела 

Администратор сајта или фејсбук странице за наставни 
предмет или васпитно-образовну област 

Долорес Грбић 

Трибина за родитеље: Ваше дете постаје ђак 
Невена Марковић, Јелена Петровић, 
Љиљана Младеновић 

Организовање стручне трибине о превенцији употреба 
дрога код ученика     

стручњаци ван школе 

Реализација и приказ истраживања која су спроведена у 
оквиру установе    

наставници и стручни сарадници који су 
спровели истраживања 

Укључивање у истраживања која организују друге 
установе (МПНТР, ЗУОВ…)  

представници установа 

ван установе (акредитовани семинари) учитељи, наставници 

Зимски сусрети учитеља     

Биљана Симовић, Биљана Шекуларац, 
Дубравка Живковић, Ивана Поповић 
Петровски, Јадранка Бакша, Јелена 
Станковић, Јелена Живановић, Лидија 
Крстески, Љиљана Станојевић, Љиљана 
Вицјан, Љиљана Ђорђевић,  Оливера 
Ранковић, Сања Илић Јохана, , Светлана 
Јовановић, Зорица Илић, Зорица 
Радојчић 

Републички семинари за поједине предмете  

Бојка Димитријевић, Наташа Мићевић,  
Гордана Николовски, Јелена Глишић, 
Ксенија Јовић, Јелена Стојчевски, Ивана 
Косановић 

Трибине ( стручне трибине учитеља…) учитељи, наставници 

Учешће у раду општинских и градских актива учитељи, наставници 

10 дигиталних вештина за наставника 21. века 
Биљана Симовић, Биљана Шекуларац, 
Оливера Ранковић,  

Игром кроз граматику – врста и служба речи, анализа 
реченице 

Јелена Глишић 

ИОП-како га правити и примењивати у пракси Биљана Симовић, Биљана Шекуларац 

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности 
Дубравка Живковић, Ивана Поповић 
Петровски, Љиљана Станојевић, Сања 
Илић Јохана, Зорица Радојчић 

Народне игре у наставним и  ваннаставним    
активностима од првог до четвртог разреда 

Дубравка Живковић, Ивана Поповић 
Петровски, Љиљана Станојевић, Сања 
Илић Јохана, Зорица Радојчић 

Васпитни проблеми ученика и како их превазићи Јелена Станковић, Светлана Јовановић 
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Примена апликација код ученика са комуникацијским 
тешкоћама 

Јелена Станковић, Светлана Јовановић 

Синдром изгарања – како преживети стрес на радном 
месту 

Зорица Илић, Јелена Живановић, 
Лидија Крстески, Љиљана Вицјан 

Вредновање у физичком васпитању – модели 
оцењивања 

Јелена Живановић, Лидија Крстески, 
Љиљана Вицјан, Зорица Илић 

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге 
сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе 

Јелена Живановић, Лидија Крстески, 
Љиљана Вицјан, Зорица Илић 

Школски електронски часопис у служби креативности 
ученика 

Марија Којић 

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије 

решавања 

 

Марија Којић 

Даровито дете у разреду – од скривеног талента до 
ИОП-а 3 

Јелена Живановић, 

Квизирација-учење кроз игру уз помоћ савремене 
информационе технологије-модул 1 

Марјана Драговић, Нина Васиљевић 

Програмирање је лако , научити га може свако 
Дубравка Живковић, Зорица Радојчић, 
Ивана Поповић Петровски, Љиљана 
Станојевић, Сања Илић Јохана 

Обрада обавезне школске лектире у основној школи 
Ксенија Јовић, Јелена Глишић, Јелена 
Стојчевски 

Ка савременој настави српског језика и књижевности 
Ксенија Јовић, Гордана Николовски, 
Јелена Стојчевски 

Контрола љутње Бисерка Старчевић 

Грађанским васпитањем градимо позитивне вредности Бисерка Старчевић 

Од  учионице  до  причаонице Милијана Радуловић, Татјана Унковић 

Слободна зона у основним и средњим школама-филм 
као помоћно средство у настави 

Бисерка Старчевић 

Зимска школа 
Душанка Симеуновић, Милијана 
Радуловић, Татјана Унковић 

Електронски дидактични материјали у настави 
матерњег и страног језика 

Душанка Симеуновић 

Практична примена информационих технологија у 

настави страног језика Душанка Симеуновић 

Попуштајући  васпитни  стил-краткорочни  и  дугорочни 

ефекти Милијана Радуловић, Татјана Унковић 

Пројекат мобилности Ерасмус + пројекат                     

Стручна посета - Шведска Долорес Грбић 

Образовање за одрживи развој- истраживачка и 
пројектна интердисциплинарна настава 

Гордана Милић 

Мапе ума као иновативно средство за усвајање 
представа, појмова и законитости приликом изучавања 

Гордана Милић 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=533
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=533
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географских садржаја 

Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у 
настави српског језика и књижевности у основној  
школи. 

Гордана Николовски,  

 Емоционална интелигенција као фактор заштите и 
унапређења менталног здравља 

Јелена Петровић, Љиљана Младеновић 

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – 
невербална комуникација у функцији васпитно-
образовног процеса и сарадње 

Љиљана Младеновић, Јелена Петровић 

НТЦ- систем учења Јелена Петровић, Љиљана Младеновић, 

Школа ручног ткања 
Бисерка Старчевић Марјана Драговић, 
Нина Васиљевић 

Учење о ратовима 1990-их    Милена Радовић 

Настава модерне историје Југо-источне Европе/ 
Оспособљавање наставника мултиперспективни 
приступ настави историје 

Милена Радовић 

Демонстрациони огледи и експерименталне вежбе из 
физике за наставнике у основним и средњим школама 

Наташа Мићевић, Звездана Пашајлић 

Пројектно орјентисана настава Наташа Мићевић 

Савремене методе наставе – улога огледа и примене 
ИКТ-а у концептуалном и процедуралном учењу 

Звездана Пашајлић 

Предузетништво и производња у настави технике и 
технплогије 

Синиша Славић, Наташа Моићевић, 
Дејан Илић 

Реализација новог Наставног програма биологије у ОШ Зорица Поповић 
Научни приступ у реализацији наставних садржаја из 
биологије- примери из еволуционе биологије 

Зорица Поповић 

Ефикасно дисциплиновање – проступи и технике Синиша Славић 

Награда и казна – педагошки избор или нужност Синиша Славић 

Визуелизација у настави математике – напредне 
технике 

Невена Ђорђевић 
 

Диференцирани приступ настави математике у основној 
школи 

Невена Ђорђевић 

Едуардо – школски рачунарски интерфејс 
Синиша Славић, Наташа Моићевић, 
Дејан Илић, Сретен Лукић 

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и 
превазилажења кризних ситуација 

Невена Марковић 

Школско законодавство – основа развоја образовања и 
васпитања 

Невена Марковић 

Управљање стресом наставника и ученика „Зашто зебре 
немају чир“ 

Невена Марковић 

Присуство и прмена музике у медијима Зорица Тубин, Снежана Малинић 

Мала школа позоришта,БАЗААРТ Зорица Тубин, Снежана Малинић 

TEAM –together everyone achieves more 
 Долорес Грбић, Драгице Вуканић, 
Оливера Грбић 

Пројектни задаци у настави страних језика Ведрана Муњас 

Вредновање и евалуација у настави  страних језика Ведрана Муњас, Долорес Грбић, 
Драгице Вуканић, Оливера Грбић 

Смањење стреса у ситуацији миграција кроз примену  
стручног упутства за укључивање ученика избеглица у 

Јелена Петровић, Невена Марковић, 
Љиљана Младеновић, Ивана 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=791&godina=2014/2015
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систем образовања и васпитања  Косановић, Јелена Глишић, Ведрана 
Муњас, Нина Васиљевић, Зорица Тубин, 
Слободан Зрнић, Ивана Лечић, Невена 
Ђорђевић, Бисерка Станчевић, Драган 
Вељковић, Љиљана Благојев, Дубравка 
Живковић 

Формативно оцењивање и његова примена у 
дигиталном окружењу 

 сви запослени 

 
 
 
 
 
 
 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника унутар школе реалилзоваће се кроз 
следеће планиране стручне теме, угледне часове и тематски планиране дане: 
 

План стручних тема и предавања 

садржај рада ниво време носилац посла 

Упознавање чланова колектива са новим 
Развојним планом и областима унапређења 

Наставничко 
веће 

IX 
директор, 
координатор тима за 
развојно планирање 

Представљање новог закона о оцењивању  директор 

Ризици од трговине људима- улога школе, улога 
родитеља 

X – XII 

директор, Данијела 
Барјактаревић (Центар 
за заштиту жртава од 
трговине људима), 
члан тима 

Радионица на тему  „Како мотивисати ученике да 
уче“, аутор Џере Брофи 

XI 
Јелена Петровић, 
Невена Марковић 

Сусрет са стручњаком XII 
директор, гост из 
здравствене установе, 
родитељ 

Комуникација и дигитално насиље XI-III директор, гост 

Дискусија резултата самовредновања у кључним 
областима  

VI 
Тим за 
самовредновање 

Формативно оцењивање из српског језика 
(писмени задаци) 

Стручно 
веће 

разредне  
наставе 

X Биљана Симовић 

Представљање техника учења које мотивишу 
ученике за рад на часу и дискусија о наведним 
примерима 

X – V сви чланови 

Самооцењивање и међусобно оцењивање 
ученика на часовима кроз анализу припрема, 
посете часовима... 

X,XII, II, 
V 

сви чланови 

Анализа и извештаји страживања- Испитивање 
познавања ћириличног и латиничног писма 

XII 
чланови већа трећег 
разреда 
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(диктат) 

Рад са талентованим ученицима 
Стручно 
веће за 
уметност и 
вештине 

V 
Снежана Малинић, 
Зорица Тубин 

Утицај физичког васпитања на телесне 
деформитете код ученика 

IV Сања Миросављевић 

Здравствено-хигијенске мере XII Драган Вељковић 

Употреба фитнеса у настави физичког васпитања II Милош Ћирковић 

Представљање техника учења које мотивишу 
ученике за рад на часу и дискусија о наведним 
примерима 

Стручно 
веће 

природних 
наука 

X - V сви чланови 

Самооцењивање и међусобно оцењивање 
ученика на часовима кроз анализу припрема, 
посете часовима... 

X,XII, II, 
V 

сви чланови 

Представљање одобреног дигиталног уџбеника 
из математике за 5.разред 

X Тања Њаради 

Израда квизова и тестова на платформи GoConqr   XII Сретен Лукић 

Представљање техника учења које мотивишу 
ученике за рад на часу и дискусија о наведним 
примерима 

Стручно 
веће за 

друштвене 
науке 

(историја, 
географија, 
грађанско 

васпитање, 
верска 

настава) 

X - V сви чланови 

Самооцењивање и међусобно оцењивање 
ученика на часовима кроз анализу припрема, 
посете часовима... 

X, XII, II, 
V 

сви чланови 

Приказ и дискусија о занимљивим садржајима из 
часописа Историјски час 

II Момир Милинчић 

Приказ стручног текста са сајта Српско родословно 
друштво "Порекло" 

XI Слободан Зрнић 

Самооцењивање и међусобно оцењивање 
ученика на часовима кроз анализу припрема, 
посете часовима... 

Стручно 
веће за 
српски језик 
и стране 
језике 

X,XII, II, 
V 

сви чланови 

 XII Душанка Симеуновић 

Увођење наставе граматике у млађем узрасту  V Ведрана Муњас  

 

 
VII 1.2.План угледних часова, тематска и пројектна настава 

 

План угледних часова активне наставе 

р.б. наставник предмет наставна јединица разред време 

1.  Ксенија Јовић, Нина 
Васиљевић 

српски језик, 
ликовна култура 

Угледни час, „ Живот и 
прикљученија“, Доситеј 
Обрадовић 

VII децембар 

2.  Ксенија Јовић, Нина 
Васиљевић 

српски језик, 
ликовна култура 

Угледни час „ 
Митолошки мозаик“ 
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3.  Ксенија Јовић, Нина 
Васиљевић 

српски језик, 
ликовна култура 

Угледни час „ Детињство 
великих научника“ 

  

4.  
Биљана Симовић, 
Биљана Шекуларац, 
Оливера Ранковић 

 
Угледни час, ,,Бумбаров 
лет“ 
 

  

5.  Гордана Николовски  српски језик  
Угледни час, 
„Подне“,Јован Дучић 

  

6.  Гордана Николовски српски језик 

Пројекат:Хајдучија у 
Србији кроз приказ 
епских народних песама 
хајдучког циклуса 

  

7.  Јелена Глишић српски језик 
Угледни час, „ Деца“,Иво 
Андрић 

  

8.  Гордана Милић географија 
Реализација пројекта 
Еразмус+ - мобилност 
школа 

 
од јуна 
2020. год. 

9.  Гордана Милић географија 
Угледни час, ''Најлепши 
предели Србије'' 

VIII април 

10.  Зорица Поповић биологија 

Пројектна настава 
Тема,,Човек и здравље,, 
НЈ,,Правилна 
исхрана.Енергетски 
напици. Вода,, 

 

  

11.  Зорица Поповић, 
Бојка Димитријевић 

биологија, 
хемија 

Тематски дан:   
Светски дан планете 
Земље – 22.април 
„ГЛОБАЛНЕ ПРОМЕНЕ“ 

VII април 

12.  Зорица Поповић биологија 
Угледни час,  
,, Живот у екосистему ,, 

 
VII мај 

13.  Невена Ђорђевић математика 
Угледни час,  
„Кућни буџет“ V- VIII  

14.  Сретен Лукић 
техника и 
технологија 

Угледни час,  
„Погонске машине – 
мотори (топлотни)“ 

  

15.  Драгица Вуканић енглески језик 
Угледни час, 

Relationships VII мај 

16.  Гордана Милић географија 
Угледни час, ''Очување и 
унапређење села у 
Србији'' 

VI децембар 

17.  Долорес Грбић енглески језик 
Угледни час, 

Past simple tense 
V децембар 

18.  Звездана Пашајлић физика 
Угледни час, „ Сила 

потиска“   
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19.  Оливера Грбић енглески језик 

Угледни час, 

„Животињски свет“ 
V децембар 

20.  

Зорица Илић, Јелена 
Живановић, Лидија 
Крстески, Љиљана 
Вицјан 

 
Угледни час „Упознајмо 
Антић Мику кроз стих, 
слику и музику” 

  

21.  

Зорица Радојчић, 
Зорица Илић, Ивана 
Поповић Петковски, 
Лидија Крстески, 
Љиљана Вицјан, 
Сања Илић Јохана, 
Љиљана Станојевић, 
Дубравка Живковић, 
Јелена Живановић 

 
Јавне презентације у 
оквиру пројектне 
наставе 

 
током 
школске 
године 

22.  Ивана Косановић српски језик 
Угледни час, „Ми деца 
са станице Зо“ 

VII  

23.  Ивана Косановић српски језик 
Угледни час, „Форме 
приповедања“ 

  

24.  Милена Радовић историја 
Угледни час, 

„Задужбине Немањића“   

25.  Милена Радовић историја 
Пројекат-Негујмо 

културу   

 
 

VII 1.3. План рада са наставницима приправницима и новим члановима колектива 
 

Увођење у посао наставника приправника остварује се кроз оспособљавање приправника 
за самосталани образовно-васпитни рад и припрему за полагање испита за лиценцу. То је корак ка 
професионалном развоју, након стеченог базичног образовања и он се остварује припремом 
приправника за полагање испита за лиценцу, за даље стручно усавршавање и стицање знања. 

Увођењем у посао приправник стиче знања, развија вештине и способности које су 
потребне за самостално остваривање образовно-васпитног рада. Програм увођења у посао 
приправника садржи и посебан део који се односи на оспособљеност за рад са ученицима са 
сметњама у развоју. 

Програмом увођења у посао постављени су захтеви који се односе на: 
- Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада 

- Праћење развоја и постигнућа ученика 

- Сардања са колегама, породицом илокалном заједницом 

- Рад са децом и ученицима са сметњама у развоју 

- Професионални развој 

- Документацију наставника и стручних сарадника 

Предвиђено је да сваки приправник у току приправничког стажа има ментора. Он ће 
приправника уводити, пратити, помагати, саветовати и едуковати кроз праксу да би се приправник 
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изграђивао као практичар. Поред ментора, са приправницима ће радити и стручни сарадници 
кроз посете и анализу часова, стручне теме, индивидуално и групно саветовање. 
 

активност време носилац посла 

Вођење евиденције о раду приправника (протокол), 
планирање рада, динамика сарадње ментора и 
приправника, сарадња са родитељима 

IX ментор, стручни сарадници 

Помоћ у припремању и извођењу образовно-
васпитног рада 

IX - VI ментор 

Присуство на најмање дванаест часова у току 
приправничког стажа 

IX - VI ментор, предметни наставници 

Посете часовима приправника и анализа посећених 
часова у циљу праћења напредовања приправника 

IX - VI 
ментор, стручни сарадници, 
директор, помоћник директора 

Анализа примера добре праксе, дневне припреме за 
часове, педагошке ситуације 

X педагог, психолог, ментор 

Дидактичко – методичко обликовање часа, стилови 
учења ученика, планирање рада на часу, Блумова 
таксономија 

XI педагог 

Самоевалуација рада на часу, упознавање са 
протоколом за праћење часа, израда задатака 

XII педагог, директор 

Начини индивидуализације наставе, израда 
индивидуалних образовних планова, рад са 
ученицима са специфичним проблемима у учењу 

I педагог, логопед 

Поступци за мотивисање ученика за учење и рад на 
часу 

II психолог 

Начини и технике успостављања дисциплине на часу 
и педагошке ситуације 

III психолог, педагог, ментор 

Оцењивање и самооцењивање ученика, процена 
туђег рада и образлагање оцене 

IV педагог, ментор 

Развијање међупредметних компетенција  X ментор, приправник 

Сарадња са члановима школских тимова и комисија у 
школи 

V стручни сарадници 

Извештај о раду ментора и приправника, евалуација 
и самоевалуација рада током године 

VI - VII ментор, приправник 

Планирање рада ментора и приправника VIII стручни сарадници, ментор 

 
Рад са новим члановима колектива одвијаће се по детаљно разрађеним процедурама које 

постоје као засебан документ у школи - упознавање са колективом, распоредом часова, 
просторном организацијом школе, начином планирања и програмирања рада наставника, као и 
кроз пружање помоћи за рад са ученичким колективнима. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 

ОБЛАСТ ПРОМЕНА 
 
I НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ 
Развојни циљ 
1. Унапређење наставног процеса 
Задаци 
1.1. Већа примена активних метода учења у настави 

 

Активности Носиоци 
Критеријуми 

за вредновање  
Мерила за вредновање 

1.1.1. Примена метода активног 
учења у процесу редовне наставе 

Наставници 

Часови се 
реализују 
применом 

метода 
активног учења 

- Евалуационе листе са 
посећених часова 
(педагога, психолога, 
директора, помоћника 
директора, колега) 

- Записник са заједничке 
евалуације часа 

- Евалуациони лист 
присутних родитеља 

- Припреме за час  
- Протокол оспособљавања 

наставника - приправника 
за самосталан образовно -
васпитни рад 

1.1.2. Реализација угледних 
часова                                                 

Наставници 20 часова  

- Припрема за час 
- Евалуационе листе са 

посећених часова 
(педагога, психолога, 
директора, помоћника 
директора, колега) 

- Записник са заједничке 
евалуације часа 

- Евалуациони лист 
присутних родитеља 

- Фотографије/видео записи 

1.1.3. Реализација 
мултидисциплинарне наставе 
кроз припремање тематских дана 
и пројектне наставе у циљу 
развијања међупредметних 
компетенција 

Наставници 

4 тематска 
дана и 

реализација 
пројектне 

наставе 

- Евалуационе листе са 
посећених часова 
(педагога, психолога, 
директора, помоћника 
директора, колега) 

- Записник са заједничке 
евалуације тематског дана 

- Евалуациони лист 
присутних родитеља 

- Евалуациони лист ученика 

1.2. Унапређење процеса оцењивања  
 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање  
Мерила за вредновање 
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1.2.1. Усаглашавање и 
унапређивање евиденција о 
праћењу и напредовању 
ученика 

Наставници, 
стручни 

сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора 

Чланови 
стручног већа 
воде сличну 
евиденцију о 

праћењу и 
напредовању 

ученика 

- Записници са седница 
стручних већа за области 
предмета 

- Извештаји о посећеним 
часовима 

- Примери евиденције 

1.2.2. Заједничке израде и 
преглед контролних вежби и 
тестова 

Наставници, 
педагог 

Чланови 
стручног већа 2 
пута годишње 

заједно 
израђују и 
прегледају 
контролне 

вежбе 

- Записници са седница 
стручних већа за области 
предмета 

- Извештаји о посећеним 
часовима 

- Извештај о раду педагога 
- Примери вежби и тестова 
- Лист за упоредно оцењивање 

1.2.3. Прилагођавање 
захтева могућностима и 
потребама ученика 

Наставници, 
стручни 

сарадници 

Наставници 
редовно 

прилагођавају 
захтеве 

- Припреме за час 
- Извештаји о посећеним 

часовима 
- Евалуационе листе са 

посећених часова (педагога, 
психолога, директора, 
помоћника директора, 
колега, родитеља) 

1.2.4. Информисање ученика 
и родитеља о Правилнику о 
оцењивању ученика у 
основном образовању и 
васпитању 

Одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора, 
наставници, 

чланови 
Савета 

родитеља 

Сви  ученици и 
родитељи су 
упознати са 

Правилником 

- Огласна табла школе 
- Записници са родитељских 

састанака 
- Извештај са трибина и 

предавања за родитеље 
- Записници са Савета 

родитеља 
- Записници са часова ОС 
- Сајт школе 

1.2.5. Праћење динамике 
оцењивања 

Директор 
школе 

Наставници у 
потпуности 

поштују 
динамику 

оцењивања 

- План писмених задатака и 
контролних вежби 

- Записници са седница 
Наставничког већа 

- Евиденција наставника о 
оцењивању 

- Дневници образовно-
васпитног рада 

1.3. Планско и котинуирано стручно усавршавање наставника 
 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање  
Мерила за вредновање 
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1.3.1. Израда плана стручног 
усавршавања наставника са 
акцентом на активну наставу, 
технике учења, безбедност 
деце, сарадњу са родитељима, 
примену савремених 
насатвних наставних средстава 

Наставници, 
стручни 

сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора 

Стручно 
усавршавање 
се планира за 
сваку школску 

годину  

- Индивидуални план 
стручног усавршавања  
 

1.3.2. Екстерно и интерно 
стручно усавршавање 

Наставници, 
стручни 

сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора 

Остварен 
потребан број 
сати стручног 
усавршавања 

- Извештаји наставника о 
свом стручном усавршавању 

1.3.3. Имплементација знања 
стечених на семинарима у 
пракси                                             

Наставници, 
стручни 

сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора 

Реализација 
угледних 
часова са 

конскретном 
применом 

стечених знања 
и учешће на 

конкурсу 
"Научили на 
семинару, 

применили у 
пракси" 

- Припреме наставника за час 
- Евалуационе листе са 

посећених часова (педагога, 
психолога, директора, 
помоћника директора, 
колега) 

- Записник са заједничке 
евалуације часа 

- Евалуациони лист присутних 
родитеља 

- Евалуациони лист ученика 

1.3.4. Приказ и анализа 
посећених семинара и других 
облика стручног усавршавања 

Наставници, 
стручни 

сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора 

Наставници 
кроз 

активности у 
школи 

презентују 
посећени 

облик стручног 
усавршавања  

- Записници са седница 
Наставничког, Одељењског 
или Стручног већа 

- Извештаји о посећеним 
часовима 

- Фотографије/видео записи 
- Припреме за час 
- Продукти рада 

1.3.5. Учешће на конкурсу 
„Сазнали на семинару, 
применили у пракси“ 

Наставници, 
стручни 

сарадници 

Учешће 
наставника и 

стручних 
сарадника на 

конкурсу 

- Предати радови на конкурс 

1.3.6. Повезивање са 
институцијама 

Директор, 
помоћник 
директора, 

стручни 
сарадници, 
наставници 

Остварена 
сарадња са 1 

новом или 
продужена 

успешна 
сарадња са 

институцијама 

- Извештаји о реализованим 
активностима 

1.3.7. Вођење портфолија 
наставника 

Наставници, 
стручни 

Води се 
портфолио  

- Портфолија  
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сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора 

1.3.8. Менторски рад са 
студентима у оквиру пројекта 
„Вежбаоница“ 

Наставници, 
стручни 

сарадници 

10 – 15 
студената са 
факултета са 

којима је 
успостављена 

сардања 
укључено у 

менторски рад 
годишње 

- Уговори или протоколи о 
успостављеној сарадњи са 
факултетима 

- Студентски упути са 
факултета 

- Документација коју воде 
ментор и приправник 

- Припреме за час 
- Запсиници са заједничке 

анализе одржаних часова 

1.3.9. Напредовање 
наставника у струци 

Наставници, 
стручни 

сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора 

1 наставник је 
стекaо звање у 

струци 
- Потврде о стеченом звању 

 
Развојни циљ 

2. Повећање активности ученика у наставном процесу 

Задаци 

2.1. Упознавање ученика са техникама учења 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање  
Мерила за вредновање 

2.1.1. Демонстрација 
различитих техника учења 

Одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници, 
наставници 

40 часова  

- Записници са седница 
одељењских већа 

- Извештај о раду педагога и 
психолога 

- Сценарија за радионице 
- Презентације 
- Дневници образовно-

васпитног рада 

2.1.2. Реализација часова 
применом различитих 
техника учења 

Наставници, 
стручни 

сарадници 

Ученици 
примењују 
различите 

технике учења 

- Припреме наставника за час 
- Извештаји о посећеним 

часовима 
- Евалуационе листе са 

посећених часова (педагога, 
психолога, директора, 
помоћника директора, 
колега) 

- Записник са заједничке 
евалуације часа 

- Евалуациони лист присутних 
родитеља 

- Резултати анкете за ученике 
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2.1.3. Организовање часова 
допунске и додатне наставе 
кроз вршњачко учење 

Наставници, 
стручни 

сарадници 

Наставници 
прилагођавају 

захтеве 

- Припреме за час 
- Извештаји о посећеним 

часовима 
- Евалуационе листе са 

посећених часова (педагога, 
психолога, директора, 
помоћника директора, 
колега, родитеља) 

 
2.2. Повећање употребе савремених наставних средстава 
 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање  
Мерила за вредновање 

2.2.1. Обука наставника за 
употребу савремених 
наставних средстава и ИКТ 

Директор,  
наставници, 
реализатори 

обука 

Наставници су 
обучени за 
употребу 

савремених 
наставних 
средстава 

- Резултати истраживања о 
обучености наставника 

- Извештаји наставника о 
свом стручном усавршавању 

- Записници са седница 
стручних већа 

2.2.2. Обука ученика за 
употребу савремених 
наставних средстава и ИКТ 

Наставници, 
реализатори 

обука  

Ученици су  
обучени за 
употребу 

савремених 
наставних 
средстава 

- Резултати анкете међу 
ученицима 

- Записници са седница 
одељењских већа 

- Записници са седница 
стручних већа 

- Извештаји са посећених 
часова 

2.2.3. Реализација часова уз 
примену савремених 
наставних средстава и ИКТ 

Наставници, 
педагог 

Користе се 
расположива 

наставна 
средства 

- Припреме наставника за час 
- Евалуационе листе са 

посећених часова (педагога, 
психолога, директора, 
помоћника директора, 
колега) 

- Записник са заједничке 
евалуације часа 

- Евалуациони лист присутних 
родитеља 

2.2.4. Планирање набавке 
наставних средстава 

Директор, 
помоћник 
директора, 
наставници 

Планира се 
набавка 

наставних 
средстава 

- Записници са седница 
стручних већа 

2.2.5. Набавка нових 
наставних средстава 

Директор, 
помоћник 
директора, 
наставници 

Набављено 5% 
нових или 

обновљено 
старих  

наставних 
средстава 
годишње 

- Листа школског инвентара 
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2.2.6. Презентација употребе 
наставних средстава на Савету 
родитеља, Наставничком већу 
и часовима 

Наставници, 
спољни 

сарадници, 
стручни 

сарадници  

Презентација 1 
наставног 

средства у току 
године 

- Записник са Савета 
родитеља 

- Записник са Наставничког 
већа 

- Евалуационе листе са 
посећених часова (педагога, 
психолога, директора, 
помоћника директора, 
колега, родитеља) 

 
2.3. Повећање мотивисаности ученика 
 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање  
Мерила за вредновање 

2.3.1. Реализација већег 
броја посета и излазака ван 
школе у складу са 
интересовањима ученика 
(музеји, позоришта, 
биоскопи, сајмови књига, 
науке, технике, 
образовања, фестивал 
науке...) 

Одељењске 
старешине, 
наставници 

60 излазака ван 
школе  

- Записници са седница 
одељењских већа 

- Записници са седница 
стручних већа 

- Панои 
- Школски часопис 
- Интернет презентација 

школе 
- Годишњи извештај о раду 

школе 

2.3.2. Реализација дебата 
на теме по избору ученика 

Наставници  
2 дебате на 

нивоу школе 

- Записници са дебата 
- Спискови  ученика  
- Фотографије 

2.3.3. Промовисање 
резултата и постигнућа 
ученика 

Тим за праћење 
и промоцију 

успешних 
ученика и 

наставника 

Ученици, 
наставници и  
родитељи су 
упознати са 
резултатима 

успешних 
ученика  

- Панои 
- Огласна табла 
- Разглас 
- Књига обавештења 
- Школски сајт 
- Школски лист 
- Записници са Савета 

родитеља 
- Записници са седница 

Наставничког већа 
- Годишњи извештај о раду 

школе 
- Записници са састанака 

Тима 

2.3.4. Формирање секција у 
складу са интересовањима 
ученика 

Наставници, 
одељењске 
старешине 

Формиране 
секције у складу 

са 
интересовањима 

ученика 

- Записници са седница 
стручних већа 

- Панои 
- Годишњи извештај о раду 

школе 
- Резултати анкетирања 

ученика  
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2.3.5. Реализација 
тематских дана 

Наставници, 
стручни 

сарадници, 
родитељи  

4 тематска дана  

- Евалуационе листе са 
посећених часова (педагога, 
психолога, директора, 
помоћника директора, 
колега) 

- Записник са заједничке 
евалуације тематског дана 

- Евалуациони лист присутних 
родитеља 

- Фотографије/видео записи 

2.3.6. Укључивање ученика 
у реализацију наставног 
процеса кроз припремање 
часова, тестова, квизова... 

Наставници, 
ученици, 
стручни 

сарадници, 
родитељи  

Ученици имају 
могућност 

избора у вези са 
начином обраде 
теме, обликом 

рада или 
материјала 

- Евалуационе листе са 
посећених часова (педагога, 
психолога, директора, 
помоћника директора, 
колега) 

- Записник са заједничке 
евалуације тематског дана 

- Евалуациони лист присутних 
родитеља 

- Евалуациони лист ученика 

 
II ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 
Развојни циљ 

1. Појачана брига о ученицима 

Задаци 

1.1. Идентификовање ученика који имају тешкоће у поштовању школских правила 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

1.1.1. Сандуче поверења 

Ученички 
парламент, 

стручни 
сарадници 

Сви ученици 
знају за 

постојање 
сандучета 

поверења и 
спремно је да га 

користи 

- Разглас 
- Панои 
- Огласна табла 
- Школски сајт 
- Школски лист 

1.1.2. Разговори са 
ученицима, родитељима и 
наставницима                                                 

Одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници, 
наставници, 
директор, 
помоћник 
директора 

Идентификовани 
ученици са 

проблемима 

- Записници обављених 
индивидуалних разговора 
- Записници са седница 
одељењских већа 
- Записници са родитељских 
састанака 
- Документација ПП службе 
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1.1.3. Анализа извештаја са 
Одељењских већа 

Одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници, 
наставници, 
директор, 
помоћник 
директора 

Одељењске 
старешне и 
наставници 

износе запажања 
о ученицима на 
Одељењским 

већима 

- Записници с Одељењских 
већа 
- Педагошка документација 

1.1.4. Идентификација 
ученика који су под ризиком 
од раног напуштања 
образовања 

Одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора 

Одељењске 
старешне прате 

редовност 
похађања 

наставе 

- Педагошка евиденција 

 
1.2. Појачан рад са ученицима који имају тешкоће у поштовању школских правила 
 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

1.2.1. Израда 
индивидуалних васпитних и 
наставних планова за 
поједине ученике 

Наставници, 
стручни 

сарадници, 
Тим за 

додатну 
подршку 

Сви ученици код 
којих је 

идентификован 
проблем 

обухваћени 
неким обликом 
појачаног рада 

- ИОП-и 
- Образци за вредновање 
плана 
- Евиденција о понашању 
ученика 

1.2.2. Обука ученика за 
медијацију 

Вршњачки 
тим, Ученички 

парламент 

Обучен 
вршњачки тим и 

чланови 
Ученичког 

парламента 

- Спсискови полазника 
семинара 
- Огласна табла 
- Фотографије 

1.2.3. Формирање 
Вршњачког тима 

Координатор 
Тима,  

Руководилац 
Ученичког 

парламента 

По један 
представник 

одељења V – VIII 
разреда 

учествује у раду 
Тима 

- Списак ученика 
- Извештаји са састанака Тима 
- Фотографије 

1.2.4. Друштвено-корисни 
рад 

Одељењски 
старешина, 

стручни 
сарадници 

Ученици 
реализују 

друштвено-
корисни рад 

- Евидентирање праћења 
друштвено-корисног, односно 
хуманитарног рада и 
извештавања о његовим 
ефектима 

1.2.5. Мере подршке за 
ученике под ризиком од 
раног напуштања 
образовања 

Одељењски 
старешина, 

стручни 
сарадници 

Урађен 
индивидуални 

план превенције; 
одељењски 

старешина води 
евиденцију о 

изостанцима и 

- Педагошка евиденција 
- План превенције  
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благовремено 
обавештава 

стручне 
сараднике и 
родитеље; 

ученицима је 
обезбеђен 

бесплатан превоз 
до школе; 
пружена је 

материјална 
помоћ; ученици 

редовно похађају 
наставу 

1.3. Континуирана промоција успеха и напредовања ученика 
 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

1.3.1. Избор најуспешнијег 
ученика одељења и разреда 

Ученици, 
одељењске 
старешине,  
наставници, 

ученички 
парламент, 

стручни 
сарадници 

Проглашење 
најуспешнијих 

ученика по 
одељењима и 

разредима  

- Књига обавештења 
- Панои 
- Огласна табла 
- Школски сајт 
- Школски лист 
- Записници са Савета 
родитеља 
- Записници са седница 
Наставничког већа 

1.3.2. Награђивање 
успешних ученика                                                 

Директор, 
одељењске 
старешине,  

Сви успешни 
ученици 
обухваћено 
неком наградом 

- Записници са седница 
одељењских већа 
- Записници са родитељских 
састанака 
- Књига обавештења 
- Школски лист / сајт 

 
1.4. Каријерно вођење ученика 
 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

1.4.1. Анкетирање ученика 
7. И 8. Разреда о жељеним 
средњим школама 

Ученички 
парламент, 

стручни 
сарадници, Тим 

за професионалну 
оријентацију 

Сви ученици који 
су изразили жељу 

обухваћени 
анкетом 

- Резултати анкете 

1.4.2. Успостављање 
сарадње са најчешће 
бираним средњим школама 

Директор, 
одељењске 
старешине, 
ученички 

парламент, 
стручни 

Остварена 
сарадња са 1 

новом или 
продужена 

успешна сарадња 
са најчешће 

- Спискови ученика 
- Фотографије са сусрета 
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сарадници, Тим 
за професионалну 

оријентацију 

бираним 
средњим 
школама  

1.4.3. Професионално 
тестирање и саветодавни 
рад са ученицима 7. И 8. 
Разреда 

Тим за 
професионалну 

оријентацију, 
одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници 

Сви ученици који 
су изразили жељу 

обухваћени 
тестирањем 

- Резултати тестирања 
- Досијеи о 
професионалној 
оријентацији ученика 

1.4.4. Представљање 
занимања 

Психолог, 
педагог, 

директор, 
родитељи 

Годишње  
2 родитеља 

гостују на 
часовима и 

представљају 
своје занимање 

- Записници са часова ОС 

1.4.5. Посета сајму 
образовања 

Тим за 
професионалну 

оријентацију, 
одељењске 
старешине, 
родитељи  

Сви ученици 8. 
Разреда 

обавештени о 
датуму 

одржавања Сајма 

- Књига обавештења 
- Панои 

 
1.5. Разноврсније активности у библиотеци 
 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

1.5.1. Формирање секције 
за ученике од 4. До 8. 
Разреда 

Библиотекар, 
наставници 

30 ученика 
чланова секције 

- Списак ученика са 
евиденцијом присуства 
- План рада секције 
- Извештај о раду секције 
- Фотографије 

1.5.2. Промовисање 
библиотеке као места 
учења 

Библиотекар, 
педагог, 

наставници, 
Ученички 

парламент 

Континуирана 
реализација 
планираних 
активности  

- Евалуационе листе са 
посећених часова 
(педагога, психолога, 
директора, помоћника 
директора, колега) 
- Записник са заједничке 
евалуације 
- Евалуациони лист 
присутних родитеља 
- Свеска евиденције 
активности у библиотеци 

1.5.3. Сусрети са писцима, 
родитељима, 
представницима локалне 
самоуправе и домаћих и 
страних представништава и 
организација 

Библиотекар, 
наставници, 
директор, 

психолог, педагог 

Континуирана 
реализација 
планираних 
активности 

- Спсикови учесника 
- Фотографије и видео 
снимци сусрета 
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Развојни циљ 

2. Пружање подршке ученицима у процесу учења 

Задаци 

2.1. Повећање учешћа ученика у планирању и организовању часова 

 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

2.1.1. Упознавање ученика с 
оперативним планом 

Наставници, 
педагог, 
уредник 

школског сајта 

Сви ученици 
знају за 

планирање рада 
наставника 

- Панои у учионици 
- Огласна табла 
- Школски сајт 

2.1.2. Сарадња наставника са 
заинтересованим ученицима 
у планирању и реализацији 
наставе 

Наставници, 
ученици 

Ученици 
учествују у 

припреми и 
реализацији 

часова 

- Припреме за час 
- Оперативни планови рада 
наставника 
- Формулар евиденције 
одржаних часова у које су 
укључени ученици 

2.1.3. Ученици на часу уче и 
увежбавају процену и 
самопроцену ученичких 
излагања према утврђеним 
критеријумима 

Ученици, 
предметни 
наставници 

Ученици на часу 
процењују и 

самопроцењују 
излагања према 

утврђеним 
критеријумима 

- Евалуационе листе са 
посећених часова (педагога, 
психолога, директора, 
помоћника директора, колега) 
- Записник са заједничке 
евалуације 
- Евалуациони лист присутних 
родитеља 
- Чек листа са критеријумима 
за процену 

 
2.2. Школа организује сусрете успешних и даровитих ученика са стручњацима различитих 

профила 
 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

2.2.1. Идентификовање 
ученика који су даровити 
или успешни у некој области 

Предметни 
наставници 

Евидентирање и 
укључивање 

ученика у додатну 
наставу и 

предлагање 
даровитих ученика 

за Регионални 
центар за таленте; 

информисање 
ученика о начинима 

конкурисања за 
Петницу 

- Спискови ученика 
- Записници с Одељењског 
већа 
- Педагошка документација 
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2.2.2. Организовање сусрета 
са стручњацима различитих 
профила који могу да 
задовоље образовне 
потребе ученика 

Тим за ПО, ПП 
служба, ОС 

2 - 4 сусрета 
годишње 

- Записници са сусрета, 
продукти, спискови ученика 

2.2.3. Учешће ученика у 
различитим истраживачким 
пројектима и сличним 
активностима; учешће 
ученика у раду у 
Регионалном центру за 
таленте 

Предметни 
наставници, 
стручњаци 

Сви заинтересовани 
ученици укључени у 

истраживачки 
пројекат у школи 

или ван ње 

- Пројекти 
- Продукти рада 
- Фотографије/видео записи 
- Извештај о учешћу ученика 
у пројекту 
- Извештај са смотре радова 
и такмичења 

 
Развојни циљ 

3. Подизање квалитета социјалних односа међу ученицима 

Задаци 

3.1. Организовање спортских, културних и других активности 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

3.1.1. Израда плана 
организације и реализације 
спортских, културних и 
других активности 

Директор, 
ученички 

парламент, 
наставници 

физичког 
васпитања, 
задужени 

наставници 

Урађен план 
реализације 

- План рада школе 

3.1.2. Организација 
спортских турнира 

Наставници 
физичког 

васпитања, ОС 

Сва одељења су 
укључена у неки 
спортски турнир 

- Спискови ученика 
- Дипломе, награде, пехари, 
медаље 
- Фотографије, видео записи 

3.1.3. Организација 
различитих врста дружења 
за ученике 

Задужени 
наставници 

Сви 
заинтересовани 
ученици посећују 
дружења 

- Извештаји задужених и 
дежурних наставника 

3.1.4. Заједнички изласци 
ван школе (парк, биоскоп, 
позориште, музеји...) 

Наставници, 
одељењске 
старешине 

Сваки ученик  је 
бар једном 
учествовало у 
активностима 

- Спискови ученика 
- Фотографије, видео записи 

3.1.5. Посете, помоћ и брига 
о болесном другу 

Наставници, 
одељењске 
старешине, 

УП, ВТ, 
ученици 

Ученици 
посећују, помажу 

и брину о 
болесним 
друговима 

- Захвалница другу на бризи 
- Записници одељењског већа 
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3.1.6. Реализација 
хуманитарних акција 

Наставници, 
одељењске 
старешине, 
ученички 

парламент, 
стручни 

сарадници, 
директор 

Бар 1 
хуманитарна 

акција  

- Спискови ученика 
- Фотографије, видео записи 

3.1.7. Успостављање кутије 
поклона 

Ученици 1-4. 
Разреда,  
Учитељи, 
Стручни 

сарадници, 
директор 

Сви 
заинтересовани 

ученици  1-4. 
Разреда 

остављају 
Поклоне за друге 

ученике 

- Спискови ученика 
- Фотографије, видео записи 

3.1.8. Брига о ученицима из 
социјално угрожених 
породица 

Ученички 
парламент, 

ученици, 
наставници, 
одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора 

Обезбеђивање 
материјалних 
средстава за 

помоћ 
(прикупљање 
рециклажног 
материјала уз 

откуп; продајне 
излижбе); 

Смањење броја 
изостанака 

- Спискови ученика 
- Фотографије, видео записи 
- Дневници образовно -
васпитног рада 
- Анализа изостајања ученика 
са наставе 

3.1.9. Промоција 
најтолерантнијих ученика у 
школи 

Одељењске 
старешине, 

УП, ВТ, 
ученици, 
директор 

Јавна похвала за 
најтолерантнијег 
ученика једном 

месечно 

- Књига обавештења (разглас) 
- Панои 
- Сајт школе 
- Школски лист 
- Спискови ученика 
- Фотографије, видео записи 

3.1.10. Сарадња с Центром 
за мигранте 

Одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници, 
директор 

План и 
активности које 

олакшавају 
укључивање 
миграната у 
школовање 

- План активности 
- Педагошка документација 
- Евиденција посећених часова 
и активности 

 
3.2. Реализација нових пројеката 

 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

3.2.1. Израда плана 
организације и реализације 
пројекта 

Директор, 
ученички 

парламент, 
задужени 

наставници 

Реализовање бар 
једног новог 
пројекта уз 

реализацију 
актуелних 
пројеката 

- Продукти рада ученика и 
наставника 
- Панои 
- Огласна табла 
- Школски сајт 
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3.2.2. Избор ученика за 
учешће у пројектима 

Задужени 
наставници 

Сви 
заинтересовани 

ученици 
укључени у 
реализацију 

пројекта 

- Спискови ученика 

III ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ 

1. Подизање нивоа квалитета знања 

Задаци 

1.1. Побољшање резултата ученика на завршном испиту 

Активности Носиоци 
Критеријуми 

за вредновање 
Мерила за вредновање 

1.1.1. Информисање ученика, 
наставника и родитеља о 
садржајима, начину 
реализације и бодовању 
завршног испита 

Одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници, 
наставници, 
директор, 
помоћник 
директора, 

гост 

Ученици 8. 
Разреда, 
њихови 

родитељи и 
наставници  су 

упознати са 
садржајима 

завршног 
испита 

- Записници са родитељских 
састанака 

- Извештај са трибина и 
предавања за родитеље и 
ученике 

- Записници са Савета 
родитеља 

- Фотографије 

1.1.2. Информисање ученика, 
наставника и родитеља о 
резултатима завршног испита 

Одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници, 
наставници, 
директор, 
помоћник 
директора 

Ученици 8. 
Разреда,  
њихови 

родитељи, 
чланови Савета 

родитеља и 
наставници су 

упознати са 
резултатима 

завршног 
испита 

- Панои 
- Огласна табла 
- Школски сајт 
- Школски лист 
- Записници са Савета 

родитеља 
- Записници са седница 

Наставничког већа 
- Годишњи извештај о раду 

школе 

1.1.3. Тестирање ученика IV – 
VIII разреда 

Наставници, 
одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници 

Сви ученици су 
имали прилике 

да решавају 
тестове у 
складу са 
завршним 
испитом 

- Спискови тестираних ученика 
- Анализе урађених тестова 
- Препоруке наставника за 

унапређење резултата 

1.1.4. Реализација већег броја 
часова припремне наставе за 
ученике VIII разреда 

Наставници 

Већи број 
реализованих 

часова за 20% у 
односу на 

обавезан број 

- Евиденција реализованих 
часова 

- Планови рада 



162 

 

1.1.5. Реализација часова 
редовне наставе са 
прилагођеним активностима у 
циљу побољшања резултата 
ученика на завршном испиту 

Наставници 

На редовној 
настави 

посебно се 
наглашавају 

садржаји 
завршног 
испита; 

ученици су 
упознати са 

правилима при 
полагању 
завршног 

испита  

- Припреме часова 
- Анализа посећених часова 
- Примери задатака 

 
1.2. Усаглашавање наставног процеса са стандардима постигнућа 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

1.2.1. Планирање наставних 
садржаја у складу са 
оствареношћу стандарда у 
претходном периоду 

Наставници уз 
помоћ 

стручних 
сарадника 

Већина 
наставника 

планира своју 
наставу у 
складу са 

оствареношћу 
стандарда 

- Извештаји о посећеним 
часовима 

- Евалуационе листе са 
посећених часова (стручних 
сарадника, директора, 
помоћника директора, 
колега) 

- Записник са заједничке 
евалуације 

1.2.2. Заједничко планирање 
и реализација часова више 
наставника у циљу 
остваривања стандарда 
постигнућа и 
међупредметних 
компетенција 

Наставници, 
стручни 

сарадници 

Већина 
наставника је 
учествовало у 
реализацији 
заједничких 

часова 

- Извештаји о посећеним 
часовима 

- Евалуационе листе са 
посећених часова (педагога, 
психолога, директора, 
помоћника директора, 
колега) 

- Записник са заједничке 
евалуације 

- Записници са седница 
стручних већа 

1.2.3. Размена примера 
добре праксе кроз 
формирање базе знања 

Наставници, 
педагог 

Половина 
наставника је 

дало свој 
допринос 

формирању 
базе знања 

- Записници са седница 
стручних већа 

- Извештаји о раду наставника 
- База знања 
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1.2.4. Тематско планирање и 
реализација тематских дана 

Наставници, 
стручна 
служба, 

родитељи  

4 тематска дана  

- Извештаји о посећеним 
часовима 

- Евалуационе листе са 
посећених часова (стручних 
сарадника, директора, 
помоћника директора, 
колега) 

- Записник са заједничке 
евалуације тематског дана 

- Евалуациони лист присутних 
родитеља 

 
1.3. Континуирана подршка ученицима који раде по ИОП-у 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

1.2.1. Идентификација 
ученика за ИОП 

Наставници, 
стручни 

сарадници 

Идентификовани 
ученици за које 
треба израдити 

ИОП 

- Извештаји о посећеним 
часовима 

- Евалуационе листе са 
посећених часова (педагога, 
психологастручних 
сарадника, директора, 
помоћника директора, 
колега) 

- Записник са заједничке 
евалуације 

1.2.2. Сарадња са 
родитељима ученика 
предложених за ИОП 

Тим за 
инклузивно 

образовање и 
пружање 
додатне 
подршке 

ученицима 

Родитељи 
укључени у рад 

Тима 

- ИОП 
- Записници са састанака 

Тима 

1.2.3. Срадња са 
стручњацима из других 
школа, институција и 
установа 

Директор, 
одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници, 

Тим за 
додатну 
подршку 

ученицима 

Остварење 
сарадње по 

потреби ученика  

- Записници са заједничких 
састанака 

- Извештаји ангажованих лица 
- Планови рада 

1.2.4. Израда дидактичких 
материјала 

Наставници, 
педагог, 
ученици 

Израда 
дидактичких 
материјала 

- Дидактички материјали 
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1.2.5. Набавка адекватних 
наставних средстава 

Директор, 
наставници, 

стручни 
сарадници, 

Тим за 
додатну 
подршку 

ученицима 

Набавка нових 
наставних 

средстава према 
специфичним 

потребама 
ученика 

- Списак нових наставних 
средстава 

1.2.6. Оснаживање 
наставника кроз стручно 
усавршавање и размену 
искустава 

Директор, 
наставници, 

стручни 
сарадници, 
стручњаци 
ван школе 

Наставници су 
прошли кроз неки 

облик стручног 
усавршавања и 

размене 

- Спискови наставника 
- Записници са већа 
- Анализа посећених часова 

1.2.7. Сарадња са 
Интерресорном комисијом 

Тим за 
додатну 
подршку 

ученицима, 
директор, 

одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници 

Континуирана 
сарадња са 
Комисијом 

- Извештаји и мишљење 
Комисије 

1.2.8. Укључивање других 
ученика у неку врсту 
помоћи 

Одељењске 
старешине, 
наставници 

Најмање 1 ученик 
по предмету за 
који се израђује 

ИОП за неког 
ученика је 
укључен у 

пружање помоћи 

- ИОП 

1.2.9. Израда Плана 
транзиције 

Одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници 

Имплементација 
Плана; ученици  

успешно прелазе 
из првог циклуса у 
други, из основне 
у средњу школу и 
из једне у другу 

школу 

- План транзиције 
- Записници Тима за 

инклузивно образовање 
- Вредновање примене Плана 

 
Развојни циљ 

2. Подизање нивоа мотивисаности ученика 

Задаци 

2.1. Праћење успешности ученика 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 
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2.1.1. Анализа успеха 
ученика на 
класификационим 
периодима и предлагање 
мера унапређења 

Одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници, 
наставници, 
директор, 
помоћник 
директора 

База упоредних 
података 

успешности за 
сваку 

генерацију 
ученика 

- Извештаји педагога 
- Записници са седница 

одељењских већа 
- Записници са седница 

наставничког већа 
- Записници са Савета 

родитеља 

2.1.2. Промоција успеха и 
резултата ученика 

Тим за праћење 
и промоцију 

успешних 
ученика и 

наставника 

Ученици, 
наставници и  
родитељи су 
упознати са 
резултатима 

успешних 
ученика  

- Књига обавештења 
- Панои 
- Огласна табла 
- Школски сајт 
- Школски лист 
- Записници са Савета 

родитеља 
- Записници са седница 

Наставничког већа 

2.1.3. Формирање Тима за 
праћење и промоцију 
успешних ученика и 
наставника; Успостављање 
критеријума за избор 
најуспешнијих ученика у 
одређеном периоду 

Наставници, 
ученички 

парламент, 
стручни 

сарадници 

Коригован 
интерни 

Правилник о 
похваљивању и 

награђивању 
учњника 

- Књига обавештења 
- Панои 
- Огласна табла 
- Школски сајт 
- Школски лист 
- Записници са Савета 

родитеља 
- Записници са седница 

Наставничког већа 

2.1.4. Појачана сарадња 
учитеља и одељењских 
старешина кроз заједничке 
састанке и размену података 

Наставници, 
стручни 

сарадници 
2 састанка  

- Записници са седница 
одељењских већа 

2.1.5. Појачана сарадња са 
средњим школама кроз 
праћење успеха наших 
бивших ученика 

Стручни 
сарадници, 
родитељи, 

наставници, 
ученици, 

30 % ученика је 
обухваћено 
праћењем 

успеха 

- Извештаји педагога 
- Записници са седница 

одељењских већа 
- Записници са седница 

наставничког већа 
- Записници са Савета 

родитеља 

2.1.6. Праћење постигнућа 
ученика у ваншколским 
активностима 

Тим за праћење 
и промоцију 

успешних 
ученика и 

наставника 

100 % ученика 
и наставника и 
50% родитеља 
је упознато са 
резултатима 

успешних 
ученика  

- Књига обавештења 
- Панои 
- Огласна табла 
- Школски сајт 
- Школски лист 
- Записници са Савета 

родитеља 
- Записници са седница 

Наставничког већа 
- Записници о раду Тима 
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2.1.7. Укључивање ученика у 
реализацију наставних 
јединица, контролних вежби 
и тестова 

Наставници, 
ученици 

Наставници 
сарађују са 

ученицима на 
реализацији 

часа или 
његовом 

планирању 

- Припреме за час 
- Контролне вежбе и тестови 
- Планови рада 
- Фотографије и снимци 

часова 

 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

Развојни циљ 

1. Организационо унапређење рада школе 

Задаци 

1.1. Унапређење процедура 

Активности Носиоци 
Критеријуми 

за вредновање 
Мерила за вредновање 

1.1.1. Дефинисање и 
усвајање процедура за 
унапређивање рада школе 
(прихватање новог ученика / 
наставника у школи; 
менторски рад;  правдање 
изостанака...) 

Наставници, 
одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора 

Објављена 
прцедура у 

штампаном и 
електронском 

облику 

- Записници са одељењских и 
стручних већа 

- Записници са Наставничког 
већа 

1.1.2. Праћење примене 
дефинисних процедура 
интерним актима 

Директор, 
помоћник 
директора, 

стручни 
сарадници, 

секретар школе 

Реаговање 
запослених у 
различитим 
ситуацијама 

- Записници са одељењских и 
стручних већа 

- Записници са Наставничког 
већа 

 

Развојни циљ 

2. Подизање квалитета наставе 

Задаци 

2.1. Опремање школе новим и савременим наставним средствима 

 

Активности Носиоци 
Критеријуми 

за вредновање 
Мерила за вредновање 

2.1.1. Планирање употребе 
постојећих наставних 
средстава  

Наставници, 
директор, 
помоћник 
директора 

педагог 

Већа и редовна 
употреба 

постојећих 
наставних 
средстава 

- Припреме за час 
- Планови рада 
- Фотографије и снимци часова 
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2.1.2. Изарада плана 
набавке наставних 
средстава 

Наставници, 
одељењске 
старешине, 

стручни 
сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора, 

библиотекар, 
медијатекар 

постоји урађен 
план набавке 

наставних 
средстава  

- Планови набавке 
- Записници са седница 

стручних већа 
- Записници са седница 

одељењских већа 
- Записници са седница 

наставничког већа 
- Записници са Савета 

родитеља 

2.1.3. Планска набавка 
нових наставних средстава 

Директор, 
помоћник 
директора, 

библиотекар, 
медијатекар, 

институције ван 
школе 

Набављена 
нова наставна 

средства 

- Извештај о раду школе 
- Финансијски извештај школе 

2.1.4. Опремање новог 
кабинета за наставу 
информатике 

Директор, 
помоћник 
директора, 

библиотекар, 
медијатекар, 

институције ван 
школе 

Нови кабинет 
информатике 

функционално 
опремљен 

- Кабинет опремљен 
адекватним наставним 
средствима 

- Захтеви упућени Градском 
секретаријату, Министарству, 
донаторима… 

 
2.2. Повећање употребе савремених средстава у настави 

Активности Носиоци 
Критеријуми 

за вредновање 
Мерила за вредновање 

2.2.1. Обука наставника за 
употребу савремених 
наставних средстава и ИКТ 

Директор,  
наставници, 
реализатори 

обука 

Наставници су 
обучени за 
употребу 

савремених 
наставних 
средстава 

- Анализе посећених часова 
- Извештаји наставника о свом 

стручном усавршавању 
- Записници са седница 

стручних већа 

2.2.2. Обука ученика за 
употребу савремених 
наставних средстава и ИКТ 

Наставници, 
реализатори 

обука  

Ученици су 
обучени за 
употребу 

савремених 
наставних 
средстава 

- Анализе посећених часова 
- Записници са седница 

одељењских већа 
- Записници са седница 

стручних већа 

2.2.3. Реализација часова 
применом савремених 
наставних средстава и ИКТ 

Наставници, 
педагог 

Часови се 
реализују уз 

примену 
савремених 
наставних 

средстава и 
ИКТ 

- Припреме наставника за час 
- Извештаји о посећеним 

часовима 
- Евалуационе листе са 

посећених часова (педагога, 
психолога, директора, 
помоћника директора, 
колега) 

- Записник са заједничке 
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евалуације часа 
- Евалуациони лист присутних 

родитеља 

2.2.4. Презентација 
употребе наставних 
средстава на часовима,  
Наставничком већу или 
Савету родитеља,  

Наставници, 
спољни 

сарадници, 
стручни 

сарадници  

Презентација 1 
наставног 

средства у току 
године 

- Записник са Савета родитеља 
- Записник са Наставничког 

већа 
- Евалуационе листе са 

посећених часова (педагога, 
психолога, директора, 
помоћника директора, 
колега) 

 

Развојни циљ 

3. Даље развијање подстицаног окружења за рад 

Задаци 

3.1. Награђивање успешних ученика и наставника 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

3.1.1. Успостављање 
критеријума за награђивање 
ученика и наставника у 
одређеном периоду 

Директор, 
наставници, 

ученички 
парламент, 

стручни 
сарадници 

Унапређење 
Правилника о 

похваљивању и 
награђивању 

учњника и 
запослених 

- Записници са седница 
одељењских већа 

- Записници са седница 
Наставничког већа 

3.1.2. Израда билтена „Наши 
успешни ученици и 
наставници“ и израда 
критеријума за избор 
успешних ученика и 
наставника 

Тим за праћење 
и промоцију 

успешних 
ученика и 

наставника 

Објављен 
билтен 

- Извештај о раду школе 
- Записници рада Тима 
- Билтен 
- Сајт школе 

3.1.3. Појачана сарадња са 
локалном заједницом и 
организацијама ван школе 

Директор, 
наставници, 

ученички 
парламент, 

стручни 
сарадници 

Успешни 
ученици и 

наставници су 
обухваћени 

неком врстом 
награде 

- Извештај о раду школе 
- Записници са седница 

одељењских већа 
- Записници са седница 

Наставничког већа 
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3.1.4. Организовање 
игранки, дружења и излета 

Директор, 
помоћник 
директора, 
наставници, 

ученички 
парламент 

4 пута годишње 

- Фотографије и видео записи 
- Панои 
- Огласна табла 
- Школски сајт 
- Школски лист 

 
3.2. Унапређење рада секција и вананставних активности 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

3.2.1. Формирање нових 
секција у складу са 
интересовањима ученика 

Наставници, 
одељењске 
старешине 

Секције се 
организју у 
складу са 

интересовњима 
ученика 

- Анкете 
- Записници са седница 

стручних већа 
- Панои 
- Извештаји о раду 

наставника 

3.2.2. Организовање 
изложби и сајмова 

Директор, 
наставници, 

ученички 
парламент, 
родитељи, 

стручни 
сарадници 

2 пута годишње 

- Фотографије и видео записи 
- Панои 
- Огласна табла 
- Школски сајт 
- Школски лист 

3.2.3. Реализација већег 
броја посета и излазака ван 
школе у складу са 
интересовањима ученика 
(музеји, позоришта, 
биоскопи, сајмови књига, 
науке, технике, образовања, 
фестивал науке...) 

Одељењске 
старешине, 
наставници 

60 излазака ван 
школе  

- Записници са седница 
одељењских већа 

- Записници са седница 
стручних већа 

- Панои 
- Школски часопис 
- Интернет презентација 

школе 

 

3.3. Уређење школског простора 

Активности Носиоци 
Критеријуми за 

вредновање 
Мерила за вредновање 

3.3.1. Уређење школског 
дворишта 

Наставници, 
одељењске 
старешине, 
ученички 

парламент, 
ученици, 
техничко 
особље 

Школско 
двориште је 
уређено и 
неговано 

- Фотографије и видео записи 
- Панои 
- Огласна табла 
- Школски сајт 
- Школски лист 
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3.3.2. Уређење учионица 

Наставници, 
одељењске 
старешине, 
ученички 

парламент, 
ученици, 
техничко 
особље 

Уредне и чисте 
учионице 

- Фотографије и видео записи 
- Панои 
- Огласна табла 
- Школски сајт 
- Школски лист 

3.2.3. Уређење фасада 
школе  

Наставници, 
одељењске 
старешине, 
ученички 

парламент, 
ученици 

Освежене и 
школским 
мотивима 
осликани 

делови фасада 
школе 

- Фотографије и видео записи 
- Панои 
- Огласна табла 
- Школски сајт 
- Школски лист 

 

VIII ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

VIII 1. ОБЛИЦИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 
 

Сарадња породице и школе веома је важан сегмент, од којег зависи ниво успешности 
остваривања целокупног образовно - васпитног процеса. Могућности и облици сарадње су 
разноврсни и подразумевају продубљивање,унапређивање и обогаћивање односа школа - 
породица. 

Сарадња породице и школе реализује се кроз следеће облике и форме: 
- индивидуалне разговоре-IX-VI („Дан отворених врата“- путем личних контаката са 

родитељима, наставник се непосредно упознаје са условима живота породице, 
економским и стамбеним приликама, културним навикама, односима у породици, 
здравственим стањем и психофизичким развојем детета, што доприноси формирању 
комплетније слике о сваком поједином ученику и богати и  продубљује сарадњу са њим). 
Распоред индивидуалних разговора утврђује се за целу школску годину и истакнут је на 

огласној табли у холу и на сајту школе и доступан свим родитељима. 
- месечне сусрете родитеља са свим наставницима у школи, директором, помоћником директора и 

ПП - службом, у термину од 19 до 20 часова. О распореду ових сусрета упознати Савет родитеља и 
исти објавити на огласној табли и сајту школе (за прво полугодиште до 15.09. а за друго до краја 
фебруара). 

- родитељске састанке (групни облик међусобног информисања и договора о конкретним питањима 
и проблемима). Родитељски састанци се организују на три начина: 

а) одељењски састанци родитеља – у центру пажње су актуелна дешавања у одељењу: 
организација наставе, владање и напредовање ученика, похађање часова, израда  домаћих 
задатака, организација слободног времена, помоћ слабијим и подршка талентованим ученицима, 
посете предузећима, припрема и реализација екскурзија и наставе у природи, излети, упознавање 
за изменама закона и правилника - овакве састанке са одређеним садржајем организује 
одељењски старешина, уз помоћ одељењског представника у Савету родитеља и 
сугестијастручних сарадника. Део родитељског састанка или неке од активности може да 
реализује поједини родитељ, као и ученик тог одељења у договору са одељењским старешином 
(извештај са екскурзије, са завршног испита, припрема за завршни испит...). 

б) општи родитељски састанци  - третирају питања која се односе на: 
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- планирање рада школе, организацију и извођење наставе, предузимање већих заједничких акција, 
боравка итд, и на којима поред представника школе у припремању састанака могу да учествују и 
чланови Савета родитеља школе. 

в) састанци групе родитеља – по потреби, у договору са стручним сарадницима (нпр. са 
родитељима деце која слабије уче или имају дисциплинске проблеме или је за рад са њиховом 
децом предвиђен специјални васпитно - образовни рад или су у питању надарена деца). 

- отворени дан школе који се организује са намером да родитељи присуствују часовима 
редовне наставе према припремљеном распореду. Родитељи се пријављују одељењском 
старешини који прави распоред у договору са предметним наставницима. 

- педагошко – психолошке трибине и предавања о темама које су значајне за одређену 
групу родитеља – полазак детета у школу, заштита ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања, превентивне теме, пубертет, полагање завршног испита... 

- присуство родитеља на часовима у својству предавача – у зависности од  циља посете, 
родитељ као стручњак може да помогне наставнику у реализацији наставне јединице или 
да присуствује часу како би посматрао понашање свог детета и дешавања на часуу својству 
посматрача. 
Поред ових облика сарадње школе и породице, предвиђа се и унапред планира Програм 

рада Савета родитеља школе (IX-VI), као асоцијације у коју су делегирани представници свих 
одељењских Савета. Он расправља и помаже у решавању свих битних питања из живота и рада 
школе. Нарочито ће бити упућени у иновације по питању сарадње породице и школе путем: 

- огласне табле за родитеље за прослеђивање битних информација намењене размени идеја и 
предлога са родитељима,  

- плана контролних вежби и писмених задатака за ученике, 
- подсећања да волонтирање у одређеним сегментима сарадње може имати веома важан утицај 

на поспешивање развоја деце (родитељи воде или помажу у раду шаховске секције, спортске 
секције, секције примењених вештина...), 

- упознавања са стручним темама које ће се реализовати у оквиру педагошких трибина или 
планирање реализације неких тема уз помоћ гостију - стручњака из других образовних, 
здравствених и социјалних институција,  

- упућивања родитеља на стручну литературу - чланке, књиге, часописе и новине које су 
инвентар школске библиотеке,  

- информисања о трибинама и предавањима у граду, промоцијама књига, концертима за 
родитеље…), 

- увођења додатне евиденције (свеске васпитног рада и свеске евиденције о понашању ученика 
у школи на настави и ван ње). 

- Родитељи учествују и у раду тимова који се у школи организују ради остваривања одређених 

циљева: Тим за инклузивно образовање и пружање додатне подршке ученицима, Тим за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за самовредновање рада 

школе и Тим за школско развојно планирање. 

- Родитељи учествују у процени степена остварености сарадње са школом (кроз анкетирање, 

упитнике) 

садржај рада активности ниво време носилац посла 

Редовни родитељски састанци 
информисање, 

учешће 
I – VIII 

IX, XI,I, 
IV, VI 

одељењске 
старешине 

Савет родитеља школе 
информисање, 

учешће, 
реализација 

I – VIII 
IX, XI, 
IV, VI 

председник Савета 
родитеља 

Рад у оквиру тимова учешће 
Савет 

родитеља 
IX- VI чланови тима 
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Реализација радионица о 
превенцији насиља, наркоманије... 

учешће I – VIII IX-XII  
одељењске 
старешине 

Дан отворених врата и отворени дан 
школе за посету часовима 

информисање, 
размена 

V - VIII 

X – V 
једном 
месечн

о 

наставници 

Ваше дете је постало ђак предавање I разред IX ПП служба 

Представљање резултата 
испитивања квалитета, брзине и 
разумевања прочитаног 

истраживање I разред V 
психолог, педагог, 
логопед, учитељи 

Испитивање разумевања прочитаног истраживање II разред VI 
психолог, педагог, 
логопед, учитељи 

Представљање резултата 
истраживања адаптације ученика на 
предметну наставу 

анализа V разред II 
педагог, 
одељењске 
старешине 

Пробни и завршни испит и упис 
ученика VIII разреда у средње школе 

информисање VIII 
IV, V – 

VI 

председник Уписне 
комисије, 
представник 
МПНТР 

Укључивање родитеља у рад 
појединих едукативних семинара 

семинари I – VIII X –V 
организатори 
семинара 

Информације о новинама у ПП 
литератури путем огласне табле и 
паноа 

информисање I–VIII IX –VI 
ПП служба, 
библиотекар 

Организовање вашаришта (продаја 
дечјих радова) 

изложба I–VIII 
XII, III, 

IV 
руководиоци 
секција 

Акције уређења школе и хуманитарне 
акције 

учешће I – VIII IX – VI 
 руководиоци 
секција и Црвеног 
крста 

Рад и активности Дома здравља - Др 
Сима Милошевић и стоматолошке 
службе у школи 

информисање 
Савет 

родитеља 
XI – VI 

представник ДЗ и 
др Ћалдовић 

Правилник о примени Протокола за 
заштиту ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања и 
занемаривања, функционисање 
Интерне и екстерне заштитне мреже и 
активности рада Тима за заштиту 
ученика  

информисање 
Савет 

родитеља 
IX – XII 

директор, 
координатор Тима 
заштиту ученика од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања  

Правилник о ближим критеријумима 
има за препознавање облика 
дискриминације од стране запосленог, 
детета, ученика или трећег лица у 
установи образовања и васпитања 

информисање 
Савет 

родитеља 
IX – XII 

директор, члан 
Тима за заштиту 
ученика од насиља 

Закон о основама система 
образовања и васпитања, Закон о 
основној школи 

информисање 
Савет 

родитеља 
IX – XII директор, секретар 

Представљање Правилника о ближим 
упутствима за утврђивање права на 
индивидуални образовни план, 

информисање 
Савет 

родитеља 
IX педагог 
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његову примену и вредновање 

Правилник о оцењивању ученика у 
основном образовању 

информисање 
Савет 

родитеља 
IX директор 

Ризици од трговине људима- улога 
школе, улога родитеља   

информисање 
Савет 

родитеља 
X - XII 

директор, Данијела 
Барјактаревић– 
родитељ (Центар за 
заштиту жртава од 
трговине људима) 

Смернице за рад са ученицима који 

имају хроничну болест информисање 
Савет 

родитеља 
X 

директор, гост из 
здравствене 
установе, родитељ 

Учешће родитеља у фокус групама за 

потребе школе или других установа учешће I – VIII IX –VI директор 

Попуњавање анкета за потребе 

истраживача из МПНТР, ЗУОВ, 

ЗВКОВ, факултета... 
учешће I – VIII IX –VI директор 
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VIII 2. САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА  
 

 Делове програмских садржаја и образовно-васпитних задатака школа ће реализовати у објектима ван школе, или у сарадњи са локалном 
заједницом. То се односи на све садржаје за које су потребни посебни услови или имају повољније услове од школских. На тај начин се остварује 
непосредна веза са друштвеном средином и стручније и садржајније реализује годишњи план рада. 

институције начин сарадње учесници 

Дом здравља у Жаркову 
Систематски прегледи, предавање о пубертету 
Предавања превентивног садржаја 

сви ученици, одељењске старешине, 
учитељи 

Дечји културни центар Представе за ученике школе 
ученици, учитељи, одељењске 
старешине 

Основне и средње школе 
Општински стручни активи, посете угледним часовима,представљање 
средњих школа, сајам образовања, Ученички парламент, реализација 
плана транзиције за ученике који наставу прате по ИОП-у 

наставници,  
учитељи и стручни сарадници 

Предшколске установе 
Реализација плана транзиције за ученике којима је потребна додатна 
подршка у образовању, организовање посете предшколаца школи, 
организовање родитељских састанака за родитеље будућих првака 

васпитачи, учитељи и стручни 
сарадници  

ОШ ”Милоје Павловић” Подршка ученицима са сметњама у развоју стручни сарадници 
Туристичке агенције Организација екскурзија, наставе у природи ученици I-VIII разреда, наставници 

Београдски сајам 
Сарадња са организаторима, посете ученика, набавка књига за 
школску библиотеку 

наставници, чланови литерарне и 
новинарске секције, библиотекар 

Факултети у Београду 
Семинари, полагање стручних испита за лиценцу, пракса студената, 
менторски рад, стручни и научни скупови 

стручни сарадници и наставници 

Институт за математику ”Дани открића”, радионице у организацији наших наставника ученици, наставници природних наука 
Регионални центар за таленте Тестирање, истраживачки радови ученици, наставници, ПП служба 

Друштво психолога 
Информације о Сабору психолога, семинари, набавка тестова, 
менторски рад са студентима 

стручни сарадници 

Позоришта, биоскопи, музеји Посете ученика и запослених 
ученици I-VIII разреда и одељењске 
старешине 

Општински и градски МУП 
Превентивни рад и сарадња са Одељењем за малолетничку 
делинквенцију и саобраћајном полицијом 
Предавања за ученике и родитеље 

ученици I –VIII разреда и родитељи 
 
 
 

Педагошко друштво Србије Организација семинара, вебинара, стручна размена, републичке стручни сарадници 
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секције, менторски рад 

институције начин сарадње учесници 

Савез учитеља Републике 
Србије 

Организација семинара, стручна размена, рад са студентима учитељи, наставници 

Библиотека града Београда,  
Градска библиотека „Лаза 
Костић” 

Књижевни сусрети и промоције, семинари 
библиотекар, наставници српског 
језика, ученици 

Општина Чукарица 

Побољшање материјалних и техничких услова рада школе, 
такмичења, обележавање Дечје недеље, награде за носиоце дипломе 
Вук Караџић и ученика генерације, наградае за остварене резултате 
на републичком такмичењу, Интерресорна комисија, учешће у 
пројекту "Читалачка значка" 

ученици млађих и старијих разреда, 
одељењске старешине, учитељи, ПП 
служба 

Градски центар за социјални 
рад Чукарица 

Иницирање сарадње, слање дописа, укључивање у реализацију плана 
превенције раног напуштања образовања за децу и ученике у ризику 
од раног напуштања школе  

директор, стручни сарадници, секретар 

Културни центар Чукарица 
”Јесен на Чукарици” – музичке свечаности, књижевне вечери, 
позоршне представе, промоције књига, хуманитарне акције 

ученици млађих и старијих разреда, 
одељењске старешине, учитељи, ПП 
служба 

Црвени крст Чукарице 
Такмичења, приредбе, хуманитарне акције, конкурси, Прва помоћ, 
радионице за ученике 

руководилац ЦК и ученици 

Медијске информативне куће 
Изнајмљивање костима за Светосавску приредбу, разговори на 
стручне теме, снимање емисија, давање интервјуа 

комисија за КЈД, ученици,  
директор, наставници, учитељи 

Управа противпожарне 
полиције 

Обука и вежба евакуације у случају пожара чланови колектива и ученици 

Завод за психофизиолошке 
поремећаје и говорну 
патологију 

Упућивање ученика и консултације 
ученици и родитељи, стручни 
сарадници 

Институт за ментално здравље Упућивање ученика и консултације 
ученици и родитељи, стручни 
сарадници 

Геронтолошки центар и Савез 
бораца 

Организација приредбе за стара лица, очување споменика ученици, комисија КЈД 

Удружење грађана „Жарковац“ Посело Жарковчана, посете ученика, прославе ученици, Снежана Малинић 
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Школска управа Београд 
Посете саветника за напредовање у струци, спољашње вредновање, 
обуке 

директор, помоћник директора, стручни 
сарадници 

Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја 

Стручни семинари, стручна упутства, статистички подаци, бесплатни 
уџбеници за ученике, учешће у раду комисија, наставници спољни 
сарадници 

учитељи, наставници, ПП служба 

Републички завод за 
статистику 

Достављање статистичких података 
директор, помоћник директора, стручни 
сарадници, секретар  

Завод за вредновање 
квалитета образовања и 
васпитања 

Учешће у комисијама и радним групама 
Анализа завршних испита 
Семинари 

директор школе, ПП служба, 
наставници, ученици 

Завод за унапређивања 
образовања и васпитања  

Учешће у комисијама и радним групама 
Каталог семинара 

наставници 

Центар за смештај страних 
малолетних лица без пратње 
родитеља или старатеља  

Заједничке акције у сарадњи са локалном заједницом 
Сарадња са старатељима у вези ученика миграната 

директор, стручни сарадници 

МАДАД 2 Писање извештаја о раду са ученицима мигрантима 
Ментор за школе, одељењске 
старешине, директор 

Центар за промоцију науке 
У оквиру манифестације Мај месец математике 
радионице за ученике 

наставници природних наука, ученици 

Истраживачка станица Петница  
Идентификовање даровитих ученика и информисање о начинима 
конкурисања за Петницу, укључивање ученика у њихове програме 

предметни наставници 

институције начин сарадње учесници 

Градски секретаријат за 
образовање 

Финансирање запослених у продуженом боравку, делимично 
финансирање наставе у природи и екскурзија, материјални трошкови 

помоћник директора, одељењске 
старешине 

Издавачке куће  Набавка лектира, књига за децу и одрасле библиотекар 

Шаховски савез Београда и 
Србије 

Такмичења, симултанке ученици 

Нансен Дијалог центар Реализација програма „Образовање за мир” I-VIII разред, координатор програма 

УНИЦЕФ  Реализација програма „Школа без насиља” и других програма за децу I-VIII разред, координатор програма 

Скупштина града Манифестације, конкурси, акције наставници и ученици 

Спортски клубови Учешће на турнирима руководиоци секције и ученици 
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Ватрогасни савез Чукарице Учешће на конкурсима, такмичењима, квизовима, едукација руководилац већа IV разреда и ученици 

Друштво учитеља Београда Учешће на семинарима, трибинама, конкурсима учитељи I – IV разреда 

Друштво за стране језике и 
књижевност Србије 

Учешће на трибинама и семинарима чланови стручног већа за језике 

„The English book”  Учешће на конкурсима, такмичењима 
I-VIII разред, наставници енглеског 
језика 

Руски дом Посета, учешће на манифестацијама и ликовним конкурсима 
наставници руског језика, ликовне 
културе и ученици 

Руска школа Учешће на такмичењу наставници руског језика и ученици 

Дечје срце Подршка ученицима са сметњама у развоју ПП служба и учитељи 

Форма идеале Ликовни конкурс за ученике првог разреда учитељи, ПП служба 

СПЦ  Вазнесење Господње 
Жарково  

Организовање  фестивала, прослављање празника вероучитељице, I-VIII разред 

Еразмус  Размена информација у вези пројекта чланови тима за реализацију пројекта 
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IX ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
IX 1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 

Изложбе време носиоци посла 

централни хол 

поставке „Школа без насиља” IX - VI Тим за заштиту деце од насиља 

фото – панои                   IX - VI 
реализатори акција, Ученички парламент, 
Вршњачки тим 

поставке програма „Образовање за мир“ IX Драгана Пејчић и реализатори 

естетско уређење ентеријера и  
екстеријера школе 

IX - VI 
еколошка секција, ликовна секција, 
вероучитељи 

приказ резултата рада секција на паноима 
или кроз активности - месечно 

X - V руководиоци секција 

приказ резултата рада секција кроз 
заједничку изложбу свих секција 

XII и VI руководиоци секција 

литерарна и новинарска секција  XI и III 
Ксенија Јовић, Марјана Драговић, Бисерка 
Станчевић, Марија Димитријевић 

поставке програма„Дете и књига” XII и III Јелена Стојчевски 

поставке програма „Професионална 
оријентација“ 

X - VI Зорица Тубин 

поставке програма „Упознај Београд, 
упознај свет...“ 

X - VI Гордана Николовски 

продукти секције примењених вештина 
XII, I, 

III 
Светлана Јовановић, Јадранка Бакша, Сања 
Илић Јохана 

радови и приредбе поводом  Дана школе 
и празника 

III Руководилац KJД 

пано са резултатима такмичења IV - VI предметни наставници, Долорес Грбић 

велики хол 

школске игранке (дружења) IX - VI сарадник ван школе 

изложбени простор великог хола IX, II Нина Васиљевић, Бојан Лазов 

панои на спрату IX - VI руководиоци секција, учитељи 

савремени перформанси 
(музички,сценски,драмски) 

X, I, III комисија за КЈД 

холови на спратовима 

радови ученика, информације за ученике, 
шематски приказ нивоа и врста насиља 

IX - VI 
директор, помоћник директора, стручни 
сарадници, наставници, учитељи 

пано испред ПП службе 

информације, текстови, савети, 

занимљивости IX - VI стручни сарадници 

школски лист „ПЕТЉА” 

уређење и штампање школског листа I - III 
Радиша Лековић, Ксенија Јовић, чланови 
редакције 

уређење сајта школе 

ажурирање података на сајту IX - VI Дејан Илић, Јелена Стојчевски 

II информативне огласне табле 

припрема и постављање обавештења на 
огласним таблама IX - VI 

Биљана Радосављевић, Зорка Перић, стручни 
сарадници, Долорес Грбић, Ученички 
парламент 
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IX 2. АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 
 

програмске активности носилац посла време 

Пријем првака у школу одељењско веће II разреда IX 

Обележавање Светског дана 
мира 

Драгана Пејчић 

Дечја недеља 
Љиљана Благојев и 
сарадници 

X 
Сајам књига 

Јелена Стојчевски, 
наставници српског језика 

Посете културним догађањима у 
оквиру јесење манифестације 
„Дани Чукарице“, „Дани 
Београда“ 

задужени наставници 

Јесењи карневал - вашар, домаће 
јесење посластице 

Љиљана Благојев и 
сарадници 

X 

Новогодишњи вашар 
Јадранка Бакша, Сања 
Илић - Јохана, Светлана 
Јовановић 

XII 

Посело у Жаркову Снежана Малинић 

Бадње вече Снежана Малинић 

Дани Светог Саве – Светосавска 
представа 

Бранка Драгичевић, 
Марјана Драговић, 
руководиоци секција 
старијих разреда и 
сарадници по задужењу 
директора 

I 

Дани Мирослава Антића - 
представа за ученике и свечана 
академија 

Биљана Радосављевић, 
руководиоци секција, 
руководилац комисије за 
КЈД 

III 
Сарадња са руском школом 

Татјана Унковић, Душанка 
Симеуновић 

Обележавање 8. марта 
Јадранка Бакша, Сања 
Илић Јохана, Светлана 
Јовановић 

Прослава у цркви – Врбица  
Снежана Малинић, Бранка 
Драгичевић, Марјана 
Драговић 

IV 

Ускршња изложба 
Светлана Јовановић, 
Бранка Драгичевић, 
Марјана Драговић 

Дани руске културе (поезије, 
прозе, музике,...) 

Татјана Унковић, Душанка 
Симеуновић и сарадници 

V 

Испраћај осмака 
руководилац већа VIII 
разреда, директор 

VI 

Активности из програма „Дете и 
књига“ 

Јелена Стојчевски 

IX - VI 
Програм„Школа без насиља“ Јелена Петровић 

Програм„Образовање за мир“ Драгана Пејчић 
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Програм„Упознај Београд, 
упознај свет…“ 

Долорес Грбић 
 

Програми интерног и екстерног 
маркетинга 

Биљана Радосављевић 

Сусрети с писцима Јелена Стојчевски 

Одвођење ученика на 
позоришне представе  

Милена Радовић и Јелена 
Стојчевски 

X- VI 

Одвођење ученика у музеје, 
културне установе 

одељењске старешине, 
наставници 

X- VI 

 
НАПОМЕНА: Носилац посла бира сараднике у договору са координатором КЈД и на време их 
обавештава и упознаје са активностима 

 
 

IX 3. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ - ИНФОРМАЦИЈА И  ПРИКАЗИВАЊЕДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ У 
СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

активности носиоци посла 

Сајт школе Дејан Илић, Јелена Стојчевски 

Школски лист „Петља“, одељењски листови 
Радиша Лековић, Ксенија Јовић, 
чланови редакције, учитељи 

Летопис школе Татјана Унковић, Ведрана Муњас 

Приказивање делатности школе:  
извештавање у медијима, учешће у манифестацијама, 
пројектима и конкурсима 

Биљана Радосављевић, чланови 
комисије за КЈД, чланови секција 

Објављивање текстова, стручних радова чланови колектива 

Сарадња са МПНТР, ЗУОВ-ом, ЗУКОВ-ом, Општином, 
Скупштином града, УНИЦЕФ-ом, ПДС, ДП, Образовним 
форумом 

Биљана Радосављевић, чланови 
колектива 

Организована посета стручњака из различитих области 
Биљана Радосављевић, 
Јелена Стојчевски, стручни 
сарадници 

Сарадња са факултетима у оквиру рада тима Тања Њаради, ментори 
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X1. ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
 Сагледавање предвиђених и остварених образовно-васпитних задатака и активности, као и 
процењивање њихове међусобне усаглашености, вршиће се на  више начина: 

- анализом извештаја о успеху и владању ученика 
- анализом резултата са такмичења, завршног испита и уписа у средње школе 
- анализом резултата иницијалног тестирања ученика од стране ЗВКОВ-а 
- анализом успеха бивших ученика на крају првог разреда средње школе 
- самовредновањем остварености програмских задатака задужених чланова колектива 
- сагледавањем ефеката реализованих програма и пројеката на нивоу школе 
- анализом евиденције о случајевима насиља 
- анализом резултата реализованих истраживања, испитивања, анкета и упитника 
- увидом у записнике стручних и руководећих органа и тимова школе и пратеће 

документације 
- праћењем реализације образовно-васпитних активности наставника и ученика 

предвиђених годишњим планом и школским програмима и развојним планом рада школе 
- праћењем тока остваривања образовно- васпитног процеса од стране директора, 

помоћника директора и стручних сарадника (посета часова редовне, допунске наставе, 
додатног рада,  угледних часова, одељењских заједница, секција), ИОП-а и записника о 
анализи истих 

- праћењем реализације тематског планирања и повезивања сродних садржаја различитих 
предмета 

- праћењем рада приправника од стране ментора, ПП службе, директора и помоћника 
директора 

- анализом стручног усавршавања и записника о презентацији, анализи и дискусији 
- протокола о педагошко - инстриктивном раду стручних сарадника са наставницима 
- праћењем учешћа наставника у раду других институција, радних група, комисија, тимова 
- увидом у реализацију комисије за КЈД и екстерног маркетинга школе 
- понудом ваннаставних активности у школи, анализом укључености ученика у активности 

локалне заједнице и мотивисаности запослених да ученике укључују у те активности 
- праћењем остварености образовних стандарда за крај основног образовања 
- кроз присуство родитеља на трибинама, предавањима и презентацијама и анализом 

анкета о задовољству родитеља радом школе 
- анализом услова рада и њиховим побољшањем 
- путем извештаја о надгледању рада школа од стране МПНТР, просветне инспекције, 

саветника из ШУ. 
 Оперативну фазу као и припреме наставника за непосредни рад са ученицима пратиће 
директор и педагог школе, јер је ово предуслов повећања квалитета рада, рационализације и 
осавремењавања свих облика образовно-васпитног рада. При томе ће се тежити конкретизацији 
радних задатака и њиховом прилагођавању условима рада школе. 
 Инструктивно-педагошки рад директора, и стручних сарадника  ће се обавити: 

- анализама посећених часова наставних и ваннаставних активности 
- иницирањем и увођењем иновација у васпитно-образовни процес 
- учешћем у раду стручних органа и тимова у школи 
- вредновањем квалитета појединих аспеката наставе 
- праћењем објективности критеријума оцењивања ученика 
- доприносом у изради плана и реализацији стручног усавршавања наставника и сарадника у 

оквиру школе и ван ње 
- пружањем помоћи и праћењем рада ментора, приправника и нових наставника 
- стручном разменом чланова стручних тимова, реализатора пројеката 
- сугестијама у реализацији школских програма за све разреде 
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- организовањем стручних трибина и радионица и сарадњом са родитељима на 
активностима које унапређују рад школе 

- праћењем остварености образовних стандарда 
- На крају сваког полугодишта директор ће подносити Извештај о свеукупном раду школе са 

проценом нивоа остварености планираних задатака и постигнутих резултата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Годишњи план рада школе за школску 2020/21. годину припремила је комисија у саставу: Невена 
Марковић, Љиљана Вицјан, Зорица Радојчић, Драган Вељковић  
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ  

У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ  

Оперативни план рада сачињен је у складу са Посебним програмом основног образовања и 

васпитања који је припремио Завод за унаређивање образовања и васпитања и Стручним 

упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 

2020/2021. години 

Овај Оперативни план ће се примењивати у школској 2020/21. години у зависности од 

актуелне епидемиолошке ситуације, као и актуелних препорука и мера надлежних институцијаи 

органа, ради обезбеђивања заштите здравља ученика и запослених, спречавања ширења 

инфекције и заразних болести, као и остваривања права ученика на образовање. 

Уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде окончана, препоруке и мере надлежних 

институција и органа усмерене за заштиту здравља становништва и спречавања ширења 

инфекције заразних болести буду стављена ван снаге и не постоји опасност за здравље ученика и 

запослених, уколико се за то стекну у потпуности  безбедни услови, школа ће остваривати редовни 

непосредан образовно-васпитни рад. 

Уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде таква да постоји опасност по здравље 

ученика и запосленихи на снази су одговарајуће препоруке и мере надлежних институција и 

органа усмере за заштиту здравља становништва и спречавања ширења инфекције заразних 

болести, школа ће организовати образовно-васпитни рад у складу са овим Оперативним планом. 

Овај Оперативни план организације и реализације наставе саставни је део годишњег плана 

рада школе и школског програма. 

План наставе и учења у складу са посебним програмом 

Први циклус – непосредна настава 

РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ 

I II III IV 

СРПСКИ ЈЕЗИК 5 5 5 5 

МАТЕМАТИКА 5 5 5 5 

СВЕТ ОКО НАС / ПРИРОДА И ДРУШТВО 2 2 2 2 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 2 2 2 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1    

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  1 1  

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ    1 

ФИЗИЧКО ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 1 1 1 1 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 1 1 1 1 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 1 1 1 1 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ / ВЕРСКА НАСТАВА 1 1 1 1 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 1 1 1 1 

Укупно 20 20 20 20 
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Допунска настава, додатна настава и ваннаставне активности могу да се реализују на даљину 

или непосредно по могућностима распореда. 

 

Други циклус – комбинована настава 

Предмет ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед год нед год 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 5 180 4 144 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 72 2 72 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 1+1 час на 

даљину 

72 1 час на даљину 36 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 1+1 час на 

даљину 

72 1 36 

ИСТОРИЈА 1 36 2 72 

ГЕОГРАФИЈА 1 36 2 72 

ФИЗИКА - - 2 72 

МАТЕМАТИКА 4 144 4 144 

БИОЛОГИЈА 2 72 2 72 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 2 72  1+1 час на 

даљину 

72 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 1 36 1 36 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 2 +1 час на 

даљину 

72 2 +1 час на 

даљину 

72 

ВЕРСКА НАСТАВА/ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 1 час на даљину 36 1 час на даљину 36 

РУСКИ ЈЕЗИК 2 72 2 72 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 1 36 1 час на даљину 36 

Укупно 25+3 часа на даљину 25+4 часа на даљину 

Слободне активности (ХИО, СЖП, ЦСВ), допунска настава, додатна настава, ваннаставне 

активности (секције) се реализују на даљину или непосредно по могућностима распореда. 

Предмет СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. Нед. Год. 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4 144 4 136 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 72 2 68 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 1 час на даљину 36 1 час на даљину 34 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 1 час на даљину 36 1 час на даљину 34 

ИСТОРИЈА 2 72 2 68 

ГЕОГРАФИЈА 2 72 2 68 

ФИЗИКА 2 72 2 68 

МАТЕМАТИКА 4 144 4 136 

БИОЛОГИЈА 2 72 2 68 

ХЕМИЈА 2 72 2 68 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 1+1 час на даљину 72 1+1 час на даљину 68 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 1 36 1 34 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 2 + 1 час на 

даљину 

108 2 + 1 час на даљину 102 

ВЕРСКА НАСТАВА/ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 1 час на даљину 36 1 час на даљину 34 

РУСКИ ЈЕЗИК 1+1 час на даљину 72 1+1 час на даљину 68 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 1 час на даљину 36 1 час на даљину 34 

Укупно 25 + 7 часова на даљину 25 + 7 часова на даљину 

 

Слободне активности (ХИО, СЖП, ЦСВ), допунска настава, додатна настава, ваннаставне 

активности (секције) се реализују на даљину или непосредно по могућностима распореда. 

 

Преглед расположивих ресурса 

Основна школа „Мирослав Антић“ наставу спроводи у објекту који има на располагању 21 

учионицу. Информатички кабинет и библиотека ће бити укључене у реализацију наставе током 

пандемије. 10 учионица има десктоп рачунар, а у осталим учионицама наставници користе 

лаптопове. За сваку учионицу је обезбеђен пројектор и брза бежична интернет мрежа.  

Пространо школско двориште и три терена користиће се за реализацију наставе физичког и 

за реалиацију осталих предмета активности, сходно садржајима и потребама и у складу са мерама 

безбедности. 

Модел остваривања наставе 

Настава у школи организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и 

запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору. 

Одељења су подељена у две групе (А и Б група) са не више од по 15 ученика (изузетно 17). Свака 

група има своју учионицу, односно током одмора нема промена учионица/кабинета, осим када је 

то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и 

наставних средстава. Распоред група и учионица је истакнут на вратима учионице, на огласној 

табли школе и на огласној табли у зборници. У складу са Законом, а на основу Посебног програма, 

час траје 30 минута. 

Приликом припремања за непосредну наставу у школи, наставници израђују припреме за 

наставне јединице у дигиталном облику како би се оне могле користити и за учење на даљину. 

Један број ученика се определио за наставу на даљину. Одељењска већа, као и стручна већа, 

заједнички припремају и деле наставне садржаје. 

У реализацију појединих часова за ученике првог циклуса биће укључени и стручни сарадници и 

предметни наставници (енглески језик, ликовна култура, музичка култура, физичко и здравствено 

образовање, изборна настава, слободне активности) као и за активности у продуженом боравку. 

Ученици првог циклуса (од 1. до 4. разреда) наставу похађају свакодневно у две преподневне 

смене, тако што ће похађати до 4 часа дневно. Групе А и Б раде у истом саставу сваке недеље, при 

чему се почетак наставе за групу мења на недељном нивоу.  
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Прве недеље (први део радног дана), у А групи свакодневно се реализује настава српској језика и 

математике. Ове недеље ће ученици имати и 2 часа предмета Свет око нас/Природа и друштво и 

Страног језика, 1 час Физичког и здравственог васпитања, Ликовне културе, Музичке културе,  

Дигитални свет/Пројектна настава/Изборни наставни предмет, Грађанско васпитање/Верска 

настава и Час одељењског старешине. 

Друге недеље (други део радног дана), у А групи свакодневно се реализује настава српској језика 

и математике. Ове недеље ће ученици имати 1 час Страног језика и 1 Час одељењског старешине. 

2 часа предмета Свет око нас/Природа и друштво и 1 час предмета Дигитални свет/Пројектна 

настава/Изборни наставни предмет одржавају се са интегрисаним, међупредметним приступом у 

планирању наставе у оквиру кога се повезују садржаји из осталих наставних предмета.  

Овај распоред наставе је исти за Групу Б али обрнутим редоследом недеља. Смењивост распореда 

група на недељном нивоу омогућава да свака група сваке друге седмице буде 17 часова у школи 

уз 2 часа страног језика и 1 час верске наставе. У седмици када је група у другом делу дана, када 

има укупно 14 часова, ученици ће пратити и снимљене ТВ часове који се налазе у бази часова. 

За ученике другог циклуса (од 5. до 8. разреда) настава се организује у школи кроз непосредан 

образовно-васпитни рад сваки други дан и кроз наставу на даљину. Ученици другог циклуса 

наставу похађају у току поподнева. Ученици ће имати до 5 часова дневно. Настава се свакодневно 

остварује са једном групом ученика према редовном распореду часова. Ученици Група А ће прве 

недеље имати понедељком, средом и петком непосредну наставу, а група Б уторком и четвртком, 

док је следеће недеље обрнуто. 5. и 7. разред је прва смена, 6. и 8. разред је друга смена, што се 

мења након две недеље. Данима када нису у школи, наставу прате преко Јавног медијског сервиса 

Србије и Гугл учионица. 

Временска динамика (од 1. до 4. разреда): 

    

Временска динамика (од 5. до 8. разреда): 

Прва недеља - Група А  

Друга недеља - Група   Б 

1.час   8.00-8.30 

2. час   8.35-9.05 

Велики одмор 15 минута 

3. час   9.20-9.50 

4. час  9.55-10.25 

(дезинфекција, чишћење, 

проветравање) 

Прва недеља - Група  Б   

Друга недеља - Група А 

1. час  10.45-11.15 

2. час   11.20-11.50 

Велики одмор 15 минута 

3. час   12.05-12.35 

(дезинфекција, чишћење, 

проветравање) 
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Поред реализовања редовне наставе, наставници ће пружати и додатну подршку ученицима 

(додатна и допунска настава и друге активности за подршку укупном развоју ученика).  

Током прве недеље септембра  учитељи/наставници реализоваће иницијалне провере усвојених 

садржаја из претходне школске године (пошто деца нису 6 месеци била у систему) како би 

направили проверу усвојених исхода и добро планирали наредне часове. Такође ће се одвијати и 

информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од Ковида.  

План рада продуженог боравка у условима пандемије 

Настава у продуженом боравку организована је у првом разреду у 2 одељења (уколико се добије 

сагласност да град финансира 1 групу), а у условима епидемије, зависно од потреба родитеља у 3-

4 групе. Боравак ради од 7 до 18 часова. 

Прва група 

Време 
реализације 

Садржај активности Носилац активности 

7:00-7:45 Учитељи првог разреда врше пријем ученика  Учитељ одељења 1-1 
понедељак…..Учитељ одељења  1-
5 петак 

7:30 – 8:00 Доручак у школској трпезарији Учитељ одељења 1-1 
понедељак…..Учитељ одељења  1-
5 петак 

8:00 – 10:30 Слободне активности 

 

Два учитеља из боравка се 
смењују свакодневно  

10:30 - 10:45 Припрема за редовну наставу и одлазак у 
учионице 

Учитељ из боравка 

10:45-12:35 Редовна настава Учитељи првог разреда 

12:45-13:15 Ручак* Учитељ из боравка 

13:15-15:00 Израда домаћег задатка Учитељ из боравка 

Прва смена  

1. час 13.00-13.30 

2. час 13.35-14.05 

Велики одмор 15 минута 

3. час 14.20-14.50 

4. час 14.55-15.25 

5. час 15.30-16.00 

(дезинфекција, чишћење, 

проветравање) 

Друга смена 

1. час 16.30-17.00 

2. час 17.05-17.35 

Велики одмор 15 минута 

3. час 17.50-18.20 

4. час 18.25-18.55 

5. час 19.00-19.30 

(дезинфекција, чишћење, 

проветравање) 
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15:00 -17:00 Одмор, игре у учионици, излазак у школско 
двориште и парк ** 

У рад са ученицима по потреби се 
укључују стручни сарадници, 
наставници музичке културе. 
Ликовне културе, физичког 
васпитања и грађанког васпитања. 

17:00 – 18:00 Сређивање учионичког простора и паковање 
школског прибора, преузимање ученика од 
стране родитеља 

Учитељ из боравка 

 

Друга група 

Време 
реализације 

Садржај активности Носилац активности 

7:00-7:45 Учитељи првог разреда врше пријем ученика  Учитељ одељења 1-1 
понедељак…..Учитељ одељења  1-
5 петак 

7:30 – 8:00 Доручак у школској трпезарији Учитељ одељења 1-1 
понедељак…..Учитељ одељења  1-
5 петак 

8:00 – 10:25 Редовна настава  Учитељи првог разреда  

10:30 -12:00 Слободне активности и одмор Учитељ из боравка 

12:00 -12:30 Ручак* Учитељ из боравка 

12:30 -15:00 Израда домаћег задатка Учитељ из боравка 

15:00 -17:00 Одмор, игре у учионици, излазак у школско 
двориште и парк ** 

У рад са ученицима по потреби се 
укључују стручни сарадници, 
наставници музичке културе. 
Ликовне културе, физичког 
васпитања и грађанког васпитања. 

17:00 – 18:00 Сређивање учионичког простора и паковање 
школског прибора, преузимање ученика од 
стране родитеља 

Учитељ из боравка 

 

*Ручак се реализује у две, а по потреби и у више, група како би се обезбедиле мере заштите.  

** Од 15 часова се у односу на број присутних ученика користи и простор библиотеке (читање 

дечјих часописа и сликовница, индивидуални рад на припремљеним материјалима), фискултурне 

сале (физичке активности) и канцеларије стручне службе (рад са психологом, педагогом и 

логопедом).  

Број ученика у боравку на почетку школске године је мањи и свакодневно варира док траје 

адаптација на први разред. До средине октобра очекујемо да ће се усталити број и  распоред 

долазака ученика када ће наставници бити ангажовани по тачно одређеном распореду. 
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Организација исхране ученика 

Родитељи чија деца користе продужени боравак, биће анкетирани о томе да ли желе да се за 

њихово дете обезбеди ужина/ручак у школи. Храна се припрема у школској кухињи, уз све мере 

заштите. 

Приликом организације исхране школа ће примењивати све здравствено-хигијенске мере заштите 

у току пријема и сервирања хране, у складу са мерама заштите здравља које ће бити дате у 

посебном упутству. Сва лица која учествују у процесу пријема и сервирања хране дужна су да се 

придржавају мера заштите. Школа ће обезбедити највиши ниво хигијене просторија у којима се 

храна сервира као и претходну дезинфекцију свих просторија које припадају тзв. путу кретања 

хране. 

За исхрану ће се користити школска трпезарија, при чему ће се водити рачуна о броју ученика који 

истовремено бораве у њој као и о њиховој узајаној удаљености. Размена хране и прибора међу 

ученицима није дозвољена, са чиме треба благовремено и на одговарајући начин упознати 

ученике.  

У школи постоји пекара која ће понудити родитељима претплату на ужину како би се смањио број 

ученика који купују пециво и излазак ученика ван школског дворишта. На родитељским 

састанцима родитељима ће се сугерисати да деца доносе ужину од куће. 

Начин остваривања наставе на даљину 

Настава на даљину је посебан облик васпитно-образовног рада којим ученици стичу основно 

образовање и васпитање на начин који обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и 

стандарда постигнућа, тако што се један део прописаног плана и програма наставе и учења 

остварује путем наставе коју школа организује користећи савремене информационо-

комуникационе технологије за учење. 

Настава на даљину примењиваће се свакодневно, а посебно када одређени број ученика из 

разлога који се тичу безбедности и здравља није у прилици да присуствује настави у школи. 

Изборни предмети, слободне активности, допунска и додатна настава, секције ће се реализовати 

преко Гугл учионица и изабраних дигитални алата/апликација. Ова платформа ће се користити и 

за редовну наставу, када ученици нису сваког другог дана у школи. ТВ часове које емитује јавни 

медијски сервис Србије наставници и ученици ће редовно користити. 

Апликацију Вибер и електронску пошту одељењске старешине користе за свакодневну 

комуникацију са ученицима и родитељима. Сајт школе је место где ће сви (ученици, родитељи, 

наставници) моћи да пронађу потребне информације.  

Процес планирања наставе на даљину подразумева креирање дигиталних наставних садржаја, 

додавање отворених образовних ресурса, осмишљавање активности учења (задаци, радионице, 

форуми) којепредвиђају пружање повратне информације и подстицање вршњачког учења. 

Уколико епидемиолошка ситуација буде таква да се непосредна настава не препоручује ни у 

најмањим групама, настава ће се одржавати на даљину путем платформе за учење Гугл учионица 

која обезбеђује и могућност формативне и сумативне процене ученичких постигнућа. 
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Начин праћења и вредновања постигнућа ученика  

Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања ученика обављаће се у 

току непосредног образовно-васпитног рада, у складу са прописима којима се уређује оцењивање 

ученика у основном образовању и васпитању. Настава на даљину ће такође моћи да обезбеди 

формативни вид оцењивања. У оквиру рада у Гугл учионици обезбедиће се формативна и 

сумативна процена ученичких постигнућа уколико не буде дозвољен долазак ученика у школу. 

Кроз сарадњу учитеља, наставника и стручних сарадника правиће се анализа квантитета и 

квалитета укључености ученика у наставу. Прегледом Ес дневника пратиће се активности ученика, 

оцењивање, присутност на настави. Увидом у непосредан рад и путем онлајн платформе која ће 

се користити за реализацију наставе биће праћена постигнућа ученика. Кроз сарадњу са 

одељењским старешинама, родитељима и другим законским заступницима детета пратиће се 

напредовање ученика, евидентирати евентуалне потешкоће у учењу и понашању и планирати 

мере за решавање истих. Посебан акценат биће стављен на праћење адаптације ученика првог и 

петог разреда. Рад са ученицима који наставу прате по ИОП-у и уз примену мера 

индивидуализације биће праћен кроз размену информација на састанцима тимова за пружање 

додатне подршке ученицима, индивидуални рад са ученицима (непосредно или онлајн), сарадњу 

са родитељима, одељењским старешинама, учитељима или предметним наставницима (повратне 

информације о раду, размена материјала и процена прилагођености материјала потребама 

ученика). 

Начин праћења остваривања плана активности 

Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуелним учионицама, онјалн 

часовима и другим облицима наставе на даљину. У сарадњи са учитељима и наставницима 

стручни сарадници ће пратити и анализирати примену наставних материјала који ће се користити 

у непосредном раду са ученицима и путем изабране онлајн платформе – Гугл учионица. 

Прегледом Ес дневника вршиће се увид у евиденцију о реализованим часовима, активностима 

ученика, коришћеним материјалима итд. 

Директор извештава Министарство, односно надлежну школску управу о реализованим 

активностима и резултатима ОВ рада. Директор се стара о обезбеђивању услова за реализацију 

активности и услова за реализацију ОВ рада и примену безбедносних мера. 

Начин остваривања наставе на даљину за ученике који не располажу потребним 

материјалним ресурсима и начин пружања додатне подршке за ученике којима је 

то потребно 

Наставници ће користити активне методе и приступе планирању и остваривању наставе. 

Одељењске старешине воде рачуна о оптерећености ученика. Такође, сарађују са родитељима и 

пружа им подршку.  

Поред реализовања редовне наставе, наставници ће пружати и додатну подршку ученицима 

(додатна и допунска настава и друге активности за подршку укупном развоју ученика).  

Ученици који не располажу потребним материјалним ресурсима (интернет, телевизија, телефон, 

рачунар) ће добијати посебно штампан материјал који ће преузимати у школи у унапред 
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договореном термину. У просторијама школе је обезбеђен инетрнет и рачунар који ученици могу 

користити по потреби.  

Стручни сарадници ће у сарадњи са одељењским старешинама, родитељима и другим законским 

заступницима ученика посебно пратити оне ученике који потичу из осетљивих група. Пратиће 

редовност преузимања материјала за праћење наставе и рад ученика. По потреби за решавање 

евентуалних проблема и редовно праћење ученика стручни сарадници ће иницирати и 

ангажовање надлежних институција (Центар за социјални рад, МАДАД група за ученике мигранте, 

општина Чукарица – ромски координатор и др.). У раду са ученицима стручни сарадници 

планирају активности из области саветодавног, корективног рада и помоћ у учењу).  

Примена мера заштите здравља ученика и запослених 

Школа је дужна да прати актуелну епидемиолошку ситуацију и све активности организује на начин 

који осигурава заштиту здравља ученика и запослених. 

У сарадњи представника Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“ из Београда, 

представника Светске здравствене организације у Србији, представника Уницефа у Србији и 

МПНТР припремљено је упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених које се 

примењује у школама. Сви запослени као и сви родитељи биће упознати са садржајем овог 

упутства тако што ће бити прослеђено електронском поштом и објављено на сајту школе. 

Планира се припрема запослених у школама о применама мера заштите здравља ученика и 

запослених кроз обуке и вебинаре, почетком школске године. 

Планира се и редовна едукација ученика о значају превенције заразне болести КОВИД-19 као и о 

начинима како да заштите своје здравље. 

Избор модела наставе од стране ученика / родитеља 

У периоду од 20.8. до 21.8. одељењске старешине су анкетирале родитеље о моделу похађања 

наставе на почетку школске године.  У првом циклусу (1-4. разреда) од укупно 534 ученика, 9 

ученика ће похађати наставу на даљину. У другом циклусу, од 525 ученика, 20 ученика ће похађати 

наставу на даљину. 

Одељење Непосредна 

настава 

Настава на 

даљину 

Одељење Комбинован

и модел 

Настава на 

даљину 

1-1 27  5-1 25 2 

1-2 27  5-2 24 1 

1-3 26  5-3 22 4 

1-4 27  5-4 27  

1-5 26  5-5 27 1 

2-1 26  6-1 26  

2-2 28  6-2 23 3 

2-3 26 1 6-3 25 1 

2-4 27  6-4 28  

2-5 26  6-5 26  

3-1 27  7-1 23  
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3-2 27  7-2 24 1 

3-3 23 3 7-3 22 1 

3-4 25 1 7-4 23 1 

3-5 26  7-5 23  

4-1 27  8-1 22 1 

4-2 27  8-2 24 1 

4-3 27  8-3 23 2 

4-4 22 3 8-4 23  

4-5 25 1 8-5 23   

   8-6 23 1 

 

 

 


