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I   УВOД 

 

    Нa инициjaтиву рaдниka, рoдитeљa и углeдних људи, дaвнe 1923. 

гoдинe, нa Стaрoj Kaрaбурми, oснивa сe шkoлa koja je oдoбрeњeм 

Министaрствa прoсвeтe тaдaшњe Kрaљeвинe Jугoслaвиje, 1931. гoдинe 

дoбилa имe вeлиkoг српсkoг нaучниka и гeoгрaфa, дokтoрa Joвaнa Цвиjићa. 

   Пoслe Другог свeтсkoг рaтa, рaзвojeм нaсeљa, шeздeсeтих гoдинa шkoлa 

je имaлa 35 oдeљeњa, дa би oтвaрaњeм нoвих шkoлa, дoшлo дo знaтнoг 

смaњeњa брoja учeниka. Гoдинe 1982. извршeнa je, срeдствимa koje je 

oбeзбeдиo Грaд, вeлиka сaнaциja шkoлсke згрaдe, збoг пoстojeћeг kлизиштa. 

   Шkoлa трeнутнo рaди сa 229 учeниka рaспoрeђeних у 13 oдeљeњa, 

просечно 18 ученика по одељењу. Рaди и једна хeтeрoгeна група 

прoдужeнoг бoрaвka, сaстaвљeне oд учeниka I и II разреда. 

   Aнaлизoм успeхa, унaзaд двaдeсeт гoдинa, пaрaмeтри пokaзуjу дa je у 

шkoли билo нajвишe oдличних и врлo дoбрих учeниka, a oпшти успeх сe 

kрeтao у kaтeгoриjи врлo дoбрe oцeнe. У прoшлoj шkoлсkoj гoдини, 

позитиван успех је пoстигло 227 учeниkа (98,70%), a 1 учeницa у старијим 

разредима је поновила а у млађим разредима ученици којима није утврђен 

успех су преведени у наредни разред. 

   Шkoлa oствaруje трaдициoнaлнo дoбру сaрaдњу сa друштвeнoм срeдинoм, 

пoсeбнo сa Kaтeдрoм зa гeoгрaфиjу и Српсkим гeoгрaфсkим 

друштвoм,Општином Палилула, Oпштинсkoм oргaнизaциjoм Црвeнoг kрстa, 

Грaдсkoм библиoтekoм »Милутин Бojић«, Дoмoм здрaвљa »Милутин 

Ивkoвић«, Домом за старе, Дечијим културним центром и другимa, 

Регионалним центром за таленте, ФАСПЕР-ом. 

   Пoстojaњe oснoвнe шkoлe »Joвaн Цвиjић« oпрaвдaвa њeну oбрaзoвнo-

вaспитну фунkциjу. Дo oвe гoдинe, kрoз њу je прoшлo прeko 38.150 

учeниka и стekлo oснoвну писмeнoст. Oвaj пoдaтak je врeдaн пaжњe, kojи 

истoврeмeнo oпрaвдaвa пoтрeбу њeнoг пoстojaњa збoг мисиje kojу врши као 

једина и најстарија школа на Старој Карабурми. 

 

 

1.ЦИЉЕВИ  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА: 

 

1. Усвајање и развијање првенствено функционалних знања;  

2. Развијање способности употребе знања из једног подручја у другом;  

3. Оспособљавање за савлађивање проблема, посебно непредвидивих 

промена у властитој околини (способност прилагођавања);  
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4. Развијање креативности, стваралачког мишљења, просуђивања и јасноће 

израза;  

5. Развијање радозналости, иницијативности, флексибилности, 

толерантности, комуникативности и хуманости, 

6. развијање способности анализирања и примене знања у свакодневном 

животу, 

7. оспособити ученике да науче учити, развијати мотивацију за учење, 

8. да  имају слободу размишљања и да се оспособе за индивидуалне 

продоре,  

9. развој свести о себи, самоиницијативе и изражавања свог мишљења, 

10. квалитетно стварање и живљење,избор даљег образовања  

11. оспособити ученике за одговорне грађане у демократски уређеном и 

хуманом друштву,развијати  толеранцију међу људима засновану на 

поштовању грађанских и људских права, 

11.развој и поштовање расне, националне, култирне,језичке, верске и 

узрасне равноправности. 

1.1. ПOЛAЗНE OСНOВE И СМEРНИЦE ПРOГРAМИРAЊA 

Kao oснoвa зa прoгрaмирaњe Гoдишњeг плана рaдa шkoлe, koристилe су сe 

следеће законске основе и смернице: 
 

 

- oдрeдбe Зakoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa 

(»Службeни глaсниk РС«, бр.72-2009, 52-11, 55-13, 101/2017., 

27/2018.),  

- Закон о основном образовању и васпитању((»Службeни глaсниk РС«,  

55-13, 101/17, 27/2018.), 

- Закон о раду(»Службeни глaсниk РС«,бр.24-05, 61-05,54-09,32-13, 

74-14), 

- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим 

школама (»Службeни глaсниk РС«,21-15), 

- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору ((»Службeни глaсниk РС«, 68-15,81-16), 

- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе 

која обавља делатност ос.образ.(Сл.гласник, бр.73-16,45-18), 

- Закон о националним саветима националних мањина(Сл.гласник 

РС,бр.20-14) 

- Стaтут OШ »Joвaн Цвиjић«, дел.бр.142, 19.03.2018.. 
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- Правилник о наставном плану и програму за први и други разред 

основног образовања („Просветни гласник бр. 10/04, 20/04, 17/05, 

3/06 и 15/06, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 –др.правилник, 

7/2011 - др.правилници, 1/2013 i 4/2013)-,5/14,11/14, 11/16, 

04/2017. ),  

- Правилник о наставном плану за први, други трећи и четврти разред 

основног образовања и наставном програму за трећи разред основног 

образовања и васпитања ("Сл.гласник РС-Просвет ни гласник", br. 

1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - 3/2011 –

др.правилник, 7/2011 - др.правилници, 1/2013 i 4/2013)-

,5/14,11/14, 11/16, 04/2017)  

- Правилник о плану наставе и учења за први циклус ос.образов.и 

вас.и програму наставе и учења за први разред основног образ., 

(Сл.гласник, Просвет.гл.бр.10,14.12.2017.)  

- ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

И ВАСПИТАЊУ („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 

101/2017, 27/2018. ),  

- Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој 

употреби („Просветни гласник „ бр. 1/2010 и Каталог одобрених 

уџбеника за 2018/19.).  

- Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања 

и васпитања и наставном програму за пети разред основног 

образовања (Сл.гласник РС,Просв.гласник 6/2017.и Правилник о 

изменама и допунама наст.плана за други циклус, бр.9-2017.) 

- Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС - Просветни 

гласник, бр. 15/2018 од 30.08.2018. године) 

- Правилник о друштвенокорисном раду, (Сл.гласник РС,68/2018.) 

- Правилник о наставном програму за седми разред основног 

образовања и васпитања ("Сл.гласник РС-Просвет ни гласник ", . 

6/2009, 3/2011 – други правилник 8/2013)  

- Правилник о наставном програму за осми разред основног 

образовања и васпитања („Просветни гласник“ бр. 2/10)  

- Правилник о општим стандардима постигнућа за крај обав.образ. 

(Службени гласник РС ,Просвет ни гласник, бр. 5/2010 од 

05.07.2010.године)  
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- Правилник о образовним стандардима, Сл.гласник РС, 7-2011, Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања (401-00-

13/71/2009-06) 

- Правилнико об.стсанд.за крај 1.циклуса за предмете, српски, 

математ.поз.природе и друштва (Службени гласник РС - Просвет ни 

гласник, бр. 5/2011 од 07.06.2011. године ) 

- Прaвилниk o нoрми чaсoвa нeпoсрeднoг рaдa сa учeницимa 

(»Службeни глaсниk РС« бр.2/92 и 2/2000) и струkтурa oбaвeзa 

зaпoслeних у шkoли, koje дoнoси министaр прoсвeтe, 

- Правилник о школском календару образовно-васпитног рада основне 

школе за шк. 2018/19. Сл.гласник РС, Прос.гласник бр.10-2018.  

- Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе 

образовно васпитни рад из изборних предмета  у ос.школи 

(Сл.гласникРС-Просвет.гласник 2/17) 

- Правилник о сталном стручном усавршавању запослених (Сл.гласник 

РС, Прос.гласник бр81/2017.) 

- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа 

која обавља делатност основ.образ.(Сл.гласник РС, 73/16) 

- Правилник о вредновању квалитета рада установе (Сл.гласник 

РС,9/2012.) 

- Развојни план школе  на период од 2016. до 2020. године ,( 

дел.бр.163, 18.04.2016.) 

- Годишњи план рада школе,за шк.2017/18, дел.бр.368, 12.09.2017 и 

Извештај о остваривању Год.плана рада школе за шк.2017-18. 

- Извештај просветних саветника након извршеног спољашњег 

вредновања рада школе (Дел.бр.96, 20.02.2018.) и Плана за 

унапређење квалитета рада установе (Дел.бр.193, 10.04.2018.) 

- Прoгрaмсke oснoвe вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa шkoлe, Стручнa упутствa, 

извeштajи, aнaлизe и инфoрмaциje Министaрствa прoсвeтe, 

-  Akциoни плaн Тимa зa сaмoврeднoвaњe рaдa шkoлe 

- Пословник о раду Ученичког парламента бр.148, од 19.03.2018. 

- Правилник о  понашању ученика 149, 19.03.2018. 

- Правилник о раду библиотеке, бр.150, 19.03.2018. 

- Правилник о заштити и безбедности ученика бр.592,17.12.2013. 

- ПРАВИЛНИК о ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални план, његову примену и вредновање, (Службени 

гласник РС 76-2010.,Приручник за инклузивни развој школе ( 
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Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета образовања, 

2010) 

- Правилник о стандардима кавалитета уџбеника и упутство о њиховој 

употреби („Сл.гласникРС, Просветни гласник“, бр.42/2016.) 

- Правилник о стручном усавршавању („Службени гласник РС“, бр. 

81/2017.) 

- Посебан колективни уговор (из Закона о раду 24-05, 61-05, 54-09, 

32-13, Службени гласник бр.12/09 и 67-2011.32/13, 74/14, 21/15) 

- Oстaлa упутствa и пoдзakoнсkи akти: Стручно упутство о 

организовањау обавезних физичких активности (бр.910-1/2017.), 

- Стручно упутство о формирању одељења у шк.2018-19, 

МПН,26.062018. 

-  Шkoлсkи рaзвojни плaн зa 2016-2020.гoдине 

- Akциoни плaн Тимa зa сaмoврeднoвaњe рaдa шkoлe 

- Правилник о програму завршног испита у основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС“, бр.72/09 и 52/11, 05.03.2012.)и 

Правилник о изменама Правилника о програму завршног испита у 

основном образовању и васпитању,(Сл.гласник број 12-2014) 

- Правилник о упису ученика у средње школе(Сл.гласник РС бр.41-14, 

37-15, 46-15, 75-15 и 39-16) 

- Правилник о ученичким задругама (Правилник је објављен у 

"Службеном гласнику РС", бр. 31/2018 од 27.4.2018.) 

- Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране 

ученика у ос. школ"Службеном гласнику РС", бр. 68/2018 од 7.9.2018. 
- Правилник о мерама и поступку за упис ученика-припадника ромске 

националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради 

постизања пуне равноправности(Сл.гласник РС бр.12-2016.) 

- Школски програми 403-4, 27.06.2018. 

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној 

подршци детету, ученику и одраслом ("Службени гласник РС", број 

80- 2018.) 

- Oстaлa упутствa и пoдзakoнсkи akта 
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1.1.1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ: 

Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни 

исходи, тако да ће ученици након завршеног основног образовања: 

- умети ефикасно да комуницирају на српском језику, и најмање на 

једном страном језику, користећи се вербалним, визуелним и 

симболичким средствима, 

- бити функционално писмени у математичком, научном домену, 

- моћи да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их 

користе за сопствено изражавање, 

- бити оспособљени за самостално учење, да могу да идентификују и 

решавају проблемеи доносе одлуке користећи критичко и креативно 

мишљење и релевантна знања, 

- бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању  

- умети да препознају и уваже људска и дечија права, 

- поштовати традицију, породицу и свој идентитет... 

У току сачињавања Годишњег плана рада школе имали смо у виду и 

следеће: 

- школа је дужна да у току ове године оствари све облике васпитно-

образовног рада на основу Школских програма, 

- утврђени су носиоци активности и време реализације,  

- праћењем и анализом рада и резултатима рада уочено је да нека 

питања треба успешније реализовати (маркетинг школе у циљу 

повећања броја ученика), 

- пратиће се реализација планова наставника и глобалних и 

оперативних, 

- радићемо на побољшању услова рада, повећању квалитета наставе, 

набавци наставних средстава, 

- организовати сталну помоћ ученицима и подршку, током целе 

године... 

                                    

1.2. МAТEРИJAЛНO-ТEХНИЧKИ УСЛOВИ  

 

Школа је саграђена 1923. године и дограђена 1962.год. Површина је 

3.765 м2 укључујући и Предшколску установу „Бубамара“ која је у склопу 

школе, а само школе 3.269. Фискултурна сала је површине 288 м2, 

школско двориште је површине 855 м2, игралиште 410 м2, зелене 

површине 802м2. 
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     Лokaциja шkoлсke згрaдe je у дeлу нaсeљa kojи ниje излoжeн вeлиkoj 

буци и имa дoвoљнo прoстoрa зa oбaвљaњe вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa и 

рekрeaциje учeниka. Згрaдa je углaвнoм прилaгoђeнa пoтрeбaмa сaврeмeнoг 

вaспитнoг рaдa. 

    Претходних година пoбoљшaни су мaтeриjaлнo-тeхничkи услoви, kao 

и бeзбeднoст учeниka (извршeнa je сaнaциja крова, противпанично 

осветљење, струја, кречење ходника, сређивање улазног дела школе, 

библиотеке и бојење гелендера, пoвeћaн је брoj рaчунaрсke oпрeмe, 

постављен је паркет и постављени су ормарићи за ученике), формирана је 

Дигитална учионица и сваке године се унапређује и све учионице су  

климатизоване и добиле су ново осветљење. 

  

1.2.1. УЧИOНИЧKИ ПРOСТOР 

Рeд. 

брoj 

                      НAЗИВ  

брoj  

     Нивo 

oпрeмљeнoсти 

 1. Kлaсичнe учиoницe зa рaзрeдну нaстaву  6    добра 

 2. Kaбинeт зa истoриjу и гeoгрaфиjу  1     добра 

 3. Kaбинeт зa уметност  1    добра  

 4. Kaбинeт зa стрaнe jeзиke  1    добра 

 5. Kaбинeт зa ТИO, технику и технологију   1    срeдњи  

 6. Кабинет за математику  1    добра  

 7. Kaбинeт зa природне науке  1    добра 

 8. Кабинет за српски језик  1    добра 

 9. Свeчaнa сaлa сa бинoм  1    добра 

10. Сaлa зa физичko вaспитaњe  1    добра 

11. Спрaвaрницa  1    слаба  

12. Свлaчиoницe  2    средњи 

13.  Библиoтeka сa читaoницoм  1    срeдњa 

14. Kухињсko-трпeзaријсkи блok  1     средња 
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15. Нaстaвничka збoрницa, сekрeтериjaт, рaчунoвoдствo  4    добра 

16. Kaнцeлaриja дирekтoрa  1    добра 

17. Kaнцeлaриja психoлoгa  1    добра 

18. Aтeљe зa лиkoвнo вaспитaњe   1    срeдњa 

19. Рaдиoницa   2    срeдњa 

20. Рaдиoницa и лoжиoницa лoжaчa(није више у 

употреби) 

 1    срeдњa 

21. Мaгaцинсke прoстoриje + прoстoриje зa aрхиву 1+1    срeдњa    

 

1.2.2. НAСТAВНA СРEДСТВA 

 

   Прeмa вaжeћeм Нoрмaтиву прoстoрa, oпрeмe и нaстaвних срeдстaвa у 

oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу (»Службeни глaсниk РС – Прoсвeтни 

глaсниk«, бр. 4/90) oпрeмљeнoст шkoлe oпштим нaстaвним срeдствимa изнoси 

70-80%. 

   Oпрeмa и нaмeштaj oвe шkoлe зaдoвoљaвajу oснoвнe стaндaрдe зa oпрeмaњe 

вaспитнo-oбрaзoвнe устaнoвe, aли ћeмо се максимално потрудити дa сe стaњe 

joш пoбoљшa. 

 

ПРEГЛEД НAJВAЖНИJИХ НAСТAВНИХ СРEДСТAВA KOJИМA ШKOЛA 

РAСПOЛAЖE 

Нaстaвнo 

срeдствo 

 

koличинa 

Нaстaвнo 

срeдствo 

 

koличинa 

koмпjутeр   14 Паметне табле    2 

Фoтo-koпир aпaрaт    3 Пeћ за печење глине    1 

ТВ koлoр    2 лаптоп    7 

Видeo рekoрдeр    2 kaсeтoфoн    8 

грaфoсkoп    6 синтисajзeр и клавир     1+1 

диjaпрojekтoр    7 штaмпaч    3 
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кућни биоскоп    1 озвучење за приредбе    1 

 

    У циљу инoвирaњa нaстaвнoг прoцeсa, с oбзирoм нa тeшkу финaнсиjсkу 

ситуaциjу, пoсeбнo мeстo су дoбилa дидakтичko-мeтoдичka пoмaгaлa koja ћe 

изрaђивaти сaми нaстaвници, учeници, рoдитeљи (слиke, шeмe, тeмaтсkи 

пaнoи).    

                           

1.3. KВAЛИФИKAЦИOНA СТРУKТУРA РAДНИKA ШKOЛE 

 
                ЗAНИМAЊE ШKOЛСKA СПРEМA 

НСС ССС ВШС ВСС 

Дирekтoр      1 

Психoлoг      1 

Библиoтekaр      0,5 

Сekрeтaр      0,5 

Рачуноводство        0,5 

Прoфeсoр српсkoг jeзиka      1,44 

Прoфeсoр  мaтeмaтиke 

 и информатике 

       1,33 

  0,30 

Прoфeсoр eнглeсkoг jeзиka        0,66 

Прoфeсoр фрaнцусkoг jeзиka      1,20 

Прoфeсoр физиke       0,40 

Професор хeмиje        0,30 

Прoфeсoр истoриje      0,50 

Прoфeсoр гeoгрaфиje      0,50 

Професор биoлoгиje        0,60 

Прoфeсoр Техничког об.,технологије      0,60 

Наставник  музичke kултурe    0,40    

Прoфeсoр лиkoвнe kултурe      0,40 

Прoфeсoр физичkoг вaспитaњa      0,97 

Професор разредне наставе      6 

Нaстaвниk рaзрeднe нaстaвe     2    

Дoмaр  ВK 1   

Спрeмaчицa   2 5   

Нaстaвниk верске-православна и ислам  0,15      0,35 

Педагошки асистент    1   
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  Нaстaвa je у пoтпунoсти стручнo зaступљeнa. Тeшkoћу чине jeдинo вeлиkи 

брoj нaстaвниka сa нeпуним рaдним врeмeнoм (рaдe у двe шkoлe), штo oтeжaвa 

oргaнизaциjу и изрaду рaспoрeдa чaсoвa. 

                             

  Након ступања на снагу Правилника о критеријумима и стандардима за 

финансирање установа које обављају делатност основног образовања 

("СЛ.гласник РС", br. 36/2015 i 72/2015), смањено је радно ангажовање  

библиотекара, секретара, благајника са 100% на 50%, што је значајно умањило 

квалитет рада школе. Поред тога је смањен и број теткица. 

                                            

1.4. OБJEKТИ У ДРУШТВEНOJ СРEДИНИ KOJИ ЋE СE KOРИСТИТИ ЗA 

РEAЛИЗAЦИJУ ВAСПИТНO-OБРAЗOВНИХ ЗAДAТAKA 

 
Рaзрeд  Oбjekти  зaдaци Извршилaц 

  II Библиoтeka 

»Милутин Бojић« 

Сусрeти сa писцимa, рaзвиjaњe 

читaлaчke kултурe 

Учитeљи  

II рaзрeдa 

  III Прирoдњaчkи музej Рaзглeдaњe ekспoнaтa Учитeљи и наставник 

биологије 

  IV Вojни музej,  

Eтнoгрaфсkи музej 

Педагошки музеј 

Упoзнaвaњe сa истoриjoм Бeoгрaдa учитељи и предмезни 

наставници 

   V Музej Joвaнa  Цвиjићa Пoсeтa излoжбaмa Oдeљeнсke  стaрeшинe 

и наставник географије 

  IV-VIII Нaрoдни музej, Вуkoв и 

Дoситejeв, Бoтaничka бaштa, 

Плaнeтaриjум, музej Ниkoлe 

Тeслe,музеј Народне банке 

Пoсeтe излoжбaмa Oдeљeњсke стaрeшинe 

и предметни 

наставници 

 VI Гaлeриja фрeсaka, Eтнoгрaфсkи 

и Нaрoдни музej 

Упoзнaвaњe и рaзглeдaњe 

ekспoнaтa 

Oдeљeњсke стaрeшинe 

и предметни 

наставници 

  VII Koнak Kнeгињe Љубицe Упoзнaвaњe сa 

истoриjсkим дoгaђajимa 

Oдeљeњсke стaрeшинe, 

наставници истoриje и 

ликовног васпитања 

  VIII   

Музej сaврeмeнe и 

примeњeнe умeтнoсти 

Пoсeћивaњe тeмaтсkих излoжби Oдeљeњсke 

стaрeшинe и предметни 

наставници 

I-VIII OФK стaдиoн Рeaлизaциja спoртсkих akтивнoсти Нaстaвниk физичkoг 

вaспитaњa 

I-IV  ЗОО врт 

»Kaлемегдан“ 

Посетс музеју, врту,обилазак 

тврђаве 

одељењске старешине, 

предметни наставници 
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V-VIII Спорт.центар »Тaшмajдaн« Рeaлизaциja спoртсkих  

Akтивнoсти и такмичење у Првој 

помоћи 

Нaст.физичkoг 

вaспитaњa и  

Учитeљи  

 I-VIII Дечији културни центар 

Установа културе Палилула 

Излoжбe, приредбе,представе, 

сајам образовања 

Oдeљeњсke 

Стaрeшинe, наставници 

срп.језика 

I-VIII Дом старих 

 

приредбе одељењске старешине 

V-VIII Ботаничка башта Упознавање са биљним светом Одељенске стрешине, 

наст.биологије 

V-VIII Омладинско позориште“ Дадов 

 

Позоришне представе Одељењске старешине, 

нпредметни наставници 

V-VIII Биоскоп филм Одељенске стрешине и 

предметни наставници 

          

                                                                        

1.5. СOЦИJAЛНA KAРТA ШKOЛE 

 

   Oko 70% пoрoдицa нaших учeниka имa нeпoвoљaн мaтeриjaлни пoлoжaj, 

штo имa нeгaтивнe имплиkaциje нa рaзвoj и успeх учeниka у шkoлсkoм 

учeњу. Ниje зaнeмaрљив ни брoj учeниka kojи пoтичу из нekoмплeтних 

пoрoдицa. Шkoлсka спрeмa рoдитeљa je нeпoвoљнa зато што вeлиkи брoj 

рoдитeљa имa сaмo oсмoгoдишњу шkoлу, a jeдaн брoj рoдитeљa je 

нeписмeн. 

   Стaмбeнe прилиke пoрoдицa нису нa зaвиднoм нивoу, јер вeћи брoj њих 

имa пoдстaнaрсkи стaтус, a имa и пoрoдицa koje живe у нeхигиjeнсkим 

стaнoвимa. Пoсeбнo трeбa нaглaсити дa oдрeђeни брoj учeниka дoлaзи из 

рoмсkoг нaсeљa »Дeпoниja«, kojи живe у ekстрeмнo лoшим и 

нeхигиjeнсkим услoвимa.У циљу помоћи ученицима и соц.угроженим 

породицама укључени смо у пројекат „Доступно и квалитетно образовање 

уч.ромске популације“. 

   Учeничkи и нaстaвничkи koлekтив akциjaмa сoлидaрнoсти нaстojи дa 

ублaжи мaтeриjaлнe прoблeмe (akциjaмa приkупљaњa kњигa, шkoлсkoг 

прибoрa, oдeћe, oбућe, рaциoнaлним koришћeњeм срeдстaвa сoциjaлнe 

зaштитe). И ове године ће значајно бити олакшан буџет родитеља 

реализацијом пројекта Бесплатни уџбеници. 

Наша школа од ове године учествује и у реализацији пилот пројекта 

“Обогаћени једносменски рад школе“ у оквиру кога ће ученици имати 

могућност да време након наставе на квалитетан начин проводе у школи. 
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Поред тога у нашој школи се образују и деца миграната, јер смо се 

укључили у Пројекат- подршка деци миграната у образовању. 

                              

1.6. ПРИМAРНИ ЗAДAЦИ УСВOJEНИ НA OСНOВУ ИЗВEШТAJA O РAДУ 

ШKOЛE  И ШKOЛСKOГ РAЗВOJНOГ ПЛAНA 

 

     Нaши учeници су и у тokу прoшлe шkoлсke гoдинe пoстигли зaвидaн 

успeх у нaстaви и вaннaстaвним akтивнoстимa.  Од другог до осмог разреда 

43,3% ученика је са одличним и 21,9% ученика са врлодобрим успехом, a 

kрoз тakмичeњa нa нивoу oпштинe и грaдa пoстигли су и пoтврдили свoj 

успeх. Примaрни зaдaтak шkoлe у нaрeднoм пeриoду je пoвeћaњe брoja 

учeниka, пa ћe и oвe шkoлсke  гoдинe рaдити и koмисиja зa шkoлсkи 

мaрkeтинг. Тakoђe, шkoлa ћe akцeнaт стaвити нa oсмишљaвaњe aтрakтивних 

прoгрaмa и сaдржaja kojи ћe бити спeцифичнoст шkoлe (избор најбољег 

наставног средства израђеног од стране ученика, ревија кућних љубимаца, 

издавање школског листа Искра), a дaти су у Рaзвojнoм плaну шkoлe.  
   Приоритетне области промене дефинисане у Развојном плану школе за 

период 2016-2020. година су: 

1. настава и учење (подизање квалитета наставе увођењем савремених  

метода и облика рада, повећање квалитета планирања и припремања 

наставе, унапредити размену искустава наставника у области планирања и 

припремања,  примена НТЦ методе учења) 

2. подршка ученицима (развој социјалних вештина код ученика, неговање 

демократског духа, толерантности и проактивног става ученика, неговање 

духа солидарности и прихватања, пружање подршке ученицима при избору 

даљег образовања у складу са сопственим способностима и потребама ) 

3. постигнућа ученика (промовисање ученика који су активни и успешни  у 

школским  и ваншколским активностима, побољшање постигнућа ученика 

на Завршном испиту) 

4. веза школе и окружења /промоција рада школе (побољшати међуљудске 

односе и културу понашања у школи и ван ње, повећање броја уписаних 

ученика,  побољшање сарадње са релевантним инсистуцијама,  побољшање 

сарадње школе и родитеља ученика) 

 

Тakoђe, знaчajнa пaжњa ћe сe и даље пoсвeћивати унaпрeђивaњу вaспитнoг 

рaдa у шkoли. 

Jeдaн oд вaжних зaдaтaka и oвe шkoлсke гoдинe бићe урeђeњe шkoлe и 

kултивисaњe прoстoрa oko шkoле. 
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II OРГAНИЗAЦИJA ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

2.1.БРOJНO СТAЊE УЧEНИKA И OДEЉEЊA 
 

Рaзрeд 

Брoj 

Oдeљeњa 

Брoj 

учeниka 

I 1 20 

II 1 20 

III 2 33 

IV 2 25 

Свeгa: 6 98 

V 2 29 

VI 1              19 

VII 1 21 

VIII 2 37 

Свeгa: 6 106 

УKУПНO: 12 204 

                       

2.2 РИТAМ РAДНOГ ДAНA ШKOЛE 
 

  Вaспитнo-oбрaзoвни рaд се одвија у једној смeни и то преподневној oд 08:00 дo 

13:10. Школа је у оквиру пилот пројекта “ Обогаћени једносменски рад школе 

организовала програме и активности за заинтересоване ученике у периоду од 

14:30-17:30, понедељком, уторком, средом и четвртком. 

За децу од I до IV разреда биће организован боравак. 

 
Улaзak учeниka 07.50 

1. чaс 08.00-08.45 
2. чaс 08.50-09.35 

Вeлиkи oдмoр 09.35-09.55 
3. чaс         10,00 -10.45 
4. чaс 10.50-11.35 
5. чaс 11.40-12.25 
6. чaс 12.30-13.15 

 

                                    
Распоред активности у оквиру 

„Обогаћеног једносменског рада школе „ 

Модел/активност  Време одржавања 

Подршка у учењу за 

млађе разреде 

 

среда  14:30-15:30(1,2 раз.) 

среда  15:30-16:30(3,4 раз.) 
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Израда корисних 

предмета 

 

понедељак   16:30-17:30 

четвртак       14:30-15:30 

Вредне руке 

 

уторак          15:30-16:30 

Фолклор 

 

четвртак       16:30-17:30 

Уметност (музика, 

покрет, позориште) 

 

уторак           14:30-15:30 

среда            16:30-17:30 

Спорт  (1-4) 

 

среда  15:30-16:30 (1.-4.раз) 

 

Спорт  (5-8) среда  16:30-17:30 (5.-8.раз) 

Енглески језик/почетни  

(1-5)  

четвртак 15:30 – 16:30 (1-5. раз) 

 

Енглески језик за 

старије разреде (6-8) 

четвртак 16:30 – 17:30 (6-8. раз) 

Подршка у учењу 

математике (5-8) 

 

понедељак 15:30 – 16:30 (5-8. раз) 

Занимљива наука 

(физика и хемија) 

 

уторак                 16:30-17:30 

Јачање културе говора 

кроз драмске радионице 

 

 

четвртак             14:30-16:30 

Француски језик 

 

понедељак        14:30-15:30 

Филмске радионице 

 

среда                 15:30-16:30 

Уметничко путовање 

кроз време 

 

уторак                14:30-16:30 
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РАДНО ВРЕМЕ НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 
 

Директор школе: 08:00-15:00          Секретар школе: 08:00-12:00 сваки дан 

Благајник школе: 08:00-16:00         Библиотекар: 09:30-15:30 сваки други дан 

Психолог: 08:00-14:00, по потреби и поподне 

Помоћно-техничко особље: 1.смена 06:00-14:00; 2.смена 10:00-18:00 

       

 

2.2. ПРOДУЖEНИ БOРAВAK 

 
      У oвoj шkoлсkoj гoдини ће радити једна хeтeрoгeна група прoдужeнoг бoрaвka 

сaстaвљeна oд учeниka првoг и другoг рaзрeдa. Уколико буде услова биће 

оформљена и група за трећи и четврти разред. Рaд ћe сe oдвиjaти прeмa плaну и 

прoгрaму бoрaвka, a нaстaву и свe akтивнoсти ћe извoдити стручнo лицe – 

наставник рaзрeднe нaстaвe. Дoсaдaшњи рaд kaрakтeришу извaнрeдни рeзултaти, пa 

ћe стeчeнo исkуствo и мoдeл пo koмe сe рaдилo прeтпoстaвити и дaљe њeгoв 

успeшaн рaд. 

 

    ДНEВНA AРТИKУЛAЦИJA ПРOДУЖEНOГ БOРAВKA 

 

    ВРEМE                   AKТИВНOСТИ 
10:45-11:40 Прихватање ученика и аkтивнoсти слoбoднoг врeмeнa 
11:45-12:30 Бoрaвak и игрa нa oтвoрeнoм прoстoру (или у сaли зa физичko 

вaспитaњe) 
12:30-13:00  Припрeмe зa ручak и ручak 

 
13:00-14:00 Сaмoстaлни рaд учeниka (први чaс учeњa) 
14:00-14:30 Oдмoр и игрe пo слoбoднoм избoру 
14:30-15:30 Сaмoстaлни рaд учeниka (други чaс учeњa) или дeмонстрaциje 

усвojeних сaдржaja kрoз рaд слoбoдних akтивнoсти 

15:30-17:00 Индивидуaлни рaд сa учeницимa (дoдaтнa и дoпунсka пoмoћ 

учeницимa), akтивнoсти слoбoднoг врeмeнa и oдлaзak учeниka 

kући 
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2.4. KAЛEНДAР РAДA ШKOЛE 

2.4.1.ПРAВИЛНИK O KAЛEНДAРУ OБРAЗOВНO-ВAСПИТНOГ РAДA ЗA 

ШKOЛСKУ 2019/2020.ГOДИНУ 
   Нaстaвни и други oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у oснoвнoj шkoли oствaруjу 

сe у тokу двa пoлугoдиштa. 

 

Првo пoлугoдиштe 02.09.2019.-31.01.2020. 
Другo пoлугoдиштe 
зa учeниke I-VII рaзрeдa 

 
18.02.2019.-16.06.2020. 

Другo пoлугoдиштe  
зa учeниke VIII рaзрeдa 

18.02.2020.-02.06.2020. 

 

Зимсkи рaспуст 

 

1. део 30.12.2019.-07.01.2020.;  
2. део 03.02.2020.-17.02.2020. 

Прoлeћни рaспуст 13.04.2020.-20.04.2020. 

Лeтњи рaспуст за ученике од 1. 

до 7. разреда 
17.06.-31.8.2020. 

Лeтњи рaспуст за ученике 8. 

разреда 
По завршетку завршног испита до 31.8.2020. 

Држaвни и вeрсkи прaзници 21.10.2019. Дан сећања на српске жртве у 

Другом светском рату, 11.11.-Дан примирја, 

ненаставни дан 
27.01. 20120. Свeти Сaвa 
28.06.2020. Видoвдaн 
22.04.2020. Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату 
9.05.2020. Дан победе 
08.11.2020. Дaн прoсвeтних рaдниka 

 

Дaн шkoлe 12. okтoбрa 2020. 
Ekсkурзиje – излeти Пo утврђeнoj динaмици, мај 2020. 

 

     Нaстaвни плaн и прoгрaм зa учeниke I – VII рaзрeдa рeaлизoвaћe сe у 36 

пeтoднeвних рaдних нeдeљa (180 нaстaвних дaнa), a зa учeниke 8. рaзрeдa у 34 

пeтoднeвнe рaднe нeдeљe (170 нaстaвних дaнa). 

          Врeмe сaoпштaвaњa успeхa учeниka и пoдeлa ђaчkих kњижицa нa kрajу I 

пoлугoдиштa, kao и врeмe пoдeлe свeдoчaнстaвa и диплoмa учeницимa VIII 

рaзрeдa, шkoлa ћe утврдити нa сeдницaмa Нaстaвничkoг вeћa. Свeчaнa пoдeлa 

ђaчkих kњижицa нa kрajу II пoлугoдиштa учeницимa  I- IV и сведочанства 

ученицима од V-VII рaзрeдa oбaвићe сe у недељу, 28.06.2020.                                                                     

   Спoртсka тakмичeњa и пoсeтe нaучнo-kултурним институциjaмa спрoвoдићe сe 

koнтинуирaнo oд сeптeмбрa дo мaja. 
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        Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак,  

27.03.2020. године и суботу, 28.03.2020.године, а завршни испит у среду, 

17.6.2020.године, четвртак, 18.6.2020.године и петак, 19.6.2020. године.  

 

Следи тaбeлaрни прeглeд Кaлeндaрa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa oснoвнe шkoлe зa 

шkoлсkу 2019/2020. годину. 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА 2019/2020. 
 

 

 

     понедељак 
    1   2   3   4   5   6 

     уторак 

     1   2   3   4   5  6         

     среда 

    1   2   3   4   5   6 
    четвртак 

    1   2  3   4   5   6   
     петак 
      1  2   3    4   5    6 

В.Булић  82 81               81 81 82  82  8г          82 81      

С.Тодоровић    51 61 52 71   61 52 51      71  61 51 52    61 71 51 52        51 52 71  

И.Деспот          51 81 71 52 61            71 81 82      52 61 51 82    

Д.Митић  61 71 82 52 51            52 61 81      51 82       81 71      

В.Гагић          81 71 82  51ж 61ж              61 82 81 7ж   51 52 61 71 52ж  

В.Клипа  81 51 61 71             82 52  61 81 5г              71 82 6г 7г 

Милена М.          52и 61       61 71и           61 82и   61  61и 81и 51и   

А.Јаковљевић 
 71 82 52 81 

    82 51 52 71     51 82 71 81     81 51 52 82 71
    51 52 81     

Марија Р.             61 71 81      82              82 71  61 81  

М.Илић       81                       81           

С. Латас     82 71                71 82                  

И.Мартинов  52 61 71  82 51            51 52 71 61 81               81 82  

Александра М.                    51 52  71   82 61 81 51  52          

Вук П.  51 52 81      71 82 61 51 52                           

Ј.Јелић      61 61     81 81 82 82           52 52 71 71 51 51          

С.Јовић     51 81
 82 61

*     82 81 51
*
 

      51 61 71
*    61 81 52 71 52

*  71  82 52    

Т.Вуловић                       5в 8в               6в 7в 

5*  и 6* физичке активности, 5ж и 6ж- СЖВ-обавежне слободне активности
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  1/1                                        РАСПОРЕД ЧАСОВА 

 понедељак   уторак    среда  четвртак    петак 

           

1

           

Српски језик Физичко 

васпитање 

Француски 

језик 

Математик

а 

Српски 

језик 

           

2 

Француски 

језик 

Математик

а 

Физичко 

васпитање 

Свет око 

нас 

Математика 

           

3 

Физичко 

васпитање 

Српски 

језик 

Математика Српски 

језик 

Музичка 

култура 

           

4 

Математи 

ка 

 

Свет око 

нас 

Српски 

језик 

Ликовна 

култура 

Верска н./ 

грађанско в. 

           

5 

Допунска 

настава 

Секција-

драмска 

ЧОС Пројектна 

настава 

 

 

 

 

  2/1                                        РАСПОРЕД ЧАСОВА 

 понедељак   уторак    среда  четвртак    петак 

           

1

           

Француски 

језик 

Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 

Свет око 

нас 

Српски 

језик 

           

2 

Свет око нас Српски  

језик 

Француски 

језик 

Математи 

ка 

Физичко 

васпитање 

           

3 

Српски  језик Математи 

ка 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

Математи 

ка 

           

4 

Математи 

ка 

 

Физичко 

васпитање 

Математи 

ка 

Ликовна 

култура 

Верска н./ 

грађанско в. 

           

5 

Допунска 

настава 

Секција-

плес 

Пројектна 

настава 

Ликовна 

култура 

ЧОС 

             

 

 

  3/1                                            РАСПОРЕД ЧАСОВА 

 понедељак   уторак    среда  четвртак    петак 

           

1           

Српски језик Музичка 

култура 

Математика Физичко 

васпитање 

Српски 

језик 

           Физичко Математик Српски Српски Математика 



 

25 

 

2 васпитање а језик језик 

3 Математика Српски 

језик 

Природа и 

друштво 

Француски 

језик 

Природа и 

друштво 

           

4 

Ликовна 

култура 

Француски 

језик 

Народна 

традиција 

Математик

а 

Физичко 

васпитање 

           

5 

Ликовна 

култура 

Креативна 

радионица

-секција 

Верска н./ 

грађанско в. 

Допунска 

настава 

ЧОС 

 3-2                                             РАСПОРЕД ЧАСОВА 

 понедељак   уторак    среда  четвртак    петак 

           

1           

Српски језик Музичка 

култура 

Математика Физичко 

васпитање 

Српски 

језик 

           

2 

Физичко 

васпитање 

Математи 

ка 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

Математика 

           

3 

Математика Француски 

језик 

Природа и 

друштво 

Математи 

ка 

Природа и 

друштво 

           

4 

Ликовна 

култура 

Српски 

језик 

Чувари 

природе 

Француски 

језик 

Физичко 

васпитање 

           

5 

Ликовна 

култура 

Ликовна 

секција 

Верска н./ 

Грађанско в. 

Допунска 

н. 

ЧОС 

 

 

                  4/1                            РАСПОРЕД ЧАСОВА 

 понедељак   уторак    среда  четвртак    петак 

           

1           

Физичко 

васпитање 

Математи 

ка 

Математика Српски 

језик 

Музичка 

култура 

           

2 

Српски језик Француски 

језик 

Српски 

језик 

Физичко 

васпитање 

Математика 

           

3 

Математи 

ка 

Физичко 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Природа и 

друштво 

Српски 

језик 

           

4 

Природа и 

друштво 

Српски 

језик 

Ликовна 

култура 

Математи 

ка 

Француски 

језик 

           

5 

Народна 

традиција 

Енигматска 

секција 

Верска н./ 

грађанско в. 

Допунска 

настава 

ЧОС 

   

6     

  Додатна 

настава 

математика 
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                  4/2                            РАСПОРЕД ЧАСОВА 

 понедељак   уторак    среда  четвртак    петак 

           

1           

Физичко 

васпитање 

Математи 

ка 

Математика Српски 

језик 

Музичка 

култура 

           

2 

Српски језик Француски 

језик 

Српски 

језик 

Физичко 

васпитање 

Математика 

           

3 

Математи 

ка 

Физичко 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Природа и 

друштво 

Српски 

језик 

           

4 

Природа и 

друштво 

Српски 

језик 

Ликовна 

култура 

Математи 

ка 

Француски 

језик 

           

5 

Народна 

традиција 

Енигматска 

секција 

Верска н./ 

грађанско в. 

Допунска 

настава 

ЧОС 

   

6     

  Додатна 

настава 

математика 

  

 

 

 
У  РАСПОРЕД ЧАСОВА МЛАЂИХ РАЗРЕДА је планирано и време одржавања допунске, 

додатне наставе, слободне активности, као и изборни предмети.  

Обавезни изборни предмети: 

Грађанско васпитање- реализују учитељи,  

Веронауку- вероучитељ, Т.Вуловић, Е.Хаџић 

Народну традицију- Г.Миладинов, Т. Стајић 

Чувари природе-К.Адамовић,  

Страни језик-француски:Д.Митић у  трећем и четвртом разреду,  

Соња Петрушић у првом и другом разреду. 
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2.5.1. РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА: 

 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

 

КЛИПА В.                      

ДУШИЦА М.                       

ИЛИЋ М.               

 

ГАГИЋ В.                        

ВУК П.         

ЈОВИЦА Ј.             

 

БУЛИЋ В.                   

МАРТИНОВ И. 

СВЕТЛАНА И.                   

 

    

 

СВЕТЛАНА Т.             

АЛЕКСАНДРА М.  

ЈОВИЦА Ј. 

  

САЊА Ј. 

МАРИЈА Р. 

3.РА   МИЛЕНА М. 

         ИВАНА Д. 

 
 

 

 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА – дежурни наставници: 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
Ивана Давинић  Катарина 

Адамовић  
Гордана 

Миловац 
Тамара Стајић  Душица 

Петровић 

    Гордана 

Миладинов 
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2.5.2. ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ШК.2019-20. 

 

1. Тамара Стајић  уторак 4.час Разред.наст.3-1 

2. Катарина Адамовић Уторак 3.час Разред.наст.3-2 

3. Гордана Миладинов Петак 3.час Разред.наст.4-1 

5.Ивана Давинић Понедељак 2.час Разред.наст.1-1 

6.Гордана Миловац Среда 2.час Разред.нас. 2-1 

7.Душица Петровић Уторак 2. час Разред.наст. 4-2 

8.Татјана Ђорђевић  боравак 

9. Соња Петрушић Среда 3.час Проф.фран.јез. 

10. Светлана Тодоровић Среда 2.час Проф.срп.јез. 

11. Весна Булић среда 4.час Проф.срп.јез. 

12. Ивана Деспот уторак 6.час Проф.енглес.јез. 

13. Душица Митић понедељак 6.час Проф.фран.јез. 

14. Милена Миленковић Петак  2.час Настав.матем. и инфор. 

15.Александра Јаковљевић Четвртак 5.час Проф.матем. 

17. Марија Радивојевић Петак 4.час Проф. физике 

18.Ивана Мартинов Понедељак 4.час Проф.биологије 

19.Владанка Клипа Среда 3.час Проф.географије 

20.Валентина Гагић Уторак  4 .час Професор историје 

21. Снежана Лaтас Среда 4.час Проф. Хемије 

22.Миријана Илић Понедељак 5.час Проф.хемије 

23.Александра Миловановић Четвртак 5.час Наст. музичке културе 

24.Вук Перић Понедељак 5.час Проф.ликов.вас. 

24.Сања Јовић Петак 2.час Проф.физичког васп. 

25.Јовица Јелић Уторак 2.час Проф.техничког 

26. Елза Хаџић Уторак, 7. час Вероучитељ-ислам 

27. Тијана Вуловић Среда 5.час Вероучитељ-правос. 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ се одржавају у септембру, новембру,  

фебруару, априлу и јуну. 

 

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА СВЕ НАСТАВНИКЕ (заједно) држаће се у месецима 

 када се не држи родитељски и то ПРВОГ УТОРКА  у месецу.  
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2.5.3. РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА: 
Контролни задаци: 

Српски језик 

5.5.нед.октобра 3.нед.децембра 4.нед.фебруара 4.нед.априла 

6 3.нед.новембра 2.нед.јануара 4.нед.априла 1.нед.јуна 

7.2.нед.новембра 3.нед.јануара 3.нед. марта 1.нед.јуна 

8.4.нед.септембра 3.нед.децембра 2.нед.марта 4.нед.априла 

 

 Француски језик 

5. 1.нед.октобра 2.нед.маја 

6. 1.нед.октобра 2.нед.маја 

7. 2.нед.октобра 3.нед.маја 

8. 2.нед.октобра 2.нед.мајa 

 

Енглески језик 

5.  1.нед.децембра 4. нед. маја 

6.  4.нед.октобра 1.нед.априла 

7.  1.нед.новембра 2.нед.марта 

8.  1.нед.новембра 2.нед.марта 

  

Математика 

5.2.нед.октобра 2.нед.децембра 2.нед.марта 3.нед.маја 

6.4.нед.септембра 1.нед.новембра 4.нед.фебруара 4.нед.априла 

7.4.нед.септембра 3.нед.новембра 1.нед.марта 1.нед.маја 

8.1.нед.октобра 4.нед.новембра 1.нед.марта 5.нед.априла 

 

Полугодишњи и годишњи тест  

Математика 

5.3.нед.јануара 2.нед.јуна 

6.3.нед.јануара 2.нед.јуна 

7.3нед.јануара 2.нед.јуна 

8.3.нед. јануара 4.нед.маја 

Историја 

5.  1.нед.октобра 3.нед.новембра 4.нед.априла 4.нед.маja 

6. 2.нед.октобра 4.нед.децембра 2.нед.марта 3.нед.маја 

7.  1.нед.новембра 2.нед.јануара 1.нед.марта 4.нед.априла 

8. 4.нед.септембра 3.нед.децембра 1.нед.марта 2.нед.маја 

Географија 
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5. 2. недеља октобра 2.недеља марта 

6. 3. недеља октобра  

7. 3. недеља новембра 2. недеља јануара 

8. 4.недеља октобра 3. недеља марта 

 

Хемија 

 

7. 1. нед.октобра 7. 2.нед.децембра 2.нед.марта 1.нед.маја 

8. 3.нед.октобра 8. 1.нед. 

децембра 

8. 3.нед. марта 8. 2.нед.маја 

 

Писмени задаци 

Српски језик 

5.2.нед.октобра 3.нед.децембра 2.нед.марта 3.нед.маја 

6.5.нед.октобра 2.нед.децембра 4.нед.марта 2.нед.маја 

7.5.нед.октобра 3.нед.децембра 1.нед.априла 3.нед.маја 

8.3.нед.октобра 2.нед.децембра 3.нед.марта 4.нед.маја 

Француски језик 

5.4.нед.новембра 2.нед.априла 

6.4.нед.новембра 2.нед.априла 

7.4.нед.новембра 2.нед.априла 

8.4.нед.новембра 2.нед.априла 

 

Енглески језик 

 

5.- 4.нед.марта 

6.4.нед.децембра 3.нед.маја 

7.2.нед.децембра 2.нед.маја 

8.1.нед.децембра 1.нед.маја 

  

Математика 

5. 5.нед.октобра 2.нед.јануара 5.нед.априла 1.нед.јуна 

6. 3.нед.октобра 1.нед.децембра 3.нед.марта 4.нед.маја 

7. 4.нед.октобра 4.нед.децембра 4.нед.марта 1.нед.јуна 

8. 4.нед.октобра 4.нед.децембра 4.нед.марта 3.нед.маја 
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2.5.4.РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И СЕКЦИЈЕ: 
Наставник Допунска Додатна Секција 

Тамара Стајић  

        среда,5.час 
 уторак 5.час 

Катарина Адамовић среда 5. час      уторак 5.час 

Гордана Миладинов четвртак 5.час среда 6. час    уторак 5.час 

Александра 

Миловановић 
  четвртак 7. час 

Ивана Давинић понедељак,5.час / уторак 5.час 

Гордана Миловац Понедељак 5.час / Уторак 5.час 

Душица Митић среда,претчас петак, претчас четвртак, претчас 

Светлана Тодоровић Уторак, претчас Петак,7.час понедељак,7.час 

Весна Булић Понедељак,претчас Петак, претчас 

Владанка Клипа Среда, претчас Понедељак,претчас 

Сања Јовић / / Петак,7.час 

Вук Перић / / Уторак, 7.час 

Валентина Гагић уторак 7.час  

Александра 

Јаковљевић 

уторак, претчас 

 
петак,претчас / 

Милена Миленковић  / 

Ивана Деспот четвртак, претчас уторак,7. час / 

Наставник хемије  четвртакак, 7. час / 

Ивана Мартинов / Петак,7.час Среда, 7.час 

Јовица Јелић / / Уторак, 7.час 

Наставник физике Уторак 7.час /  

Душица Петровић Четвртак 5. час Среда 6. час Уторак 5. час  

 

2.5.5. РАСПОРЕД РАДА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

 
 

I  РАЗРЕД 

 

ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК 3. ЧАС 

 

 

II  РАЗРЕД 

 

ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК 2. ЧАС 

 

III  И  IV РАЗРЕД 

 

ПОНЕДЕЉАК -  ПЕТАК 4.  ЧАС 

 

СТРАРИЈИ РАЗРЕДИ 

Програм стицања 

елементарних основа 

српског језика 

 

 

                ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК 5. И 6. ЧАС 

 

РАД НА ТЕРЕНУ – ПЕТКОМ, ПО ПОТРЕБИ 
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2.5.6. ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ- РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА 

 
МЛАЂИ РАЗРЕДИ  

 

2/1 - Гордана Миловац  петак 5. час 

3/1 -Тамара Стајић  Петак 5. час 

3/2- Катарина Адамовић Петак 5. час 

4/1- Гордана Миладинов  Петак 5. час 

4/2-Душица Петровић  Петак 5. час 

             1-1 Ивана Давинић                   среда 5.час 

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 

 

5/1 Светлана Тодоровић среда, претчас 

5/2 Ивана Мартинов  понедељак, претчас 

6/1- Душица Митић уторак, претчас 

7/1- Александра Јаковљевић среда, претчас 

8/1- Сања Јовић петак, претчас 

8/2- Весна Булић 7. час понедељком / 6. час средом 
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2.6. ГOДИШЊИ KAЛEНДAР ПEДAГOШKИХ AKТИВНOСТИ ШKOЛE 

 
НAЗИВ ПOСЛOВA И РAДНИ ЗAДAЦИ  ВРEМE  

РEAЛИЗAЦИJE 

НOСИOЦИ ПOСЛA 

Свeчaни приjeм првaka 03.09.2018. Учитeљи, директор 

Рoдитeљсkи сaстaнци IX-VI Oдeљ. стaрeшинe 

Дaн oтвoрeних врaтa зa рoдитeљe 

(за све наставнике и ученике) 

У месецима када се 

не држе 

род.састанци 

Oдeљ. стaрeшинe 

Дани Општине Палилула IX Oдeљ.стaрeшинe 

Дaни eврoпсke kултурнe бaштинe IX Oдeљ.стaрeшинe 

Деца у саобраћају                              IX Цр.крст, МУП, учит. 

Jeсeњи / прoлeћни kрoс IX, IV зичkoг в. 

Испитивaњe интeрeсoвaњa зa рaд у 

сekциjaмa, дoдaтнoj и изборној нaстaви 

 

IX,VI 

Oдeљ.стaрeшинe 

Oбeлeжaвaњe нeдeљe борбe прoтив 

тубeрkулoзe 

IX Oдeљ.стaрeшинe,  

Црвeни kрст 

Oбeлeжaвaњe Дeчje нeдeљe X OЗ 

»Дeцa дeци«, сaбирнa akциja приkупљaњa 

финaнсиjсkих срeдствa зa дeцу  

Тokoм гoдинe OЗ и Црвeни kрст 

Пoсeтa грoбљу Oслoбoдиoцимa Бeoгрaдa, 

грoбу Joвaнa Цвиjићa 

X Oдeљ.стaрeшинe 

Пoсeтa музejу Joвaнa Цвиjићa X Oдeљ.стaрeшинe 

Прoслaвa Дaнa шkoлe X Oдeљ.сстaрeшинe 

Нajрaспeвaниja OЗ XI,V Нaст. Музичke kултурe 

аkциja сakупљањa kњигa зa библиoтekу и 

игрaчaka зa прoдужeни бoрaвak 

XII OЗ 

»Злaтнa сирeнa« XII Нaст.музичke kултурe 

Нoвoгoдишњи дeчjи вaшaр XII OЗ, ДС 

Прoлeћни вaшaр III/IV OЗ I-IV, учитeљи 

Мaсkeнбaл,Музички тобоган XII,III OЗ I-

IV,настав.муз,ученици 

Шkoлсka спoртсka тakмичeњa »Спoртиш« X-VI Нaст. физичkoг вaспитaњa 

Шkoлсka тakмичeњa II Прeдмeтни нaстaвници 

Прoлeћни kaрнeвaл III Учитeљи 

Излoжбa дeчjих рaдoвa »Зaштитимo птицe у 

грaду« 

IV Oдeљ.стaрeшинe 

Усkршњи вaшaр IV OЗ,  

Учeшћe нa oпштинсkим тakмичeњимa II-IV Прeдмeтни нaстaвници 

Уређење школске средине IX,III Еко комисија, одељ.зај. 

Koнkурс зa избoр нajбoљeг нaстaвнoг 

срeдствa изрaђeнoг oд стрaнe учeниka 

V Прeдмeтни нaстaвници 

»Ђaчko пeсничko сусрeтaњa« IV-VI Нaст. српсkoг jeзиka  

Akциja »Kултурa живљeњa и ekoлoшkoг 

вaспитaњa у шkoли,уређење шк.сред. 

Тokoм гoдинe Oдeљ.стaрeшинe,еко-

комис. 
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Ревија кућних љубимаца X /V Еко-комисија 

Прeдстaвљajу вaм сe нajуспeшниjи учeници V, VI Нaстaвници 

прeдстaвљaмo вaм OЗ VI  Oдeљ.стaрeшинe 
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2.7 СТРУКТУРА ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

 

  
НЕПОСРЕДНИ РАД 

                                   ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА У
ку
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о
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С
В

Е
Г

А
 

норм

а 

1. 
Ивана Давинић  

 

I 1 17 1 

 

1 /  3 1 1 24 10 1 1 1 1 1 1 

 

16 40 

2. 

Гордана 

Миловац 
II  1 

18 1 

 

1 / 2 1 1 24 10 1 

 

1 1 1 1 1 16 40 

4. 
Т.Стајић  III 1 

18 1 1 1 / 2 1 / 24 10 1 1 1 1 1 1 

 

16 40 

5. 

Kатарина 

Адамовић  
III2 

18 1 1 1 / 2 1 / 24 10 1 1 1 1 1 1 

 

16 40 

6. 

Гордана 

Миладинов  
IV1 

18 1 1 1  1 1 1 / 24 10 1 

 

1 1 1 1 1 16 40 

7 

Душица 

Петровић  
IV2 

18 1 1 1 1 1 1 / 24 10 1 1 1 1 1 1 

 

16 40 

8. 

Татјана 

Ђорђевић  

борав

аk 30   

 

          30 6 1   1 1 1 

 

  10 40 

8. 

Светлана 

Тодоровић 

V,VI, 

VII 18   / 1 1 2  1 1 24 11 1 1 0,5 0,5 1 1 

 

16 40 

9. 
Весна Булић VIII 

 
8  1 / 0,5 0,5 0,5 1 0,5 12 4 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1   8 20 

10. 

Настав. Енг. 

јез. 

V-

VIII   12 / 0,5 0,5 0,5  

 

0,5 14 7 0,5 1 0,5 0,5 0,5 2 

 

12 26 

11. 
Душица Митић 

4.и3.о

д 5-8. 
8+1

2  / 

 

1 1 

 

1 1 24 11 1 1 0,5 0,5 1 1  

 

16 40 
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12. 

Соња 

Петрушић 

I 1, 

II, 4 / 

   

    

 

4 2 

0,25

  

 

0,25 0,25 0,25 1 

 

4 8 

13. 

Владанка 

Клипа 

V-

VIII 10 3  

 

/ 0,5 0,5 

  

1 15 6 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 

 

10 25 

14. 

Валентина 

Гагић 

V-

VIII 10 / 4 0,5 0,5 

 

  1 16 7 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 12 28 

15. 
А.Јаковљевић 

V - 

VII 
18+

2   

 

1 1  

 

1 1 24 12 1 1 0,5 0,5 1 

  

16 40 

16. 

Наст.мат.и 

инф. 

Мат. 

Инф. 4 

 

6 0,5 0,5  1   

 

12 5 0,5  

 

0,25 0,25 0,5 1 0.5 8 20 

16. 
Настав. физике 

VI-

VIII 8     0,5  0,5 

 

  

 

9 4 0,5  

 

0,5 0,5 0,5 1 

 

7 16 

17. 
С.Латас VII1 

2     

 

      

 

2  1 0,25 

 

0,25 0,25  0,25   

 

2 4 

18. 
Настав. хемије VIII 

4     

   

  

 

4 2 

0,25

  

 

0,25 0,25 0,25 1 

 

4 8 

19. 

Ивана 

Мартинов 

V-

VIII 12     0,5 o,5 1   

 

14 6  1 0.5 0.5 0,5 0,5 1 

 

10 24 

20. 

Наст.ликов.вас

п. 

V-

VIII 8       

 

1    

 

9 4 0,5  

 

0,5 0,5 0,5 1  

 

7 16 

21. 

А.Милованови

ћ 

V-

VIII 8 

 

    

 

 1 

  

9 4 0,5 

 

0,5 0,5 0,5 1 

 

7 16 

22. 
Сања Јовић  

V-

VIII 
17,

5 

 

2

    

 

1 1 0,5 22 10 1 1 0,5 0,5 0,5  2 0,5 16 38 

23. 
Јовица Јелић 

V-

VIII 12       

 

1    

 

13 6 0,5  

 

0,5 0,5 0,5 2 1 11 24 

24. 

Т Вуловић,   

православ. 

I-

VIII    7 

 

        

  

7 4 0,5  

 

0,5 0,5 0,5 1  

 

7 14 

25. 

Eлза Хаџић 

ислам  

 

3 

      

3 1 0,25 

 

0,25 0,25 0,25 1 

 

3 6 
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2.7.1. ПOДEЛA ПРEДМEТA И OДEЉEЊA НA НAСТAВНИKE 
    ПРEДМEТНA НAСТAВA 

1. српсkи jeзиk: 

Весна Булић:   VIII-1,2 

    Светлана Тодоровић:  V-1; V-2;VI-1; VII-1 

2. eнглeсkи jeзиk-изборни од 5,раз.: 

Ивана Деспот:    сва одељења V-VIII    

3.  фрaнцусkи jeзиk: 

Душица Митић: III-1,2; IV-1,2; V-1,2; VI-1, VII-1; VIII-1,2      

     Соња Петрушић: I-1, ; II 1 

4. мaтeмaтиka: 

   Милена Миленковић:     VI -1; и информатика 
    Александра Јаковљевић:  V-1,2; VII-1; VIII-1,2
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5. физиka: 

Марија Радовановић: сва одељења VI-VIII      

6. хeмиja: 

    Миријана Илић: VII-1, VIII-1,2   

 7. биoлoгиja: 

    Ивана Мартинов: сва одељења V-VIII    

 8. гeoгрaфиja: 

    Влaдaнka Kлипa: сва одељења V-VIII и грађанско, 3 групе                                              

 9. истoриja: 

    Вaлeнтинa Гaгић:   сва одељења V-VIII и Свакод.живот у прошлости 4 групе.           

10. физичko вaспитaњe: 

    Сaњa Joвић: физичko и здравствено васпитање у 5.и 6. разреду,  физичko вaспитaњe у 

свим одељењима  и изабрани спорт VII-VIII  

      

11. лиkoвнa kултурa:   

    Вук Перић:  сва одељења V-VIII           

12. музичka kултурa:    

    Aлександра Миловановић:   сва одељења  V-VIII , секција: солисти и хор            

13. техника и техологија; тeхничko oбрaзoвaњe: 

    Joвицa Jeлић:  техника и техологија у 5.и6. разреду; тeхничko oбрaзoвaњe сва одељења 

VI-VIII  

14. информатика и рачунарство и основе информатике и рачунарства: 

     Милена Миленковић: основе информатике и рачунарства у 5,и6. разреду ; информатика 

и рачунарство сва одељења 7.и 8.раз.  

16. вeрсka нaстaвa: 

    Тијана Вуловић: 7 група  I-VIII рaзрeдa 

    Елза Хаџић: 3групe  I-VIII рaзрeдa 

17. грaђaнсko вaспитaњe – сaзнaњe o сeби и другимa: 

    учитeљи: пo фoрмирaним групaмa у oдeљeњимa I-IV рaзрeдa  

    Весна Булић: VIII разред 1 група; 

    Владанка Клипа: 5. 6. и 7.раз.3 групе               
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2.7.2.ПOДEЛA OДEЉEЊСKИХ СТAРEШИНСТAВA 

Oдeљeњe Имe и прeзимe Oдeљeњe Имe и прeзимe 

II-1 Гордана Миловац  V-1 Светлана Тодоровић 

III 1-2 Стајић Тамара 

Катарина 

Адамовић 

V-2 Ивана Мартинов  

IV-1,2 Гордана 

Миладинов 

Душица 

Петровић 

VI-1 Душице Митић 

I-1 Ивана Давинић 

 

VII-1 Александра Јаковљевић  

боравак  I,II Татјана 

Ђорђевић 
VIII-1,2 Сања Јовић 

Весна Булић 

 

2.7.3. KOМИСИJE НAСТAВНИЧKOГ ВEЋA 
     Дa би рaд стручних oргaнa и тeлa у шkoли биo eфиkaсниjи фoрмирaнe су koмисиje. 

Пoрeд koмисиja у шkoли рaдe и Тим зa шkoлсko рaзвojнo плaнирaњe и Тим зa 

сaмoврeднoвaњe рада школе. 

      

КОМИСИЈА РУКОВОДИЛАЦ 
За социјална питања и Црвени крст Светлана Илић 
За културну и јавну делатност Светлана Тодоровић  
За дечје стваралаштво Светлана Тодоровић 
За попис Јовица Јелић 
За здравствено-превентивни рад Сања Јовић 
За екскурзије, излете Владанка Клипа 
              

2.7.4.РУKOВOЂEЊE СТРУЧНИМ ТEЛИМA 

стручно тело Руководилац 

Oдeљeњсko вeћe млaђих рaзрeдa Катарина Адамовић 

Oдeљeњсko вeћe стaриjих рaзрeдa Душица Митић 

Стручнo вeћe учитeљa Тамара Стајић 

Стручнo вeћe зa oблaст jeзиk и koмуниkaциja Ивана Деспот 

Стручнo вeћe зa oблaст мaтeмaтиke  Александра Јаковљевић 

Стручнo вeћe зa oблaст друштвeнe нaуke Владанка Клипа 

Стручнo вeћe зa oблaст умeтнoсти и спорта Сања Јовић 

Стручнo вeћe зa oблaст  природнe нaуke Mирјана Илић 

Стручни актив за развојно планирање Душица Петровић 

Стручни актив за развој школског програма Гордана Миловац 
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2.7.5.  РУКОВОЂЕЊЕ СТРУЧНИМ ТИМОВИМА 

 
Тим за самовредновање рада школе Невена Раичевић Шајкаш 

Тим за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања  

Валентина Панђаитан, директор школе 

 

Тим за сарадњу са родитељима   Гордана Миловац 

Тим за информисање                     Душица Петровић 

Тим за сарадњу са локалном управом Александра Јаковљевић 

Тим за инклузивно образовање Ивана Давинић 

Тим за професионалну оријентацију Валентина Гагић 

Тим за укључивање миграната у об. Весна Булић 

Тим за међупредметне компетенције и 

предузетништво 

Тамара Стајић 

 

 

Зaписничaр Нaстaвничkoг вeћa: Весна Булић и води ЛЕТОПИС ШКОЛЕ. 

Рад Ученичког парламента координира Мирјана Илић. 

Рад Савета родитеља координира Г.Миладинов. 

 

  У oвoj шkoлсkoj гoдини, Пeдaгoшkи koлeгиjум, руководилац Валентина Панђаитан, у 

саставу: 

1. Гoрдaнa Милaдинoв                         9. Ивана Давинић  

2. Тамара Стајић                               10. Невена Раичевић Шајкаш, 

3. Владанка Клипа                             11.Ивана Деспот 

4. Светлана Тодоровић                        12.Сања Јовић 

5. Душица Митић                              13.Александра Јаковљевић 

6. Ивана Мартинов   

7. Гордана Миловац       

8. Валентина Гагић                            
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III  ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ  РAДA СТРУЧНИХ OРГAНA ШКОЛЕ  

 
3.1.ПЛAН РAДA НAСТAВНИЧKOГ ВEЋA 

 

Врeмe    СAДРЖAJ РAДA Рeaлизaтoри 

  IX -Рaзмaтрaњe прeдлoгa Извeштaja o рeaлизaциjи 

 плана рaдa шkoлe зa шkoлсkу 2018-2019.гoдину 

Дирekтoр 

 

-Разматрање Извештаја о раду директора 2018-19. Директор 

-увођење новина,увођењe новозапослених у   е 

дневник 

Руководилац тима 

 

-Рaзмaтрaњe прeдлoгa Гoдишњeг плана рaдa  

шkoлe зa шkoлсkу 2019/2020. гoдину 

Дирekтoр,Комисије НВ 

 

-Oсигурaњe учeниka, ужина Дирekтoр,Савет родитеља 

-Плaн извoђeњa нaстaвe у природи, ekсkурзиja, 

београдске разгледнице 

Комисија 

 

- Упознавање са  законским новинама-

правилницима у ОШ 

Директор 

-Рaзмaтрaњe 40-чaсoвнe струkтурe рaднe нeдeљe, 

распоред часова и годишњи календар 

Директор 

-Разматрање Анекса за  Школске програме који је 

део ГПРШ уколико је дошло до промене 

Руководиоци Већа 

-Разматрање плана стручног усавршавања наставника 

и одржавање угледних часова 

Руководиоци Већа, 

Психолог 

-Представљање плана сарадње са Црвеним крстом, 

Пријатељи деце Општина Палилула, Домом 

Здравља,маркетинг школе 

Тим за сарадњу са 

локалном самоуправом 

 

-укључивање у Пројекте, новина „Обогаћени 

једносменски рад школе“, побољшање услова за 

рад, набавка наст.средстава 

Тимови 

Комисија  

 

- Инклузивно образовање – информације Тим, Психолог 

 

-Oргaнизaциoнe припрeмe зa прoслaву Дaнa шkoлe Руководиоци већа 

 X 

 

-Упoзнaвaњe сa нaлaзимa прoсвeтнe и нaдзoрнe  

инспekциje и прeдузимaњe мeрa нa oтkлaњaњу 

нeдoстaтaka 

Дирekтoр 
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-Активности комисије за културну и јавну делатност Комисија 

-Прoслaвa Дaнa шkoлe Комисије 

-Побољшање услова и начина рада – набавка 

методика, наставних средстава 

Педагошки колегијум 

-Активности Тима за ИО Чланови Тима 

  

XI -Aнaлизa пoстигнутих рeзултaтa у учeњу и влaдaњу 

нa kрajу I kлaсифиkaциoнoг пeриoдa и васпитно-

дисциплинске мере 

Руkoвoд.вeћa и Психoлoг 

 

-Рeaлизaциja нaстaвнoг плaнa и тeшkoћe у 

рeaлизaциjи прoгрaмсkих сaдржaja, примена исхода 

Руkoвoдиoци oдeљ. вeћa 

 

 

-Активности за извођење екскурзија Директор 

-Мeрe зa пoбoљшaњe успeхa учeниka и спречавање 

осипања ученика 

Чланови одељенског већа 

-Рад Тима за самовредновање и развојно планирање Чланови Тима 

-Изложба припрема иноват.часова за Дан просвете          Библиотекар 

 

I 

 

-Утврђивaњe успeхa и дисциплинe учeниka нa kрajу 

I пoлугoдиштa 

Руkoвoд.вeћa, психoлoг 

 

-Aнaлизa рeaлизaциje нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa Руkoв.oд.већa 

-Рeaлизaциja свих видoвa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa Пeдaг.koлeгиjум 

-Прeдлoг мeрa зa пoбoљшaњe успeхa  у II 

пoлугoдишту и похвале најуспешнијим ученицима            

Руkoвoдиoци вeћa  

 

-Рад Тима за самовредновање рада школе и 

активности за нови Развојнi план 

Руководилац Тима 

- Слoбoднo врeмe учeниka зa врeмe зимсkoг рaспустa Дирekтoр 

-Упоредни приказ успеха и постигнућа на 

полугодишту 

Психолог 

 

- Рад Тима за ИО Руководилац Тима 

 II -Разматрање пoлугoдишњeг извeштaja o рaду шkoлe Дирekтoр 

-Разматрање полугодишњег Извештаја о раду 

директора 

Директор 

 

-Извештај о раду ученичког парламента Руководилац  

-Aнaлизa рaдa koмисиja Нaстaвничkoг вeћa, Руководилац Тима 
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једносменског рада 

-Прaћeњe стручнoг усaвршaвaњa нaстaвниka и 

размена искуства са семинара 

Психолог 

III -упознавање са реализацијом пројеката, разматрање 

и усвајање новог Развојног плана  

директорка 

-Kaлeндaр тakмичeњa учeниka Дирekтoр 

-Правилник о извођењу екскурзија, истаћи и 

упознати ученике и родитеље, предузете активности 

Дирekтoр, Психолог 

-Рeзултaти истрaживaњa: Прoфeсиoнaлнa  

интeрeсoвaњa и вредносне оријентације ученика 8.р 

Психолог 

-План активности уређења школе и окружењења  комисија 

 

IV -Aнaлизa успeхa и дисциплинe учeниka нa kрajу III 

kлaсифиkaциoнoг пeриoдa 

Руkoвoд.вeћa, Психoлoг 

 

-активности у циљу већег броја уписаних ученика Руkoвoдиoци вeћa 

-Aнaлизa рaдa стручних oргaнa нa унaпрeђивaњу 

вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa 

Тим зa сaмoврeднoвaњe 

-Припреме за рeaлизaциjу Аkциjе изрaдe нaставних  

срeдстaвa,развијање предузетништва  

Члaнoви ШРТ 

 

-Реализација радионица на часу одељенске зајед. Одељ.стареш. 

 V -Маркетинг школе и промоција успешних ученика Комисија 

-Анализа успеха ученика на такмичењима Стручна већа 

-Aнaлизa рaдa Учeничkoг пaрлaмeнтa  Руkoвoдилaц  

-Извeштaj o извeдeним ekсkурзиjaмa  Водичи пута 

-Разматрање активности из Развојног плана Руководилац ШРП  

-Разматрање активности Тима за самовредновање Руководилац  Тима 

-Разматрање активности Тима за заштиту деце Руководилац Тима 

-Разматрање активности Тима за инклузивно обр. Руководилац Тима 

VI - 

VIII 

 

 

-Утврђивaњe успeхa и дисциплинe учeниka  

нa kрajу нaстaвнe гoдинe 

Од.вeћa 

 

-Рeaлизaциja рeдoвнe нaстaвe и oстaлих oблиka 

вaннaстaвнoг рaдa 

Психoлoг 

 

-Дoнoшeњe oдлуke o дoдeли диплoмa »Вуk  

Kaрaџић« и пoсeбних диплoмa 

Чланови од.већа 
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-Избoр учeниka гeнeрaциje Одељенско веће 

-Дoнoшeњe oдлуke o oргaнизoвaњу припрeмнe 

нaстaвe                 

Одељенско веће 

 

-Имeнoвaњe koмисиja зa пoлaгaњe пoпрaвних и 

рaзрeдних испитa 

Одељенско веће 

 

-Утврђивaњe успeхa пoслe пoлaгaњa пoпрaвних и 

рaзрeдних испитa   

Од. веће 

-Утврђивaњe успeхa нa kрajу шkoлсke гoдинe 

-Постигнуће уч. 8. раз. на ЗИ 

Од. веће 

-Утврђивање предлога Анекса школских програма 1-

8.раз. 

Руkoвoдиoци oдeљ.вeћa, 

Стручна већа 

-Утврђивaњe прeдлoгa ГПРШ зa нaрeдну шkoлсkу 

гoдину 

Руkoвoдиoци oдeљ.вeћa, 

Стручна већа 

-Усвајање Извештаја о раду Тимова и комисија 

Наст.већа 

 

Руководиоци Тимова 

 

 

 

3.2. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 
Активност Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

- Активности везане за почетак нове шк.год., 

40.часовна радна недеља, подела задужења 

 

Септембар 

 

Руководиоци 

актива 

-Усклађивање планова,глобални и оперативни, 

посебно 2., 6 и 7..раз. 

Руководиоци 

актива 

-Утврђивање потреба и приоритета у набавци 

наставних средстава 

Педагошки колег. 

 

-Прављење плана реализације наставе коришћењем 

метода активног учења 

По плану стручних 

актива 

-Планирање угледних часова и одржавање часова 

предметне наставе у 4.раз. 

По плану стручних 

актива 

-Правила понашања у ОШ“Јован Цвијић“ Психолог 

-Анкете за ваннаставне активности у 1.раз. и 

једносменски рад 

Од.старешине 
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-План стручног усавршавања наставника Руководиоци већа 

-Дежурство наставника и ученика Директор 

- Дан отворених врата и присуство родитеља на 

часовима 

Пед. колег. 

- Инклузивно образовање (план) и укључивање деце 

миграната у образовање 

Тим 

- Обележавање Дана школе-активности Комисије 

- План сарадње са Црвеним крстом Комисије 

- Разматрање активности након  усвајања нове 

области за самовредновање- 

Тим 

- План рада Педагошког асистента Пед. асис. 

-Обогатити школску библиотеку стручном 

литературом и Евидентирање чланова библиотеке 

Октобар 

 

 

Библиотекар 

-Извештај просветног надзорника Директор 

-Учешће у пројектима и реализација тим 

-активности за унапређење рада школе тим 

-Примена знања из методике у припремању наставе Наставници 

-Информације са актива директора    Директор 

-Прослава Дана школе       Комисије 

-Анализа успеха на првом класифик.периоду Новембар Стручна већа 

-Анализа успеха ученика који раде по ИОП-у Стручна већа 

-активности у циљу смањења изостајања Наставници 

-Активности Тима за заштиту деце Чланови тима 

-Допринос допунске наставе у побољшању успе. Педагошки асис. 

-Изложба за Дан просвете Библиотекар 

-Активности Тима за самовредновање Тим 

Покретање процедуре за екскурзије      

-Активности Тима за развојно планирање Тим 

-активности за Светосавски карневал Децембар Директор 

-Процена успешности, задовољства и тешкоћа у 

реализацији иновативних  часова, једносменског 

рада 

Стручна већа 

 

-Процена задовољства и успешности дежурства Рук.већа 

-Активности Тима за заштиту деце од насиља Чл.Тима 
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-Активности Тима за развојно планирање за нови 

Развојни и Тима за самовредновање 

Чл.Тима 

-Реализација наставе уз коришћење набављених 

наставних средстава 

Фебруар 

 

 

Стручна већа 

 

-Информације са семинара Стручна већа 

-Такмичење ученика, календар Стр.већа 

-Покретање процедуре за екскурзије Директор 

-Анализа успеха, владања на крају 1.полуг. Стручно веће 

-Коришћење  web-адресара Март Струч.већа 

-Информација са састанака директора Директор 

-искуства у коришћењу е дневника 

 

 

-једносменски рад-активности Већа 

-Анализа сарадње са родитељима и локалном 

средином 

Чл.тима 

 

-активности комисије за култ.и јавну делатност комисија 

-Извештај са посећених часова Директор,психолог 

-уређење школе комисија 

-Анализа доприноса допунске наставе Април Струч.већа,Пед.ас. 

-Анализа успешности спровођења и евалуација 

ИОП-а 

Чланови Тима 

-Уређење школског простора Комисије 

-Активности тима за Развојно планирање и Тима за 

самовредновање 

Чланови Тима 

-Новине из стручне литературе и извештај о 

посећеним облицима стручног усавршавања ван 

школе    

Мај Руков.већа 

 

-Организовање конкурса за избор најбољег наставног 

средства израђеног од стране ученика 

Комисије 

 

-Активности за упис осмака Дир.,пси.,од.ст. 

-анализа стручног усавршавања Веће, дир. 

-Постигнуће ученика на такмичењу Чл.већа 

-Награђивање ученика и промовисање успешних  Одељ. старешине 

-Извештај о стручном усавршавању наставника Јун 

  

Психолог 

-Евалуација коришћења интернета за припремање 

наставе 

Стр.већа 
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-Извештај Тима за самовредновање рада школе  Тим 

-Извештај о раду школе и раду директора Директор 

-Извештај о раду Педагошког колегијума Чланови 

-Разматрање анекса школским програмима Чл.већа 

-Анкетирање ученика за изборне Одељ.стар. 

-Извештај са екскурзија Вође пута 

- Успех ученика и награђивање Одељ.већа 

-Анализа сарадње са Црвеним крстом и локалном 

самоуправом 

Директор 

 

 

3.3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

3.3.1. ПЛAН РAДA OДEЉEЊСKИХ ВEЋA МЛAЂИХ РAЗРEДA за 2019/2020.  

(од 1. до 4.раз.) 

 

врeмe    СAДРЖAJ РAДA  Рeaлизaтoри 

 IX -Усвajaњe плaнa рaдa Oдeљeњсkог вeћa 

-Рoдитeљсkих сaстaнци,отвотена врата, рekрeaтивна 

нaстaвe и екскурзија, пoсeте и излeти  

-Снабдевеност ученика уџбеницима и прибором 

-ИОП(идентификација, израда) 

-Прeтплaтa нa листoвe и чaсoписe 

-Oсигурaњe учeниka 

-Припрeмa зa oбeлeжaвaњe Дeчje нeдeљe, Дана школе  

-Настава у IV разреду  - корелација са предметним 

наставницима 

-Договор око планирања и реализовања радионица са 

предшколцима и њиховим родитељима 

Руkoвoдилaц 

Oдeљeњсke стaрeшинe 

 

 

Одељенске старешине, 

психолог 

oдeљ.стaр. 

Одељенске старешине 

учитељи 4. раз. 

 XI -Aдaптaциja учeниka I рaзрeдa нa шkoлсkу срeдину 

-Успeх и дисциплинa учeниka нa kрajу I тромесечја 

-Рeaлизaциja нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa 

-ИОП(идентификација,евалуација) 

 

учитeљи 1. рaз. 

Одељенске старешине 

одељ.старешине 

психoлoг 

Oдeљ.стaрeшинe 

  I -Aнaлизa успeхa и влaдaњa учeниka нa kрajу првoг 

пoлугoдиштa 

- Евалуација рада по Индивидуалним образовним 

плановима 

-Реализација нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa  

- Сарадња са родитељима, посета Отворених врата 

руkoвoдилaц 

Oдeљ.стaрeшинe, 

психолог 

Oдeљ.стaрeшинe 

Oдeљ.стaрeшинe 

Oдeљ.стaрeшинe 



 

48 

 

- Обележавање Светог Саве-школске славе  

 IV - Успех и дисциплина ученика на крају трећег 

класификационог периода 

- Евалуација рада по Индивидуалним образовним 

плановима 

-Рeaлизaциja чaсoвa рeдoвнe, дoдaтнe и дoпунсke 

нaстaвe 

- -Извођење рекреативне наставе,екскурзије,излета 

Руkoвoдилaц, психолог 

 

Oдeљ.стaрeшинe 

 

VI -Утврђивaњe прeдлoгa oцeнa и aнaлизa успeхa учeниka 

нa kрajу II пoлугoдиштa 

-Евалуација рада по ИОП-у 

-Рeaлизaциja нaстaвнoг плaнa и прoграма 

-Aнaлизa рeaлизације ekсkурзиja, планираних посета 

-Aнaлизa рeaлизaциje плaнa Одeљeњсkoг вeћa и 

изрaдa плaнa зa нaрeдну шkoлсkу гoдину   

-Извештај и евалуација планираних радионица са 

предшколцима  

Руkoвoдилaц 

Oдeљ.стaрeшинe 

психолог 

 

 

Oдeљeњсke стaрeшинe 

Руkoвoдилaц 

VI -Успех ученика након разредног испита у јунском 

испитном року 

Oдeљeњсke стaрeшинe 

Руkoвoдилaц 

VIII -Успех ученика након разредног испита у августовском 

испитном року 

Oдeљeњсke стaрeшинe 

Руkoвoдилaц 
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3.3.2.ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА  

(од 5. до 8. разреда) 2019/2020.          

     
    

Време Садржај рада Реализатори 

Септембар 

 

 

- Усвајање плана рада Одељењскoг већа 

- Утврђивање распореда писмених задатака, 

   контролних ,тестова 

- Доношење одлуке о извођењу додатне,допунске и 

слободних активности и евидентирање ученика 

-Анкетирање ученика  за изборне предмете 

-Утврђивање динамике и садржаја рада родитељских 

састанака,дан отворених врата 

- Планирање стручног усавршавања и иновативних часова 

- Осигурање ученика,ужина 

-Руководилац 

-Предметни 

наставници 

-Предметни 

наставници и 

одељењске 

старешине 

-Одељењске 

старешине 

-Одељењске 

старешине 

-Руководиоци 

стручних већа 

-Одељењске 

старешине 

Новембар -Успех и дисциплина ученика на крају првог 

класификационог периода 

-Праћење рада ученика који раде по индивидуализацији и 

ИОП-у  

- Реализација наставног плана и програма 

- Идентификација ученика којима је потребна помоћ 

психолога 

- Увид у вођење педагошке документације 

- Одељењске       

  старешине 

- Предметни 

наставници и 

психолог 

- Одељењске       

  старешине 

- Одељењске       

  старешине 

Јануар - Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта 

-Праћење рада ученика који раде по индивидуализацији и 

ИОП-у  

- Остваривање наставног плана и програма 

- Допринос допунског и додатног рада успеху ученика 

- Утицај изречених васпитних и других предузетих мера на 

успех и понашање ученика и конкретни предлози за даљи рад 

- Анализа реализације иновативниих часова 

- Анализа часова ОС  (са нагласком на радионице ННК)                  

-Руководилац 

-Предметни 

наставници и 

психолог 

-Одељењске 

старешине и 

психолог 

-Руководиоци 

стручних већа 

-Одељењске 

старешине 
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Април -Успех и дисциплина ученика на крају трећег 

класификационог периода 

-Праћење рада ученика који раде по индивидуализацији и 

ИОП-у  

-Реализација часова редовне, додатне и допунске наставе 

-Одељењске 

старешине 

-Предметни 

наставници и 

психолог 

-Предметни 

наставници 

Јун 

 

 

 

 

 

-Утврђивање предлога оцена и анализа успеха и дисциплине 

на крају другог полугодишта 

-Праћење рада ученика који раде по индивидуализацији и 

ИОП-у  

-Реализација плана и програма и фонд часова 

-Предлози Наставничком већу за похвале и награде ученика 

-Предлози за избор ученика генерације, носиоце посебних 

диплома и похвала (осми разред) 

-Анализа реализованих иновативних часова и стручног 

усавршавања 

-Руководилац 

 

- Предметни 

наставници и 

психолог 

-Одељењске 

стареине 

-Одељењске 

старешине 

 

-Предметни 

наставници  

Август -Утврђивање успеха ученика после поправних и разредних 

испита 

-Реализација плана Одељенских већа и предлози за израду 

плана за наредну школску годину 

-Подела одељенских старешинстава и одређивање 

руководиоца одељенских већа за наредну школску годину 

-Руководилац 

 

-Руководилац 

 

-Чланови већа 

                      

                                                            

 

                                     

3.4.ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

 

Oснoвe зa прoгрaмирaњe рaдa oдeљeњсkoг стaрeшинe су: 
-приkупљaњe рeлeвaнтних пoдaтaka o учeницимa 

-вoђeњe eвидeнциje o уплaтaмa (шkoлсka kухињa, прeтплaтa нa ђaчkу штaмпу) и 

рaду oдeљeњсkих зajeдницa 

-kako oсуjeтити нeгaтивнo, a пoдстaћи пoзитивнo пoнaшaњe 

-прaћeњe aдaптaциje учeниka нa шkoлу и припрeмa зajeдничkoг прoгрaмa зa 

пoбoљшaњe kвaлитeтa живoтa у шkoли 

-рeшaвaњe koнkрeтних прoблeмa учeниka из oдeљeњa (исхрaнa, прeвoз, смeштaj у 

прoдужeни бoрaвak, прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja) 
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-учeшћe у рaду oдeљeњсke зajeдницe и изрaдa зajeдничkих извeштaja (дaн 

oтвoрeних врaтa, рoдитeљсkи сaстaнци) 

-ризичнa пoнaшaњa – пушeњe, aлkoхoлизaм, нaрkoмaниja, прeвeнтивнo дeлoвaњe 

-изрaдa aнaмнeзa зa пojeдинe учeниke (зajeднo сa психoлoгoм) и рaзмaтрaњe нa 

oдeљeњсkим вeћимa у циљу aдekвaтниjeг пeдaгoшkoг дeлoвaњa 

-aнaлизa aнгaжoвaњa учeниka у слoбoднoм врeмeну 

-пoнaшaњe учeниka у шkoли и вaншkoлсkим институциjaмa 

-oбeлeжaвaњe Дaнa Свeтoг Сaвe и Дaнa шkoлe 

-изрaдa прoгрaмa kултурних мaнифeстaциja у oдeљeњу (oбeлeжaвaњe знaчajних 

прaзниka) 

-пoмoћ у oргaнизoвaњу рoдитeљсkих сaстaнaka (тeмaтсkих, рeдoвних, вaнрeдних)  

-нeгoвaњe akтивнoсти зa рeшaвaњe индивидуaлних прoблeмa: стрeс, суoчaвaњe сa 

нeуспeхoм, aгрeсивнo испoљaвaњe (kрoз рaзгoвoрe, прeдaвaњa) 

-спрoвoђeњe хумaнитaрних akциja 

-спрoвoђeњe прoгрaмa шkoлсkoг спoртa. 

 

   Нa oснoву oвoг плaнa oдeљeњсke стaрeшинe ћe сaчинити свoje oпeрaтивнe 

прoгрaмe. 

   Прoгрaм вaспитнoг рaдa ћe бити oствaрeн kрoз akтивнoсти усмeрeнe нa 

прилaгoђaвaњe учeниka првoг рaзрeдa нa шkoлу, пoдстицaњe личнoг рaзвoja, 

рaзвиjaњe сoциjaлних oднoсa, koнструkтивнo рeшaвaњe прoблeмa, изгрaђивaњe 

мoрaлних и других врeднoсти.          

                                

ПРOГРAМСKИ СAДРЖAJИ: 

-aдaптaциja учeниka нa живoт у шkoли 

-kako упoзнaти свoje и туђe пoтрeбe 

-чиниoци kojи дoвoдe дo нaрушaвaњa сoциjaлних oднoсa 

-стилoви пoнaшaњa у суkoбу и њихoвo koнструkтивнo рeшaвaњe 

-стрeс, суoчaвaњe сa нeуспeхoм, aгрeсивнo и другa нeпoжeљнa пoнaшaњa 

-прeвeнциja koд ризичних пoнaшaњa (пoсeбнo бoлeсти зaвиснoсти) 

-прoнaлaжeњe и aфирмaциja пoзитивних примeрa у нeгoвaњу мoрaлнoсти 

 

 Циљ je дa учeници, нe сaмo стичу и усвoje знaњa, вeћ усвoje прихвaтљивe 

oблиke и нaчинe пoнaшaњa. Нaвoдимo нeke oд koнkрeтних тeмa, koje чинe oснoву 

зa рeaлизaциjу прoгрaмa: 

-изгрaђивaњe имиџa oдeљeњсke зajeдницe (aмблeм, симбoл, имe) 

-oсврт нa лekaрсkи прeглeд учeниka                             

-akтуaлни прoблeми oдeљeњa 

-другaрствo – kako гa стeћи и сaчувaти                                 

-урeднoст и тaчнoст – услoви зa рaд 

-чувaњe зajeдничke и туђe имoвинe 

-мeтoдe и тeхниke eфиkaснoг учeњa 
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-штa сaм прoпустиo дa учиним kako би мoj успeх биo бoљи 

-akтивнoст учeниka у шkoли, oднoс прeмa прeдмeту и нaстaвницимa, изрaдa 

зaдaтaka, дисциплинa нa чaсу 

-пoнaшaњe нa jaвнoм мeсту 

-сaмoдисциплинa – умeрeнoст 

-уkључивaњe у ekoлoшke akциje у шkoли и урeђивaњe шkoлсkoг aмбиjeнтa 

-kaжњaвaњe- дисциплинсke мeрe 

   Oпeрaциoнaлизaциja нaвeдeних зaдaтaka рeaлизoвaћe сe kрoз плaнoвe рaдa 

oдeљeњсkих старешина.    

 

 

3.4.1.ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  
 

План рада одељењског старешине првог разреда (36 часова) 

 

Вре

ме 

реа

лиз

аци

је 

  Сарадници 

 

 

 

 

Активност везана за тему 

45мин 1. 1 Добро дошли прваци 

 

Ученици, учитељ 

 2.  Ово сам ја - Моје име Ученици, учитељ 

 3.  Мој знак Ученици, учитељ 

 4.  Наши  дланови Ученици, учитељ, родитељи 

 5.  Дечја недеља Ученици, учитељ 

 6.  О Дану школе Ученици, учитељ 

 7.  Шта знам о саобраћају Ученици, учитељ, родитељи 

 8.  Шта је другарство Ученици, учитељ 

 9.  Моја омиљена игра 

 

Ученици, учитељ 

 10.  Бонтон није бадминтон Ученици, учитељ 
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 11.  Ђачка торба, а у њој... Ученици, учитељ 

 12.  Радионица « Осећам се овако» Ученици, учитељ 

 13.  Различити смо, али смо исти Ученици, учитељ 

 14.  Радионица: «Како се ко осећа 

кад...» 

Ученици, учитељ 

 15.  Наш радни сто Ученици, учитељ 

 16.  Наша учионица Ученици, учитељ 

 17.  У школи – Свети Сава школска слава Ученици, учитељ 

 18.  На улици – Ја сам пешак Ученици, учитељ 

 19.  У биоскопу ,позоришту Ученици, учитељ 

 20.  У продавници Ученици, учитељ 

 21.  За столом Ученици, учитељ  

 22.  Обрадуј маму, баку Ученици, учитељ 

 23.  Више рада више знања Ученици, учитељ 

 24.  Динар по динар Ученици, учитељ 

 25.  Тужакање Ученици, учитељ 

 26.  Радионица „Кишобран ” Ученици, учитељ 

 27.  Љубомора Ученици, учитељ 

 28.  Како трошимо новац Ученици, учитељ 

 29.  Шта нас вређа Ученици, учитељ 

 30.  Хоћу – нећу , кривица Ученици, учитељ 

 31.  „Лепа реч гвоздена врата отвара” Ученици, учитељ 

 32.  Шта нас вређа Ученици, учитељ 
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 33.  Радионица: « Да ли се чујемо- 

прича о ушима» 

Ученици, учитељ 

 34.  Наш спортски живот Ученици, учитељ 

 35.  Припрема за приредбу Ученици, учитељ 

 36.  Желим да се представим - 

приредба 

Ученици, учитељ, родитељи 

Укупно      36 

 

План рада одељењског старешине другог разреда (36 часова) 

1. Наш знак одељења 

2. И зуби се мењају 

3. Радионица: Да ли се чујемо 

4. Шта знам о Јовану Цвијићу 

5. Прослава Дана школе 

6. Јесен 

7. О стиду и срамоти 

8. Значај правилне исхране 

9. Стиже нам Нова година и зимски распуст 

10. Како да боље учим 

11. Упознавање ученика са правилником о понашању 

12. Шта можемо да урадимо да нам живот буде лепши 

13. Пратим црвени кружић-које емисије треба да гледам на телевизији 

14. Како се понашамо на улици 

15. Здрава храна 

16. Д-као другарство-како да будемо добри другари 

17. Мали квиз 

18. Дужности редара 

19. Мој хоби 

20. Успешно учење 

21. Рад, умор, одмор 

22. Посета библиотеци 

23. Моја породица и рођаци 

24. Колико познајем и волим свој град 

25. Како да користим компјутер 

26. Свети Сава школска слава 

27. Зимске игре 

28. Дан жена 8. март 

29. Уређујемо учионицу 

30. Како учимо и колико постижемо 
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31. Дошло је пролеће 

32. Хало ко је тамо?-како да користимо телефон 

33. Реч је…-које су нам ружне навике 

34. Шта ме радује, а шта растужује 

35. Завршавамо други разред 

36. Стиже нам лето-ризична понашања 

 

 

 

План рада одељењског старешине трећег разреда 

1.Поново у школи – доживљаји са распуста 

2.Ово сам ја – представљање  себе, колико се познајемо међу собом 

3.Рођенданско стабло – знаком представљамо наш датум рођења 

4.Како да откријем своје способности – ученици износе своја интересовања 

5.Дечја недеља 

6. Дан школе 

7.Како да учимо – уче како да уче и стекну навике у учењу 

8.Мој радни дан – организујемо радни  дан  и слободно време 

9. Кад порастем бићу... 

10 .Дружимо се са другим одељењем 

11. Толеранција према разлика 

12. Десет топлих речи – бирамо најлепше речи да се обратимо 

13.  Хајде да се договоримо 

14. Хајде да се дружимо – како да се дружимо 

15. Кад настане збрка 

16. Уредимо учионицу-у сусрет празницима 

17. Новогодишњи вашар 
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18. Божић 

19. Свети Сава – правимо пано 

20. Свети Сава – припрема за приредбу 

21. Наша успех и како да буде још бољи 

22. Правила у учионици – усвајање правила у учионици, поштовање правила 

23.Уредимо  учионицу – како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у 

учионици и школи 

24.Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или баку поводом Oсмог 

марта 

25. Еколошке заповести – стичемо основна знања из екологије 

26. Рециклирај не фолирај 

27. Добродошлица ластавицама 

28. Хајде да се насмејемо –први април дан шале 

29. Ускршњи штанд – припремамо штанд за Ускрс 

30. Ускршњи штанд – припремамо штанд за Ускрс 

31. Мој први хербаријум –сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег 

краја 

32. Мој први хербаријум –сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег 

краја 

33. Здравље на уста улази 

34. Да ли смо безбедни у саобраћају – уочавамо правила у саобраћају компјутер 

35. Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

36. Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године 
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План рада одељењског старешине четвртог разреда 

 
1. Улепшајмо наш простор 

2. Шири круг пријатеља 

3. Вођење евиденције о уплатама 

4. Безбедност деце,радионице МУПа 

5. Како лакше учити 

6. Дан школе 

7. Решавање конкретних проблема ученика из одељења 

8. Безбедност деце,радионице МУПа 

9. Ризична понашања (пушење, алкохолизам, наркоманија, превентивно 

деловање). 

10. Понашање ученика у школи и ваншколским институцијама 

11. Поделимо нешто лепо са другима 

12. Безбедност деце,радионице МУПа 

13. Подели књигу са још неким 

14. Неговање активности за решавање индивидуалних проблема 

15. Безбедност деце,радионице МУПа 

    16. Јелка, поклони и још понешто 

    17. Новогодишња журка 

    18. Санкалиште,клизалиште, игралиште... 

    19. Игре и учење 

    20. Безбедност деце,радионице МУПа 

    21. Свети Сава - школска слава 

    23. Конфликти и како их решити 

    24. Безбедност деце,радионице МУПа 

    25. Шта ми се дешава?  

    26. Радионица - Дете и пас 

    27. Питао бих ал` се плашим... 

    28. Радионица-Шта можемо да урадимо да нам живот буде лепши? 

    29. Безбедност деце,радионице МУПа 

    30. Колико смо били хумани 

    31. Пролеће око нас 

    32. Дружимо се са другим одељењем 

    33. Безбедност деце,радионице МУПа 

    34. То смо ми! 

    35. Завршна приредба 4. разреда (за ученике млађих разреда) 

    36. Завршна приредба 4. разреда 
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План рада одељењског старешине петог разреда 

 

1. Упознавање ученика са распоредом часова, школским  календаром и 

кућним редом школе  

2. Избор руководства одељенске заједнице 

3. Припрема и организовање првог родитељског састанка 

4. Сређивање педагошке документације; прикупљање релевантних података о 

ученицима 

5. Радне навике и технике активног учења 

6. Анализа успеха на крају првог класификационог периода  

7. Развијање културе понашања изван школе  

8. Ненасилна комуникација  

9. Правилна организација времена 

1. Слободно време и како га користити 

2. Анализа рада у првом полугодишту 

3. Превенција болести зависности 

4. У здравом телу – здрав дух 

5. Превенција дигиталног насиља 

6. Решавање конкретних проблема у одељењу 

7. Припрема за екскурзију и правила понашања на путу 

8. Стилови понашања у сукобу и њихово конструктивно решавање 

9. Другарство и хуманост на делу 

10. Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

11. 2-4. Београдска разгледница 

12. Обележавање Дана школе 

13. Тренутно актуелна дешавања у науци и култури код нас и у свету  

14. Како побољшати успех у одељењу и шта ученици могу да ураде на  

      том плану 

15. Сличности и разлике 

16. Умемо ли да будемо самокритични: анализа постигнутих резултата 

17. Прослава школске славе Светог Саве 

18. Пожељна и непожељна понашања у одељењу 

19. У здравом телу – здрав дух 

20. Насиље међу децом 

21. Сукоби родитеља и деце 

22. Наши утисци са екскурзије 

23. Другарство 

24. Стресне ситуације или кад не иде како желим 

25. Програм и предлози за побољшање квалитета живота у школи  

26. Завршавамо пети разред 

27. Стиже нам лето-ризична понашања 
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План рада одељењског старешине шестог разреда 

 

ЧОС- тема Наст. Јед. Бр. 

часова 

1. Основи 

безбедности 

деце 

 

1. Безбедност деце у саобраћају 

2. Полиција у служби грађана 

3. Насиље као негативна појава 

4. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

5. Превенција и заштита деце од трговине људима 

6. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

7. Заштита од пожара 

8. Заштита од техничко-технолошких опасности и 

природних непогода 

 

8 

2. Школски и 

културни 

живот 

1. Упознавање са школским календаром и распоредом 

часова 

2. Права и обавезе ученика у одељењу и школи 

3. Избор ваннаставних активности ученика 

4. Представљање различитих техника учења 

5. Правилна организација времена 

6. Анализа успеха на крају I класификационог периода  

7. Анализа успеха на крају  I полугодишта 

8. Мотивација за учење 

9. Успех на крају  III класификационог периода 

10. Анализа успеха на крају школске године 

10 

3.Превенција 

непожељног 

понашања 

1. Стилови понашања у сукобу и њихово конструктивно 

решење 

2. Одолевање социјалним притисцима 

3. Решавање проблема 

3 

4.Учешће у 

школском 

животу 

1. Избор руководства одељенске заједнице и формирање 

комисија 

2. Припрема за обележавање Дана школе 

3. Обележавање Дана школе 

4. Прослава Савиндана 

5. Припрема за екскурзију 

6.Побољшање квалитета живота у школи 

6 

5.Здрав 

живот 

1. Промене у пубертету 

2. Светски дан борбе против СИДЕ 

3. Здравље 

3 

6.Технике 1. Методе и технике учења 2 
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учења 2. Услови учења 

7.Слободно 

време 

1. Сајам књига 

2. Посета музеја 

3. Екскурзија 

4. Посета установи културе 

4 

 

 

1. Упознавање са школским календаром и распоредом часова  

2. Избор руководства одељенске заједнице и формирање комисија  

3. Права и обавезе ученика у одељењу и школи  

4. Избор ваннаставних активности ученика  

5. Безбедност  деце у саобраћају  

6. Припрема за обележавање Дана школе  

7. Обележавање Дана школе  

8. Методе и технике учења  

9. Сајам књига  

10. Полиција у служби грађана  

11. Представљање различитих техника учења  

12. Услови учења  

13. Насиље као негативна појава  

14. Анализа успеха на крају I класификационог периода  

15. Светски дан борбе против СИДЕ  

16. Стилови понашања у сукобу и њихово конструктивно решење  

17. Одолевање социјалним притисцима  

18. Превенција и зашт ит а деце од опојних дрога и алкохола  

19. Правилна организација времена  

20. Промене у пубертету  

21. Прослава Савиндана  

22. Превенција и зашт ит а деце од т рговине људима  

23. Анализа успеха на крају  I полугодишта 

24. Побољшање квалитета живота у школи  

25. Безбедно коришћење инт ернет а и друштвених мрежа  

26. Посета музеја  

27. Мотивација за учење  

28. Решавање проблема  

29. Зашт ит а од пожара  

30. Здравље  

31. Успех на крају  III класификационог периода  

32. Зашт ит а од т ехничко-т ехнолошких опасност и и природних непогода  

33. Припрема за екскурзију  

34. Екскурзија  
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35. Посета установи културе  

36. Анализа успеха на крају школске године  
 

 

Час одељењског старешине у 7.разреду:  

1. Упознавање ученика са планом ОС, правима и обавезама у одељењу и школи, 

школским  календаром, избор руководства ОЗ  и формирање комисија 

2. Чиниоци који доводе до нарушавања социјалних односа 

3. Радионица:Представљање програма и портфолија за ученике и договарамо 

правила за рад у радионицама 

4. Понашање у сукобима и њихово конструктивно решење 

5.  Родитељски састанак, Дан отворених врата  

6. Дан школе ( приредба, спортски дан ) 

7.  Радионица: У свету интересовањ 

8. Ангажовање ученика у секцијама, шта раде у слободно време 

9. Уредност и тачност– услов за рад (аљкавост, кашњење, површност... ) 

10. Анализа успеха на крају првог класификационог периода  

11. Стрес и како га превазићи   

12.  Радионица: Пут способности 

13. Слободно време и како га користити. 

14.  Радионица: У очима других 

15. Радионица: Мој тип учења 

16. Обележавање Дана Светог Саве 

17. Сређивање педагошке документације и анализа успеха ученика 

18. Како сам провео зимски распуст 

19. Решавање индивидуалних проблема ученика 
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20.  Потребе човека ( забране, конфликти ) 

21. Уређујемо своју учионицу 

22. Радионица: Повезивање области рада са занимањима 

23. Технике успешног учења ( подвлачење, одвајање битног од небитног,      

постављање питања, преслишавање, прављење белешки) 

24. Учешће ученика на такмичењима 

25. Како превазићи и спречити агресивно понашање 

26. Радионица: Припрема за интервју 

27. Решавање конкретних проблема у одељењу 

28. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода и 

родитељски састанак 

29. Умемо ли да будемо самокритични 

30. Радионица: Спровођење интервјуа / Посета установи или предузећу 

31. Припрема за екскурзију, правила понашања на путу, споменици културе 

32. Наши утисци са екскурзије 

33. Радионица: Евалуација програма професионалне оријентације за 7.разред 

34. Анализа успеха на крају школске године 

35. Час је наш- садржај по жељи ученика 

36. Час је наш- садржај по жељи ученика 
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План рада одељењског старешине осмог разреда 

 
  

наставна тема 

 

 

1. Профес.оријентација 9 

2. Школски живот 8 

 
3. Превенција 

непожељних 

облика 

понашања 

4 

4. Учешће у 

школском 

животу 

4 

5 Здрав живот 2 

6. Технике учења 3 

7 Слободно време 2 

 

 

3.4.2.СПЕЦИФИЧНОСТИ ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИКА 

 
У наставној 2019-2020. школској години уписано је 19 ученика првог 

разреда, који ће бити распоређени у једно одељење. Од свих уписаних, троје 

ученика ће  имати потребу за додатном подршком кроз индивидуализацију.  

По постигнућу на тестовима ученици се процентуално могу сврстати у следеће 

категорије: 

 

Тест за испитивање првака (N=12) Тест зрелости за школу (N=5) 
Категорија проценат категорија проценат 

       A 0% Натросечна 0% 
       B 50% Просечна 60% 
       C 41.66% Недовољна 20% 
       D 8,33% Изражена 

незрелост 

20% 
       Е 0% 

* деца која су ромске националности, која делују едукативно запуштено и код којих је 

примећено да слабије говоре српски језик тестирана су само ТЗШ 
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           Што се предзнања тиче, 33,33% деце препознају сва слова, а 66,6% 

делимично. Бројеве до 10 познаје 94,4% уписаних ученика, а већина броји и 

преко 20. Основне рачунске операције до 10 изводи 61,11% деце уз коришћење 

прстију. Припремни предшколски порограм су похађали сви будући ученици. 

    Графомоторика ученика је на задовољавајућем нивоу. 

    У први разред кренуло је 27,7% ученика у чијим породицама се говори нека 

варијанта ромског језика, тако да недовољно разумевање српског језика може 

представљати тешкоћу у напредовању деце у складу са њиховим способностима. 

Тим ученицима ће бити потребна додатна подршка у савладавању језика на коме 

се образују.  

           Специфичност ове генерације је и податак да 16,6% деце је из 

породица са више од троје деце, 33,33% из породица са троје деце, 33,3% из 

породица са два детета и 11,11% деце су јединци. 

    У највећем броју су родитељи са средњим образовањем 52,77%, затим са 

завршеном основном школом 22,22% и непотпуном основном школом или уопште 

без школе 19,44%, док је са вишим/високим образовањем 16,66% родитеља. 

Родитељи 1  ученика су разведении. 

   

    Када је у питању материјални положај породица, 5оро деце живи у 

неусловним просторијама у насељу „Депонија“. 

 

         Ученицима којима је потребна додатна подршка у савладавању српског 

језика и  онима који имају друге сметње (поремећај пажње, поремећај у развоју 

говора), настава ће по потреби бити индивидуализована и увешће се ИОП,а и у 

овој школској години деци ће подршку пружати педагошки асистент. 

        

 

      У наставној 2019-2020. школској години уписано је 18 ученика другог 

разреда, који су распоређени у једно одељење. Од свих уписаних, двоје ученика 

ће  имати потребу за додатном подршком кроз ИОП2(предлог је да у 2. разреду 

пређе са ИОП1 на ИОП2), један ученик ће радити по индивидуализацији. 

    У први разред кренуло је 29,41% ученика у чијим породицама се говори нека 

варијанта ромског језика, тако да недовољно разумевање српског језика може 

представљати тешкоћу у напредовању деце у складу са њиховим способностима. 

Тим ученицима ће бити потребна додатна подршка у савладавању језика на коме 

се образују.  

           Специфичност ове генерације је и податак да 23,53% деце је из 

породица са више од троје деце, 35,29% из породица са троје деце, 35,29% из 

породица са два детета и 5,88% деце су јединци. 
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    У највећем броју су родитељи са средњим образовањем 58,82%, затим са 

завршеном основном школом 11,76% и непотпуном основном школом или уопште 

без школе 11,76%, док је са вишим/високим образовањем 17,66% родитеља. 

Родитељи 2 ученика су разведении и деца живе у једнородитељској породици. 

   

    Када је у питању материјални положај породица, 5oро деце живи у 

неусловним просторијама у насељу „Депонија“. 

 

         И у овој школској години деци ће подршку пружати педагошки асистент. 

        

      

     У наставној 2019-2020. школској години уписано је 32 ученика трећег 

разреда, који ће бити распоређени у два одељења. Од свих уписаних, 12 ученика 

ће  имати потребу за додатном подршком кроз индивидуализацију(5),ИОП1(4) и 

предложен је рад по ИОП2 за три ученика.  

      

   

   У трећи разред кренуло је 9 (31,25%) ученика у чијим породицама се говори 

нека варијанта ромског језика, тако да недовољно разумевање српског језика 

може представљати тешкоћу у напредовању деце у складу са њиховим 

способностима. Тим ученицима је дата додатна подршка у савладавању језика на 

коме се образују.  

           Специфичност ове генерације је и податак да 21,87% деце је из 

породица са више од троје деце, 18,75% из породица са троје деце, док је 

46,87% из породица са два детета и 12,50% деце су јединци.  

    У највећем броју су родитељи са средњим образовањем 50%, затим са 

завршеном основном школом 12,5% и непотпуном основном школом или уопште 

без школе 15,63%, док је са вишим/високим образовањем 21,87% родитеља. 

Родитељи 2 ученика су разведении и деца живе у једнородитељској породици. 

   

    Када је у питању материјални положај породица,деветоро деце живи у 

неусловним просторијама у насељу „Депонија“. 

 

         Ученицима којима је потребна додатна подршка у савладавању српског 

језика и онима који имају друге сметње (поремећај пажње, поремећај у развоју 

говора), настава је и у другом била  индивидуализована , уведен је ИОП,а и у 

овој школској години деци ће подршку пружати педагошки асистент и 

дефектолог. 

     

 

     У наставној 2019-2020. школској години у четврти разред иде 25 ученика. Од 

свих ученика, осморо ће имати потребу за додатном подршком кроз 
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индивидуализацију и индивидуалне образовне планове, а од тога су два ученика 

која раде по ИОП-у 2. 

      У четврти разред иде 8 (36,36%) ученика у чијим породицама се говори нека 

варијанта ромског језика, тако да недовољно разумевање српског језика може 

представљати тешкоћу у напредовању деце у складу са њиховим способностима. 

Тим ученицима ће бити потребна додатна подршка у савладавању језика на коме 

се образују.  

           Специфичност ове генерације је и податак да 36,36% деце је из 

породица са више од троје деце, 13,64% из породица са троје деце, док је 

31,82% из породица са два детета и 18,18% деце су јединци.  

    У највећем броју су родитељи са средњим образовањем 54,55%, затим са 

завршеном основном школом 18,18% и непотпуном основном школом или уопште 

без школе 18,18%, док је са вишим/високим образовањем 9,09% родитеља. 

Родитељи 4 ученика су разведени. 

   

    Када је у питању материјални положај породица, четворо деце живи у 

неусловним просторијама у насељу „Депонија“. 

 

         Ученицима којима је потребна додатна подршка у савладавању српског 

језика и онима који имају друге сметње (поремећај пажње, поремећај у развоју 

говора), настава ће по потреби бити индивидуализована и увешће се ИОП,а и у 

овој школској години деци ће подршку пружати педагошки асистент. 

    Водећи рачуна о овим специфичностима, ученицима ће бити понуђени изборни 

предмети, школске секције и допунска настава која ће јачати слабе стране, а за 

заинтересоване родитеље су предвиђена предавања и радионице.  

 

     У наставној 2019 -2020. школској години у ПЕТИ  разред пошло је   29 

ученика распоређених у два одељења.  

        

    Графомоторика ученика је на задовољавајућем нивоу. 

    У пети разред кренуло је 11 (42,42%) ученика у чијим породицама се говори 

нека варијанта ромског или албанског језика, тако да недовољно разумевање 

српског језика представља тешкоћу у напредовању деце у складу са њиховим 

способностима, тако да ће њима бити потребна додатна подршка у савладавању 

језика на коме се образују. 

     Поред ових 11 ученика ромске националности (који недовољно знају српски 

језик и не артикулишу правилно све гласове српског језика), код још једног 

ученика уочени су проблеми са изговарањем гласова и речи.  

      Специфичност ове генерације је и податак да је су скоро сва деца из 

породица са више деце и да има три јединца.   
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    Родитељи ученика су у највећем броју са средњим образовањем 50%, затим са 

завршеном основном школом 10%, док је са непотпуном основном школом или 

уопште без школе 40% родитеља.  

    Четворо деце живи у једнородитељским породицама (због развода или из 

неких других разлога). 

    Што се тиче материјалног положаја породице, 11 деце живи у неусловним 

просторијама у насељу „Депонија“. 

 

         Ученицима којима је потребна додатна подршка у савладавању српског 

језика и онима који имају друге сметње (поремећај пажње, поремећај у развоју 

говора), настава ће по потреби бити индивидуализована и увешће се ИОП,а и у 

овој школској години деци ће подршку пружати и педагошки асистент и 

дефектолог. 

    Водећи рачуна о овим специфичностима, ученицима ће бити понуђени изборни 

предмети, школске секције и допунска настава која ће јачати слабе стране, а за 

заинтересоване родитеље су предвиђена предавања и радионице.  

       

     

 

      У ШЕСТИ раз. школске 2019/2020. године кренуло је 19 ученика (9 

девојчица и 10 дечакa), распоређених у 1 одељење. 

У шестом разреду имамо 5 ученика у чијим породицама се говори нека варијанта 

ромског језика, тако да недовољно разумевање српског језика може представља 

тешкоћу у напредовању деце у складу са њиховим способностима.  Њима подршку 

пружа и педагошки асистент, како би што боље савладали језик. Лакше сметње се 

односе на изговор појединих гласова (најчешће: р, љ, њ, ч), Озбиљније 

логопедске сметње има 1 ученица која је већ под стручним третманом и у односу 

на претходну годину напредак је велики. Што се тиче хроничних здравствених 

тегоба, у овој генерацији је 1 дете са неким обликом церебралне парализе, која 

свакодневно ради са терапеутима, 1ученик због сметњи са видом носи 

наочаре.Родитељи ученика су у највећем броју са средњим образовањем – 49,28%; 

број родитељских парова који имају више и високо образовање је - 17,39%, са 

основном школом–  18,84%; 14,49% родитељских парова нема завршену основну 

школу. 

  3 деце живи у једнородитељским породицама ( због развода).  Материјални 

положај породица је претежно осредњи,4 живи у заједници са родитељима, 

подстанари су или користе привремени смештај, а 4 живи у неусловним 

просторијама у насељу „Депонија“. 

  Специфичност ове генерације је и податак да је од њих 17, 5 прво дете из 

породице које је пошло у школу, док  њих 9 у породици има троје и више деце.   

Ученицима којима је потребна додатна подршка у савладавању српског језика и 

онима који имају друге сметње(поремећај пажње, поремећај у развоју говора), а 



 

68 

 

након процене њих је двоје, настава ће бити настављена по ИОП2. И у овој 

школској години деци ће подршку пружати и педагошки асистент. 

  Водећи рачуна о овим специфичностима, ученицима ће бити понуђени изборни 

предмети, школске секције и допунска настава која ће пружати подршку у учењу. 

 

       У седми разред шк.  девојчица иечакa),дељењ 

         Осам ученика је ромске националности (40%)  у чијим породицама се 

говори нека варијанта ромског језика, тако да недовољно разумевање српског 

језика може представљати тешкоћу у напредовању деце у складу са њиховим 

способностима, тако да ће њима бити потребна додатна подршка у савладавању 

језика на коме се образују.  

     Поред ових 8 ученика ромске националности (који недовољно знају српски 

језик и не артикулишу правилно све гласове српског језика), код још 1 ученика 

уочени су проблеми у изговору. Лакше сметње се односе на изговор појединих 

гласова (најчешће: р, љ, њ, ч, л), а озбиљније логопедске сметње су већ под 

стручним третманом. 

     Што се тиче хроничних здравствених тегоба, у овој генерацији је 2 детета са 

срчаним тегобама.Два ученика због сметњи са видом носи наочаре. У шестом 

разреду 7 ученика  је похађало наставу по индивидуалном образовном плану 

(ИОП1), а 4 ученика по ИОП-у 2.  

    Родитељи ученика су у највећем броју са средњим образовањем – 28,57%;  

више и високо образовање има 22,85%, са завршеном основном школом је 25,71% 

родитеља, оних са непотпуном основном школом или уопште без школе – 22,86%.     

    Четворо деце живи у једнородитељским породицама (због развода или из 

неких других разлога). 

    Материјални положај породица је претежно лош: осам живи у заједници са 

родитељима, подстанари су или користе привремени смештај, а 5 живи у 

неусловним просторијама у насељу „Депонија“. 

     

Водећи рачуна о овим специфичностима, ученицима ће бити понуђене 

школске секције и допунска настава која ће јачати слабе стране.  

 

   У осми разред школске 2019/2019. године кренуло је 37 ученика (19девојчица 

и 18 дечакa), распоређених у 2 одељењe. 

        У седмом разреду имамо 8 ученика у чијим породицама се говори нека 

варијанта ромског језика, тако да недовољно разумевање српског језика може 

представља тешкоћу у напредовању деце у складу са њиховим способностима.  

    Осам ученика ромске националности  недовољно знају српски језик и не 

артикулишу правилно све гласове српског језика, њима подршку пружа и 

педагошки асистент, како би што боље савладали језик. Лакше сметње се односе 

на изговор појединих гласова (најчешће: ћ,р, љ, њ, ч), а озбиљније логопедске 
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сметње су већ под стручним третманом ( посебно код једне ученице која је већ 

дуже време на логопедском и психолошком третману због неразвијеног говора). 

    Што се тиче хроничних здравствених тегоба, у овој генерацији је   4  деце са 

алергијским реакцијама и астмом. Два  ученика због сметњи са видом носи 

наочаре.          Шесторо ученика похађају наставу по индивидуалним плановима 

један ученик по ИОПу1, три ученика по ИОПу2 , а шест ученика по 

индивидуализацији.  

  Родитељи ученика су у највећем броју са средњим образовањем – 51,40%; број 

родитељских парова који имају више и високо образовање је - 18,21%, са 

основном школом–  16,05%; 14,34% родитељских парова нема завршену основну 

школу. 

  Осморо деце живи у једнородитељским породицама (због смрти једног 

родитеља или због развода), док 13 родитељских парова живи у невенчаним 

заједницама.  

  Материјални положај породица је претежно лош: 9 живи у заједници са 

родитељима, подстанари су или користе привремени смештај, а 7 живи у 

неусловним просторијама у насељу „Депонија“. 

  Водећи рачуна о овим специфичностима, ученицима ће бити понуђени изборни 

предмети, школске секције и допунска настава која ће јачати слабе стране. 

Такође, у овој школској години, радиће и педагошки асистент за рад са ромском 

децом којој је потребна подршка у савладавању језика. 
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3.5.ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

3.5.1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБРАЗОВНУ ОБЛАСТ ЈЕЗИК И 

КОМУНИКАЦИЈА  (српски језик, страни језици, библиотекар) 

за школску 2019- 2020. годину 

месец Садржај рада реализатори 

IX -Планирање и реализација допунске, додатне наставе и 

секција, одабир ученика 

-Распоред писмених задатака 

-Иницијални тест из српског језика 

-Упис ученика у библиотеку 

-Припрема Цвијићевих дана 

-Израда ИОП-а и плана индивидуализације 

Пред. наставници 

 Пред. наставници 

Пред. наставници 

Библиотекар 

Пред. наставници 

Пред. наставници 

X -Прослава Дана школе 

-Одлазак на Сајам књига 

-Обнављање књижног фонда 

-Анализа иницијалних и критеријских тестова 

-Угледни час из српског језика "Функционално читање - 

час у музеју", 8. разред 

Чланови актива 

Чланови актива 

Библиотекар 

Психолог 

Весна Булић 

XI -Анализа успеха ученика на крају I класификационог 

периода 

-Одлазак у установу културе 

-Одабир садржаја за сајт школе 

-Планирани час у 4. разреду из српског језика 

Сви чланови 

Пред. наставници 

Пред. наставници 

Весна Булић 
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XII - Размена искустава у вези са инклузивним наставом 

- Планирани час из српског језика у 4. разреду 

Пред. наставници 

Светлана Тодоровић 

I -Анализа успеха ученика на крају I полугодишта 

-Светосавска приредба 

-Учешће на семинарима 

-Реализација фонда часова 

-Резултати допунске наставе 

-Угледни час из српског језика у петом разреду "Зимско 

јутро" В. Илић 

-Анализа остварености стандарда 

Пред. наставници 

Чланови актива 

Чланови актива 

Пред. наставници 

Пред. наставници 

Светлана Тодоровић 

  

Сви чланови 

II -Школска такмичења 

-Школско такмичење рецитатора 

- Књижевни сусрет 

Чланови актива 

Наст.српског језика 

Библиотекар 

III -Општинско такмичење из српског језика 

-Смотра рецитатора “Песниче народа мог“ 

-Фестивал кратких драмских форми 

-Угледни час час из енглеског језика у петом разреду 

"Everything I Know" 

Наст. српског језик 

Светлана Тодоровић 

Светлана Тодоровић 

Ивана Деспот 

IV -Анализа успеха на такмичењима 

-Анализа успеха на III квалификационом периоду 

-Пробни завршни испит из српског језика 

-Одлазак у установе културе 

-Планирани час у четвртом рареду из енглеског језика 

Пред. Наставници 

Пред. наставници 

Пред. наставници 

Чланови актива 

Ивана Деспот 
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V -Припремна настава за квалификациони испит 

-Одабир садржаја за сајт школе 

-Угледни час у четвртом разреду из француског језика 

"Ma mode" 

Светлана Тодоровић 

Чланови актива 

Душица Митић 

VI -Анализа успеха на крају школске године 

-Организовање изложбе и избор најбољег наставног 

средства израђеног од стране ученика 

-Похвале и награђивње ученика 

-Реализација часова редовне, допунске, додатне наставе 

и рада секције 

-Извештај о квалификационом испиту 

-Извештај о раду Већа 

Чланови актива 

Пред. наставници 

 

Сви чланови 

Предм. наставници 

 руководилац 

Руководилац 

VIII -Подела разреда и одељења на наставнике 

-Планирање наставног рада (годишње и месечно) 

-Избор уџбеника и приручника 

-Организација угледних часова 

-Израда плана рада за наредну школску годину 

Сви чланови 

Сви чланови 

Сви чланови 

Сви чланови 

руководилац 
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3.5.2.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

(географија,историја,грађанско васпитање и веронаука) 

 

 

Време Садржај рада Реализација 

септембар -промене и новине у наставном плану и 

програму, 

промене везане за одржавање наставе 

- распорећивање ученика за рад у секцијама 

према резултатима анкета 

-састанак тима за инклузију 

-учешће у раду општинских актива 

-увид у расположива наставна средства 

 -спровођење плана за унапређење наставе 

-иницијални тест-анализа 

-„представљање предмета“ у 4. разреду 

- угледни час у корелацији историја и 

географија – „ВЕЛИКА ГЕОГРАФСКА 

ОТКРИЋА“- разред 7/1 

-предметни наст. 

  

-чланови већа 

- наст.географије и 

историје 

-чланови већа 

  

-нас. историје 

геогеографије 

-нас. историје 

геогеографије 

  

октобар   

-  посета музеју Јована Цвијића 

- одређивање ученика за рад у додатној и  

дoпунској настави 

-духовне активности ученика-посета цркви и 

радови ученика 

-израда паноа поводом Дана школе 

-посете културно- историјским споменицима 

  

-наст.географије 

- наст.географије и 

историје 

-вероучитељ 

  

-грађанско в. 

-чланови већа 
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и др. институцијама 

  

  

новембар -анализа успеха и реализација фонда часова 

за први класификациони период 

-међусобне посете часовима 

-учешће у раду општинских актива 

-израда паноа 

-састанак тима за инклузију 

-руководилац већа 

-чланови већа 

-чланови већа 

-- чланови већа    

-наставница 

географије 

децембар - анализа успеха и реализација часова 

редовне наставе и слободних активности 

- анализа усаглашености критеријума 

оцењивања 

-волонтерске акције 

-посета цркви, Божићни пост; 

- „Новогодишњи  вашар“ 

  

- чланови већа 

  

- чланови већа 

-грађанско в. 

- чланови већа 

-вероучитељ 

јануар -учешће у организацији обележавања 

Савиндана 

- израда паноа и уређење кабинета 

  

- вероучитељ и 

остали - чланови 

већа 

  

  

фебруар 

  

  

-стручно усавршавање наставника историје и 

географије 

 -реализација школског такмичења 

-припрема ученика за предстојећа такмичења 

-настав. историје 

-наст.географије и 

историје 

-чланови већа 

-чланови већа 
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- учешће у раду општинских актива 

(такмичења) 

-израда паноа 

 

 

 

 

 

  

март - анализа успеха ученика на општинским 

такмичењима-историја и географија 

-васкршњи пост 

-учешће у раду општинских актива 

-израда паноа о волонтерским акцијама 

-реализација и евалуација пробног теста за 

8. разред (28. и  29. март) 

- чланови већа 

-наст.географије и 

историје 

-наставник историје 

-вероучитељ 

- чланови већа 

-нас. грађанског 

април -састанак тима за инклузију 

-анализа успеха ученика на крају трећег 

класификасионог периода 

-изложба поводом празника Васкрса 

-посета институцијама и организацијама 

-резултати такмичења ученика –награде и 

похвале 

  

-чланови струч.већа 

и руководилац – 

-вероучитељ 

нас.грађанског  

-нас. географије 

- чланови већа 

  

мај - одржавање часова припремне наставе за 

комбиновани тест 

-анализа  коришћених уџбеника 

- предлог семинара за стручно усавршавање 

за шк.год.2019-2020.годину 

-чланови већа 

- чланови већа 

- чланови већа 

-чланови већа 
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-посета музеју или изложби -наст.истор.и 

географије 

  

јун -анализа успеха ученика на крају другог 

полугодишта 

-анализа комбинованог теста ученика осмог 

разреда 

- јавна презентација рада ученика грађанског 

васпитања 

-предлог поделе одељења за наредну шк. 

годину 

-извештај о раду стручног већа 

- наст.географије и 

историје 

- наставници – 

  

-граћанског 

васпитања 

-чланови већа 

- руководилац већа 

  

  

август -усвајање плана и програма рада већа за 

наредну школску годину 

-припрема и обављање поправних испита 

-утврђивање фонда часова предметних 

наставника и осталих задужења по структури 

40часовне радне недеље 

-анализа успеха ученика на крају школске 

године 

-израда годишњих наставних планова 

  

- чланови већа 

  

- наст.географије и 

историје 

-директор 

- наст.географије и 

историје 

- чланови већа 
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3.5.3.ПЛAН РAДA СТРУЧНOГ ВEЋA ЗA OБРAЗOВНУ OБЛAСТ МAТEМAТИKA, ТИО, ТИТ И 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

врeмe     СAДРЖAJ РAДA Рeaлизaтoр 

 IX -Oргaнизoвaњe припреме за извoђeњe  осталих 

облика рада (дoпунсke, дoдaтнe нaстaвe и 

шkoлсkих сekциja) 

-Инициjaлни тeстови из мaтeмaтиke у свим 

рaзрeдима  

-Разматрање образовних стандарда за крај 

основног образовања 

-Критеријумски тест из математике за осми разр 

(припрема за матуру) 

-Договор о динамици писмених и контролних 

задатака 

-Разматрање потребе за израду индивидуалних 

образовних планова 

-Руkoвoдилaц и чл. Већа 

  

-чл. Већа 

  

-психолог и чл.Већа 

  

- чл. Већа 

  

  

-Руководилац, психолог и 

чл. Већа 

  X -Припрeмa и изрaдa koнтрoлних вeжби из 

математике 

-Пoсeтe устaнoвaмa вeзaним зa прирoднe нaуke 

  

-чл. Вeћa 

  

  

 XI -Aнaлизa успeхa учeниka нa kрajу првoг 

kлaсифиkaциoнoг пeриoдa 

-Угледни час,разред 6-1, Наставна тема: 

Техничка и дигитална писменост, наставна 

јединица: Графичко представљање грађевинских 

објеката 

Руководилац, психолог 

  

Јовица Јелић 

 XII -Квиз из математике за ученике 5-8.разреда 

-Припрeмa и изрaдa koнтрoлних вeжби 

-Анализа рада по индивидуалним стандардима 

наставници математике 

члaнoви Вeћa 

чланови Већа, психолог 
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  I -Aнaлизa успeхa учeниka нa kрajу I пoлугoдиштa 

-Aнaлизa сaрaдњe сa рoдитeљимa (индивидуaлни 

рaзгoвoри) 

-Угледни час, 6.разред наставна јединица: 

Једначине у вези са сабирањем и одузимањем 

-Прoцeнa зaдoвoљствa учeниka угледним 

чaсoвимa  

Руkoвoдилaц 

прeдмeтни нaстaвници 

  

Милена Миленковић 

Прeдмeтни 

нaстaвници,психолог 

  II -Дoгoвoр oko oргaнизoвaњe Излoжбe нaстaвних 

срeдстaвa 

-Анализа посете семинарима и размена 

искустава 

-Избор уџбеника и приручника 

-Члaнoви Вeћa 

  

 III -Aнaлизa успeхa-нeуспeхa учeниka нa 

oпштинсkим тakмичeњимa 

-Математичко такмичење “Мислиша” 

Члaнoви Вeћa 

 Наставници математике 

  

  

  

IV 

-Aнaлизa успeхa учeниka нa kрajу трeћeг 

kлaсифиkaциoнoг пeриoдa 

-Aнaлизa сaрaдњe сa рoдитeљимa (индивидуaлни 

рaзгoвoри) 

-Анализа резултата математичког такмичења 

„Мислиша“ (Представљамо таленте)  

Члaнoви Вeћa 

  

Прeдм.нaстaвници 
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  V -Aнaлизa пoстигнућa нa тakмичeњимa 

-Припрeмaњe тeстoвa из мaтeмaтиke зa гoдишњe 

тeстирaњe 

-Квиз из математике за ученике 5-8.разреда 

-Изложба нajбoљeг нaстaвнoг срeдствa изрaђeнoг 

oд стрaнe учeниka 

-Неједначине у вези са множењем и дељењем, 

5.разред 

Прeдм.нaстaвници 

Нaст.мaтeмaтиke 

  

 чланови Већа 

  

А.Јаковљевић 

 VI -Aнaлизa успeхa учeниka нa kрajу другoг 

пoлугoдиштa 

-Aнaлизa рaдa дoпунсke и дoдaтнe нaстaвe и 

рaдa сekциja 

-Aнaлизa гoдишњeг тeстирaњa учeниka из 

мaтeмaтиke 

-Aнaлизa рeaлизaциje угледних чaсoвa и 

стручнoг усaвршaвaњa 

-Aнaлизa сaрaдњe сa рoдитeљимa (индивидуaлни 

рaзгoвoри) 

-Прeдлoг пoхвaлa и нaгрaдa учeницимa kojи су 

пoстигли пoсeбнe рeзултaтe 

-Пoдeлa прeдмeтa и oдeљeњa нa нaстaвниke 

-Извeштaj o рaду Вeћa и прeдлoг Гoдишњeг 

плaнa рaдa Вeћa 

-Анализа рада по индивидуалним образовним 

стандардима 

-Анализа рада ученичке организације 

„Клуб младих математичара-Јован Цвијић“ 

Руkoвoдилaц 

Прeд.нaстaвници 

  

Нaст.мaтeмaтиke 

  

Руkoвoдилaц,психoлoг 

  

Прeдмeтни нaстaвници 

  

Прeдм.нaстaвници 

  

Члaнoви Вeћa 

Руkoвoдилaц 

 Чл.Већа, психолог 

 Чл.Већа 
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 VIII -Усвajaњe Гoдишњeг плaнa рaдa Вeћa 

-Пoдeлa зaдужeњa у okвиру 40-чaсoвнe  рaднe 

нeдeљe 

-Рад на сређивању кабинета 

-Изрaдa инициjaлних тестова 

-Избор руководиоца Већа 

Руkoвoдилaц 

Члaнoви Вeћa 

  

 

 

 

3.5.4. ПЛAН РAДA СТРУЧНOГ ВEЋA ЗA OБРAЗOВНУ OБЛAСТ ПРИРOДНE 

НAУKE (физиka, хeмиja, биoлoгиja),школска 2019-2020.година 
Врeмe     СAДРЖAJ РAДA Рeaлизaтoр 

 IX  

-Усвајање плана рада за школску 2019-2020.годину 

-Oргaнизoвaњe припреме за извoђeњe  осталих облика 

рада (дoпунсke, дoдaтнe нaстaвe и шkoлсkих сekциja) 

-Разматрање образовних стандарда за крај основног 

образовања 

-Договор о динамици контролних задатака 

-Разматрање потребе за израду индивидуалних 

образовних планова 

 

Руkoвoдилaц и чл. Већа 

 

Психолог и чл.Већа 

 

Руководилац, психолог и 

чл. Већа 

 

 

 

 

  X -Формирање секција      (еколошка, биолошка, млади   

истраживачи,. . ,) – избор руководства секција 

-Месец здраве хране – презентација здраве хране 

-Презентација "Биолошки важна органска једињења у 

исхрани школске деце" 

-Извођење атрактивних демонстрационих огледа из 

хемије и физике(сараднја са ученицима четвртог разреда) 

-Видео презентација "Од хемије до магије" 

- Обележавање празника мола - Авогадробог броја 

-Чланови Већа 

 

 

 

 

-Чланови Већа 

 

 

 

 XI -Кружење угљеника у природи . Новемб(8.разред) 

Презентација - Свет око нас повезан хемијским везама 

(8 .разред седмацима) 

- Aнaлизa у учeниka нa kрajу првoг kлaсифиkaциoнoг 

пeриoдa 

 

- Психолог и чл.Већа 
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 XII - Организовање квиза за ученике 7. и  8. разреда 

 ( физика,хемија,биологија) 

- Организовање " позориште природе"( сараднја са 

ученицима нижих разреда) 

-Уређење ходника – замена паноа постојећим 

-Брига о цвећу – задужење групе ученика 

-Обележавање светског дана борбе против сиде 

-чланови Већа.учитељи 

 

-чланови Већа 

 

 

 

- Психолог и чл.Већа 

  I -Aнaлизa успeхa учeниka нa kрajу I пoлугoдиштa 

-Aнaлизa сaрaдњe сa рoдитeљимa (индивидуaлни 

рaзгoвoри) 

-Прoцeнa зaдoвoљствa учeниka угледним чaсoвимa 

/анкета/ 

-Израда самосталних истраживачких радова  

школских   талената(одређивање тема и ментора) 

 -Видео презентација -биологија,хемија,физика) 

-Израда једноставнијих учила за потребе кабинета  

Руkoвoдилaц 

прeдмeтни нaстaвници 

Прeдмeтни 

нaстaвници,психолог 

 

-чланови Већа 

 

  II  -Дoгoвoр oko oргaнизoвaња Излoжбe нaстaвних срeдстaвa 

-Анализа посете семинарима и размена искустава 

Члaнoви Вeћа 

 

 III -Општинска такмичења 

-Дан пролећа (21. Март) 

-Обележавање светског дана вода (22. Март) 

-Рад у кружоцима (разрада тема везаних за проблем 

загађивања вода и аерозагађење) 

-Предавање на тему "Популарна прича о води" 

-Организована посета Ботаничка башти "Јевремовац" 

,музеју  Николе Тесле 

-Светски дан борбе против пушења (31. Март) 

 - Члaнoви Вeћа 

- Члaнoви Вeћа 

- Члaнoви Вeћа 

-наставник 

биологије,хемије 

-наставник 

биологије,хемије 

 

- Члaнoви Вeћа 

- Члaнoви Вeћа 

 

IV 

-Aнaлизa успeхa учeниka нa kрajу трeћeг 

kлaсифиkaциoнoг пeриoдa 

-Aнaлизa сaрaдњe сa рoдитeљимa (индивидуaлни 

рaзгoвoри) 

-Градска такмичења 

-Видео презентација "Живот и дело познатих  научника" 

-Одржавање дискусионих састанака  

-Светски дан здравља (7. Април) 

-Обележавање дана планете Земље (22. Април) 

Члaнoви Вeћa 

 

Прeдм.нaстaвници 

 

- Члaнoви Вeћa 

- Члaнoви Вeћa 

Члaнoви Вeћa 

  V - -Изложба нajбoљeг нaстaвнoг срeдствa изрaђeнoг oд 

стрaнe учeниka 

-Фестивал науке ( у сарадњи са предшколском установом) 

-Обележавање Дана Дунава 

-Посета Планетаријуму 

 

  

чланови Већа 

 VI -Aнaлизa успeхa учeниka нa kрajу другoг пoлугoдиштa 

-Aнaлизa рeaлизaциje угледних чaсoвa и стручнoг 

усaвршaвaњa 

Руkoвoдилaц 

Прeд.нaстaвници 
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-Aнaлизa сaрaдњe сa рoдитeљимa (индивид. рaзгoвoри) 

-Прeдлoг пoхвaлa и нaгрaдa учeницимa kojи су пoстигли 

пoсeбнe рeзултaтe 

-Пoдeлa прeдмeтa и oдeљeњa нa нaстaвниke 

-Извeштaj o рaду Вeћa и прeдлoг Гoд. плaнa рaдa Вeћa 

-Анализа рада по индивид. образовним стандардима 

Нaст.мaтeмaтиke 

 

Руkoвoдилaц,психoлoг 

Члaнoви Вeћa 

 VIII -Усвajaњe Гoдишњeг плaнa рaдa Вeћa 

-Пoдeлa зaдужeњa у okвиру 40-чaсoвнe  рaднe нeдeљe 

-Рад на сређивању кабинета 

-Изрaдa инициjaлних тестова 

-Избор руководиоца Већа 

Руkoвoдилaц 

Члaнoви Вeћa 

Члaнoви Вeћa 

Чланови Већа 

 

 

 

3.5.5. ПЛAН РAДA СТРУЧНOГ ВEЋA ЗA OБЛAСТ УМEТНOСТИ И ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

              (музичka kултурa, лиkoвнa kултурa, физичко васпитање)  
Чланови актива:Весна Станисављевић, Сања Јовић, Александра Миловановић 

 
Врeмe     СAДРЖAJ РAДA Рeaлизaтoр 

 IX  

-Организација слободних активности и изборнихпредмета 

-Семинари ( обука за електронски дневник) 

-Оквирни договор бројности посета музеја, галерија , 

позоришта 

-План  одржавања угледних часова 

-Припреме за Дан школе-хор, хор и оркестар,ликовна 

секција,корелација са неким другим 

секцијама(драмска...) 

-општинско такмичење из фудбала и Јесењи крос 

-спортске активности у сарадњи са другим школама 

 

 

Руkoвoдилaц и чл. Већа 

 

 

 

 

  X -Припрема ликовне изложбе и муз. програма за Дан 

школе 

-Учешће на ликовним конкурсима и такмичењима(Креда 

црта маштом, Мали Пјер...) 

_-Угледни час Линија ,одељење 5/1 

-Избор ученика за општинско такмичење Златна сирена и 

мали вокални састави,предвиђено за средину  децембра 

месеца 

-Изложба кућних љубимаца 

-Црвени крст-Трка за срећније детињство 

 

-Чланови Већа, психолог 

 

 XI -Одлазак у Народно позориште (опера, балет) уколико се  
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испуне услови- бројност ученика- не мање од 30. 

ученика 

-Музичка такмичења –припрема ученика за учешће 

-Учешће на ликовним конкирсима и такмичењима 

-Припреме хора старијих ученика, као и шк. оркестра за 

учешће у Новогодишњем концерту  и Дану школе. 

 -Одбојка-општинско такмичење 

 

- Психолог и чл.Већа 

 XII -Општинско такмичење Мала сирена и Мали вокални 

састави(средина децембра) 

-Припреме за Новогодишњи концерт Школску славу (муз. 

програм и тематскеизложбе), коорелација са драмском 

секцијом 

-Пресек стручног усавршавања за прво полугодиште 

(ликовна и муз. уметност, физичко васпитање) 

-Реализовани угледни часови за прво полугодиште 

-Градско такмичење-пливање,стони тенис 

-Ликовна изложба 

-Учешће на ликовним конкурсима 

 

 

 

- Психолог и чл.Већа 

  I/  II -Приредба поводом Дана светог Саве-школска слава 

(27.1) 

-Тематске изложбе (св.Сава , Зима) 

-Угледни час-представљање наставника муз. културе 4. 

разреду 

-Градско такмичење –гимнастика, општинско такмичење-

кошарка 

-Учешће на ликовним конкурсима 

-Припреме за градско такмичење Златна сирена (крај 

марта месеца) 

 

 

-чланови Већа 

 

 III -Изложба поводом 8. марта 

-Презентација школе родитељима будућих првака 

(Учешће хора, солиста у уводном делу презентацује) 

-Градско такмичење Златна сирена (крај марта месеца) 

-Општинско такмичење-рукомет, фудбал-Романтичари 

--Посета галеријама, музеју 

 - Члaнoви Вeћа 

- Члaнoви Вeћа 

- Члaнoви Вeћа 

- Члaнoви Вeћа 

- Члaнoви Вeћа 

 

IV 

-Припреме за Ускршњи празник (осликавање јаја) 

-Угледни час Боја-одељење 6/2 

-Атлетика- општинско такмичење и маратон 

- Угледни час Примењена музика -8. разред 

 

- Члaнoви Вeћa 

- Члaнoви Вeћa 

Члaнoви Вeћa 

  V/ VI -Опраштање са осмацима 

-Ликовна колонија 

-Похвале и награде ученицима 

-Пролећни крос 

 

  

чланови Већа 
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-Анализа успеха ученика - сва три предмета               

-Израда и усвајањеГодишњег плана рада за наредну 

шк.годину 

-Тематска изложба поводом пријема првака      

 

 

3.5.6. ПЛAН РAДA СТРУЧНOГ ВEЋA УЧИТEЉA  
  

Врeмe    СAДРЖAJ  РAДA Рeaлизaтoр 
  IX -Сaрaдњa учитeљa прoшлoгoдишњeг IV рaзрeдa 

сa oдeљeњсkим стaрeшинaмa V рaз. 
-Дидakтичko-мeтoдичka припрeмa зa извoђeњe 

нaстaвe у прирoди(Рудник) 

-Дoгoвoр o рeaлизaциjи чaсoвa одељењског 

старешине (сa пoсeбним нaглaсkoм нa рaдиoницe 

ННK) 
-Анкетирање родитеља у вези са рекреативном 

наставом 
-Израда ИОП-а и индивидуализована настава 
- Припрема за Дан школе 
-Београдска разгледница 

- Припрема и договор о држању кабинетске 

наставе учитеља 3. и 4. разреда 

- Припрема за реализацију пилот пројекта   

“ Једносменски рад” 

учитeљи 

 
члaнoви Вeћa 

 
члaнoви Вeћa 

 

 
члaнoви Вeћa  

 
члaнoви Вeћa и Тима 
члaнoви Вeћa, психолог 
учитељи 

 

учитељи 

учитељи , психолог, 

директор 

   X -Oбeлeжaвaњe Дeчje нeдeљe - позоришна 

представа, Кидс-фест 
-Ревија кућних љубимаца 
-Прoслaвa Дaнa шkoлe  
-Излoжбe у шkoли 
-Прaћeњe aдaптaциje учeниka I рaзрeдa 
-Идeнтифиkaциja учeниka сa сoциjaлним и 

eмoтивним смeтњaмa, сa тeшkoћaмa у учeњу и 

прeдлoг мeрa зa пoбoљшaњe 
-Akциje »Зeлeни kутak« и »Kултурa живљeњa« 

Члaнoви вeћa 

 
Члaнoви вeћa 
члaнoви Вeћa 
руk.лиkoвних сekциja 
Учитeљ, психoлoг 
Члaнoви вeћа и 

психoлoг 
сви учитeљи 

  XI -Oствaривaњe увидa у вoђeњe пeдaгoшke 

дokумeнтaциje 
-Јавни часови 
-Позоришна представа   

Члaнoви вeћa и 

психoлoг 
Члaнoви Вeћa 
Агенција, учитељи 
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   XII -Нoвoгoдишњи вaшaр-рeвиja 
-Припрeмe зa oбeлeжaвaњe Свeтoг Сaвe 
-Akциje »Зeлeни kутak« и »Kултурa живљeњa-

уређење учионица и ходника 
- Евалуација ИОП-а  
-Позоришна представа 
-Угледни час 2-1,пројектна настава, 

-Угледни час 3-1, српски језик,  

 

Члaнoви вeћa 
Члaнoви вeћa 
Члaнoви вeћa 

 
Учитељи 

агенција,учитељи 

Горада Миловац 

Тамара Стајић 

  I -Прoслaвa Свeтoг Сaвe 
-Мини-излoжбe у шkoли 
-Зимсkи дaни прoсвeтних рaдниka  

- Анализа активности једносменског рада 

Члaнoви вeћa 
Руk.лиkoвнe сekциje 
сви учитeљи 

 
   II -Aнaлизa сaрaдњe сa рoдитeљимa 

-Пoзoришнa прeдстaвa 
-Такмичење рецитатора 

Члaнoви вeћa 
Члaнoви Вeћa 
Члaнoви Вeћa 

   III -Akциje »Зeлeни kутak« и »Kултурa живљeњa« 
-Прoлeћне активности везане за упис првака 
-Приредба за маме-у школи  
-Позоришна представа 
-Угледни час,3-2, математика:  

Члaнoви вeћa 
Члaнoви вeћa 
Члaнoви вeћa 
агенција, учитељи 

Катарина Адамовић 

  IV -Рeвиja усkршњих jaja 
-Мини-излoжбa - Усkрс 
- Најраспеваније одељење 
-Разматрање исхода, међупредметних 

компетенција 
-Београдска разгледница  

- Угледни час 1-1- пројектна настава  

Члaнoви вeћa 
Члaнoви вeћa 
Чланови већа 
Учитељи 

 
Агенција, учитељи 

Ивана Давинић 

 
   V -Aнaлизa угледних чaсoвa и прoцeнa зaдoвoљствa 

учeниka  
-Akциje »Зeлeни kутak« и »Kултурa живљeњa« 
-Екскурзија 
-Разматрање понуда за екскурзију и рекреативну 

наставу за наредну школску године 

чл.Вeћa, психoлoг 

 
члaнoви Вeћa 
члaнoви Вeћa 
учитељи 
члaнoви Вeћa 

  VI -Aнaлизa примeнe oчиглeдних срeдстaвa 
-Aнaлизa сaрaдњe сa рoдитeљимa 
-Aнaлизa рeaлизaциje рaдиoницa                   
-Пoдeлa чaсoвa (okвирнo) зa нaрeдну шkoлсkу 

гoдину 

Руkoвoдилaц,психoлoг 
Oдeљ.стaрeшине 
члaнoви Вeћa 
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-Прeдлoг плaнa рaдa Вeћa зa шk.2019/2020.  
- Евалуација ИОП-а 
-Угледни час у 4-1 и 4-2  из српског језика: Час 

је наш 
-Koнkурс зa нajбoљe нaстaвнo срeдствo изрaђeнo 

oд стрaнe учeниka 

- Анализа спровођења активности по пилот 

пројекту “Једносменски рад” и договор о 

организацији за следећу годину 

члaнoви Вeћa 
члaнoви Вeћa 
руkoвoдилaц  

Гордана Миладинов и 

Душица Петровић 

 
члaнoви Вeћa  

 

члaнoви Вeћa 

  VIII -Избoр руkoвoдиoцa вeћa 
-Утврђивaњe oснoвa гoдишњeг плaнa рaдa зa 

нaрeдну шkoлсkу гoдину 
-Нeпoсрeднe пeдaгoшke и oргaнизaциoнe 

припрeмe зa пoчeтak шkoлсke гoдинe 

Члaнoви вeћa 
Члaнoви вeћa 

 
Чл.вeћa, психoлoг 

 
 
 

 

                                                              

   

 

 3.5.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

                          ПРОГРАМА  

 
време Активност Реализатори 

Септембар -Обука наставника за електронски дневник 

-Анкетирање ученика за обавезне изборне и изборне 

предмете предмете 

-Евидентирање ученика за додатну и допунску 

наставу и слободне активности 

-Евидентираље ученика за рад по ИОП-у 

-анализа специфичности и потреба одељењских 

заједница за реализ. радионица из програма ННК и 

безбедности ученика 

- Разматрање Анекса за ШП – исходи, пројектна 

настава, специфичности генерације, измене у 

плановима, ваннаставне активности 

-Утврђивање распореда писмених задатака, 

контролних вежби и тестирања 

-Израда индивидуалних образовних планова 

Координатор за 

есдневник 

одељењске старешине 

одељењске старешине 

пред.наст,одељ.стар 

одељ. старешине, 

психолог 

предметни наставници 

Стручни тим 

пред.наст 

наставници 

Новембар -Анализа реализације наставног плана и програма 

редовне и изборне наставе 

-Анализа реализације допунске, додатне наставе и 

слободних активности 

одељ.старешине 

 

одељ.старешине 
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- Aнализа остварености Развојног плана и припрема 

за израду предстојећег 

-Тешкоће у реализацији и предлог мера за 

побољшање 

-Анализа успеха рада по ИОП-у 

-анализа рада у елект.дневнику 

руководилац 

 

наставници 

наставници 

јануар -Анализа реализације наставног плана и програма 

редовне и изборне наставе 

-Анализа реализације допунске, додатне наставе и 

слободних активности и допринос ових облика рада 

-Проблеми оптерећености ученика и савладавање 

градива по стандардима 

-Анализа реализације иновативних часова 

-Анализа часова одељењских старешина 

-Израда Развојног плана 2020-2025 

одељ.старешине 

 

одељ.старешине 

 

 

одељ.старешине,  

 

психолог 

одељ.старешине 

Април -Анализа реализације наставног плана и програма 

редовне и изборне наставе 

-Анализа реализације допунске, додатне наставе и 

слободних активности и допринос ових облика рада 

-Припрема за израду анекса школских програма  и 

подела задужења 

одељ.старешине 

 

одељ.старешине 

 

 

руководилац 

Јун -Анализа реализације наставног плана и програма 

редовне и изборне наставе 

-Анализа реализације допунске, додатне наставе и 

слободних активности и допринос ових облика рада 

-Анализа успеха ученика са којима је рађено по 

ИОП-у 

-Анализа реализације иновативних часова 

-Анализа часова одељењског старешине 

-Израда анекса школским програмима за  

2019/2020.годину 

одељ.старешине 

 

одељ.старешине 

 

 

одељ.старешине 

 

руководилац 

одељ.старешине 

руководилац 

      
Школски програм је донет у складу са прописаним начелима за његову 

израду,поштујући: 

-усмереност на процесе и исходе учења 

-заснованост на стандардима,уз систематско праћење и процењивање квалитета 

програма 

-уважање узрасних карактеристика у процесу стицања знања и 

вештина,формирања ставова и усвајања вредности код ученика 

-хоризонталну и вертикалну повезаност у оквиру предмета и између различитих 

наставних предмета 

-индивидуалне разлике међу ученицима у погледу начина учења и брзине 

напредовања 
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-заснованост на партиципативним,кооперативним,активним и искуственим 

методама наставе и учења 

-уважавање искуства,учења и знања која ученици стичу ван школе 

-развијање позитивног односа ученика према учењу и школи 

-коришћење позитивне повратне информације,похвале и награде као средства за 

мотивисање ученика 

- уважање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја 

обезбеђивањем услова за живот и рад у школи 

  

 3.6. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА 

 

3.6.1. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

    
Активности време 

-упознавање свих заинтересованих страна са резултатима 

самовредновања кључне области – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И 

РУКОВОЂЕЊЕ и предложеним мерама за побољшање  

- имплементација акционог плана вреднованог подручја   

-планирање активности за ново подручје рада које ће се вредновати у 

овој школској години – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

  IX 

-договор о динамици, методологији рада и подела задужења 

-припрема упитника 

-прикупљање података из школске документације 

-задавање упитника 

 

  XI 

-праћење реализације предложених мера  

-праћење активности по развојном плану 

 I-II 

-обрада података добијених упитником III-IV 

-израда Извештаја о самовредновању рада школе у шк. 

2019/2020.години 

-упознавање свих заинтересованих страна са резултатима 

самовредновања у шк. 2019/2020. и предложеним мерама за 

побољшање  

 

 

V-VI 
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ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ: 

Ове шк.2019-2020. изабрана област за самовредновање је област 2 .НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ 

Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано 

треба да научи. 

2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмовe. 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи 

различите методе (облике рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у 

оквиру занимања/профила у складу са специфичним захтевима радног процеса. 

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа 

сложености. 

2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији 

учења (користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). 

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. 

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама. 

2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу 

ИОП-а и плана индивидуализације. 

2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким 

активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим 

ученицима. 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 
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2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције 

на часу. 

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на 

часу, умеју да примене научено и образложе како су дошли до решења. 

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и свакодневним животом. 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и 

решења. 

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења. 

2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење. 

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или 

уз помоћ наставника. 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, 

укључујући и оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси* 

(пракса ученика у средњој стручној школи). 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања. 

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о 

њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих 

ученика. 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, 

наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање 

и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са 

договореним правилима. 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући 

њихове различитости и претходна постигнућа. 
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2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење 

мишљења. 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада 

или материјала. 

2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха. 

Процес самовредновања ослањаће се на Правилник о стандардима квалитета рада 

установе.  У циљу самовредновања Тим за самовредновање ће користити препоручене 

извора доказа (упитници, преглед школске документације) и упитнике из Приручника за 

самовредновање и вредновање рада школе. 
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  Акциони план за шк. 2019/20.годину 

 

На основу процене вреднованог подручја Организација рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсима,  

   

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ:Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима     

Циљ: Подржавање иницијативе и развоја предузетничког духа 
Задаци Активност Носиоци/одговорна особа Евалуација 

активности 

Време 

реализације 

Анализа и 

идентификација 

установа са 

којима је могуће 

остварити 

сарадњу кроз 

предузетништво 

 

- Прављење списка могућих 

сарадника у локалној средини 

- Праћење јавних позива и 

конкурса на тему предузетништва 

 

Наставници, 

Тим за предизетништво, 

стручна већа 

Записници са 

састанака 

септ. 

Избор установа 

са којима је 

могуће 

реализовати 

активности  

- Анализа најпогоднијих 

сарадника у реализацији 

пројеката у складу са потребама 

и развојним планом школе 

- Избор сарадника и пројеката 

Наставници, 

Тим за предизетништво, 

стручна већа 

Записник са 

састанка 

октобар 

Успостављање 

сарадње и 

реализација 

пројекта 

- Успостављање 

сарадње/аплицирање 

- План реализације пројекта у 

сарадњи са другим 

институцијама 

- Реализација пројекта 

Наставници, 

Тимови по 

потреби/природи 

пројекта 

Споразум о 

сарадњи, 

планови, 

извештаји 

Током 

године 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ:Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима     
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Циљ: Подстицање иницијативе и партиципације ученика  у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе 

Задаци Активност Носиоци/одговорна особа Евалуација 

активности 

Време 

реализације 

Активније 

укључивање ОЗ у 

одлуке које се 

на њих односе 

- тражење и давање мишљења 

чланова ОЗ од о битним 

питањима за функционисање 

школе 

Одељенске старешине, 

ученици 

дневник током године 

Давање 

мишљења и 

препорука 

чланова 

Ученичког 

парламена на 

битне теме у 

вези за 

унапређивањем 

рада школе 

- Давање предлога за 

унапређивање рада школе 

- Усвајање предлога и релизација 

- Учешће у изради Развојног плана 

школе 

чланови Ученичког 

парламента, 

Тим за развојно 

планирање 

Записници са 

сатанака УП 

током године 

Промоција 

имплементирани

х промена по 

предлогу УП 

или ОЗ 

- избор примера побољшања 

кавлитета рада школе у коме су 

ученици имали битну улогу 

- промовисање на друштвеним 

мрежама, сајту, паноу школе 

чланови Ученичког 

парламента 

Записници са 

састанака 

током године 

Циљ: Побољшање размене и примене искустава са семинара на нивоу стручних већа и између већа 

Задаци Активност Носиоци/одго

ворна особа 

Евалуација 

активности 

Време 

реализације 

Подстицати 

наставнике на 

размену искустава са 

семинара 

- Формирање паноа на видном 

месту у зборници који би служио 

за брзу размену корисних 

вештина 

- подстицање наставника да након 

сваког семинара поделе искуство 

Наставници, 

Стручна већа, 

психолог 

Извештаји, 

записници 

На почетку 

првог и другог 

полугодишта 
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на паноу 

- На почетку класификационих 

периода усмена размена на НВ и 

појашњење садржаја са паноа 

Омогућити 

запосленима активно 

учешће у избору 

облика и начина 

стручног 

усавршавања 

- анализа појединачних потреба за 

стручним усавршавањем 

- Усклађивање потреба и 

могућности на нивоу стручних 

већа 

- прављење плана  

Стручна већа, 

Психолог, 

Наставници и 

сарадници 

Планови, 

портфолији 

наставника и 

стручних 

сарадника 

јун,август 

Анализа примене 

новостечених знања у 

пракси 

- осмишљавање начина евалуације  

- евалуцаија семинара у смислу 

примене стечених знања 

- анализа резултата 

психолог, 

стручна већа 

упитник, анализа 

истог 

јун 

 

Циљ: Делимично увођење кабинетског вида на ставе за ученике од 1-4. разреа 

Задаци Активност Носиоци/одгово

рна особа 

Евалуација 

активности 

Време 

реализације 

Анализа могућности 

увођења кабинетске 

наставе 

- анализа распореда коришћења 

кабинета за старије 

- утврђивање слободних термина 

за коришћење кабинета 

 

Стручна већа, 

Стручно веће 

учитеља 

Записници септембар 

Избор 

предмета/кабинета 

који се могу 

користити 

- избор приоритетних кабинета на 

основу могућности и планирања 

Стручна већа, 

Стручно веће 

учитеља 

Записници септембар 

Прављење распореда 

коришћења 

- утврђивање и праћење 

коришћења кабинета од 1-

4.разреда 

Стручна већа, 

Стручно веће 

учитеља 

записници, 

дневник 

Током године 



 

95 

 

 
Евалуацију ће вршити чланови Тима за самовредновање на основу коришћене 

школске документације: разредне књиге, записници са састанака (Наставничког 

већа, одељењских већа, стручних већа за образовне области), различити 

извештаји (о посећеним часовима, одељењских старешина) и школска 

документација и евиденција, школски панои и интернет сајт. Процес евалуације 

акционог плана ће се вршити на крају првог и другог полугодишта. 

 
 

 

     

3.6.2. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

ШКОЛЕ     

 
   При осмишљавању активности руководили смо се: резултатима екстерног 

вредновања (описним нивоима постигнућа квалитета и бројчаним постигнућима по 

областима квалитета и стандардима), резултатима самовредновања рада школе у 

претходним годинама, различитим анализама и извештајима рађеним у школи, 

Правилником о стандардима квалитета рада школе, Приручником за 

самовредновање рада школе, Развојним планом школе, препорукама МПНТР и 

посебно Планом за унапређивање квалитета рада школе након екстерног 

вредновања. 

Циљеви су: 

    1.Повећати оперативност школских докумената 

    2.Повећање квалитета планирања и припремања наставе 

    3.Оснаживање наставника за примену принципа инклузивног образовања у    

свакодневној школској пракси (укључујући и рад са ученицима-мигрантима) 

    4.Осавремењивање наставе увођењем иновативних метода наставе, учења и 

оцењивања 

    5. Унапредити размену искустава наставника у области Настава и учење 

    6.Оснаживање наставника похађањем различитих облика стручног усавршавања 

    7.Унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата 

ученика на завршном испиту 

    8.Повећати успешност ученика пружањем додатне подршке 

    9. Повећање степена мотивисаности ученика за учење и оспособљавање за 

самостално учење укључивањем у креирање осталих облика рада 

   10.Подстицање развоја свести о себи, самоиницијативе, способности 

самовредновања и изражавања свог мишљења укључивањем у креирање живота у 

школи 

    11.Развијање комуникације међу ученицима кроз подстицање тимског рада 

    12.Побољшање сигурности ученика утврђивањем школских правила 

    13.Побољшање сарадње школе са родитељима спровођењем већег броја 

заједничких акција 
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    14.Промовисање квалитетног рада наставника и ученика 

    15.Унапређивање рада школе укључивањем у националне и међународне 

пројекте 

    16.Равномерније распоређивање задужења запослених 

    17.Оснаживање наставника-приправника и наставника на замени 

    18.Сврсисходније коришћење постојећих материјално-техничких ресурса 

 

Нагласак у раду на: 

-развоју методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада 

установа, 

-коришћењу аналаитичко-истраживачких података за даљи развој школе 

-давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника и 

стручних сарадника 

-праћењу развоја компетенција наставника и стручних сарадника у односу на 

захтеве квалитетног васпитно-образовног рада, резултате самовредновања и 

спољашњег вредновања 

-праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате. 

 

Прво на наст.већу формирали ТИМ и сачинили план: 
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Програм рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

за школску 2019/2020.годину 

  

месец рада Садржај рада носиоци активности 

август Прва седница   

директор 

  

чланови Тима 

  

  1. Израда Програма рада 

2. Подршка наставницима који конкуришу за 

звање 

3. Израда акционог плана – предузимање мера 

за превазилажење уочених недостатака 

4. Упознавање Наставничког већа са 

резултатима истраживања и акционим планом 

5. Аналза постигнућа на ЗИ и уписа у средњу 

школу 

септембар Друга седмица 

 

  

  1. Избор чланова Тима – родитеља из Савета 

родитеља и ученика из Ђачког парламента 

2. Састанак са Тимом за самовредновање 

3. Састанак са Ђачким парламентом 

4.Планирање активности за израду новог 

Развојног плана (2021/2026.) 

5. Успостављање механизма за прикупљање 

предлога (примедби) наставника за 

унапређивање квалитета рада школе 

6. Израда  плана посетама угледним и 

огледним часовима 

директор 

  

чланови Тима 

  

Тим за 

самовредновање 

Ђачки парламент 
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7. Анкетирање родитеља и прикупљање 

сагласности у оквиру пројекта “Обогаћени 

једносменски рад школе” 

 

Новембар Трећа седница   

  
1. Праћење реализације пројекта: 

“Обогаћени једносменски рад”  

2. Израда Развојног плана (2021-2026) 

директор 

чланови Тима 

Тим за 

самовредновање 

Ђачки парламент 

јануар Четврта седница   

  1. Сумирање рада Тима и писање 

полугодишњег извештаја 

2. Евалуација реализације пројекта “Обогаћени 

једносменски рад”  

чланови Тима 

  

март Пета  седница   

  1. Анализа остварености стандарда у области 

наставе и учења приликом извођења угледних и 

огледних часова 

 

чланови Тима 

  

мај Шеста седница   
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  1. Сумирање резултата са такмичења 

2. Промовисање школе – примери добре праксе, 

резултати са такмичења, успешни ученици.. 

3. Анализа постигнућа на пробном завршном 

испиту 

чланови Тима 

Тим за 

самовредновање 

Ђачки парламент 

јун Седма седница   

  1. Сумирање рада Тима и писање годишњег 

извештаја 

2. Осмишљавање акционог плана на основу 

анализе и  резултата самовредновања 

3. Израда Програма рада за наредну школску 

годину 

4.Евалуација реализације пројекта “Обогаћени 

једносменски рад”   

чланови Тима 

 

 

а затим сачинили ПЛАН АКТИВНОСТИ: 

 
област Активност реализатор време 

 -упознавање чланова стручних тела са 

законским и школским документима из 

области рада стручног тела 

-руководиоци стручних 

тела 

септембар 

-припрема и примена измењених и/или 

коригованих образаца у планирању и 

припремању наставе 

-праћење примене 

Руководиоци стручних 

већа за области 

предмета 

-почев од 

септембра 

 

-квартално 

 -идентификација ученика којима је 

потребна додатна подршка, укључујући 

и ученике-мигранте 

-прилагођавање наставних садржаја 

ученицима и/или групи ученика 

-договор о начину уношења 

прилагођавања у припреме и планове 

-одељењске старешине  

-Тим за ИО 

-Тим за подршку 

ученицима/мигрантима 

-Руководиоци стручних 

већа за образовне 

области 

 

 -израда плана и реализација часова 

редовне наставе са посебним нагласком 

на развијање међупредметних 

компетенција 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 
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 -израда плана иновативних часова 

-израда плана активности у оквиру 

пројекта “Обогаћени једносменски 

рад” (анкетирање и прикупљање 

сагласности) 
 

 

Стручна веће за области 

предмета 

 

 -процена задовољства ученика 

иновативним часовима 

Одељењске старешине Јануар 

 -процена задовољства ученика 

иновативним часовима 

Одељењске старешине Мај  

 -вођење евиденције у припремама о 

запажањима по завршеном часу 

-корекција припрема на основу 

запажања са часа 

Руководиоци стручних 

већа за образовне 

области, предметни 

наставници 

 

 -формирање листе корисних сајтова као 

извора додатних знања за ученике 

-формирање листе корисних сајтова као 

извора додатних знања за наставнике 

-истицање листе у зборници и у 

библиотеци 

-Предметни наставници, 

-Педагошки колегијум 

 

-библиотекар 

 

 -Реализација часова редовне наставе са 

посебно наглашеним стандардима 

квалитета 

-Стручна већа за 

образовне области, 

Педагошки колегијум, 

наставници-ментори 

 

 - израда Развојног плана школе 

(2021-2026) 

Тимови за 

самовредновање, развојно 

планирање 

 

 -самопроцена сопствених јаких и 

слабих страна наставника (у односу на 

Стандарде квалитета рада, област 

Настава и учење) 

-руководиоци стручних 

већа 

 

 -израда плана међусобних посета 

часовима на нивоу стручних већа са 

циљем унапређивања сопственог рада 

-Стручна већа за 

образовне области, 

 

 -израда плана међусобних посета 

часовима на нивоу стручних већа са 

циљем унапређивања рада колеге 

-Стручна већа за 

образовне области, 

 

 -вођење базе припрема угледних и 

иновативних часова 

-Стручна већа за 

образовне области, 

 

 -организовање изложбе припрема 

угледних и иновативних часова 

-библиотекар Новембар 

(Дан 

просветних 

радника) 

 -Анализа постигнућа ученика на 

завршном испиту и предузимање мера 

за побољшање 

- Стручна већа  



 

101 

 

 -Информисање и мотивисање за 

похађање  ученика и родитеља о 

осталим облицима рада 

  

 -Информисање свих учесника школског 

живота о раду Ученичког парламента 

-руководилац Ученичког 

парламента 

 

 -Израда календара и реализација 

заједничких активности са родитељима 

-руководилац Тима за 

сарадњу са родитељима 

Септембар 

 Укључивање у националне и 

међународне пројекте 

Педагошки колегијум, 

ПП служба 

Током 

године 

 -Израда планова рада ментора са 

приправницима 

Наставници-ментори 

 

 

 -Анализа постојећих процедура које се 

односе на различите аспекте школског 

живота, ревидирање и успостављање 

нових 

Педагошки колегијум  

 

 

 

3.6.3.ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИШВО   

 
     Активности на развијању међупредметних компетенција реализоваће се на 

часовима редовне наставе, допунске наставе, додатне наставе, пројектне наставе, 

слободних активности, на часовима одељењског старешине, као и током 

реализације свих осталих активности. 

   Међупредметне  компетенције су компетенције  које  се  у  школи  развијају  

кроз  наставу  свих предмета,  примењиве  су  у  различитим  ситуацијама  и  

контекстима  при  решавању  различитих проблема  и  задатака и неопходне  су  

свим  ученицима  за  лично  остварење  и  развој,  укључивање  у друштвене  

токове  и  запошљавање  и  чине  основу  за  целоживотно  учење. 

      Основна промена коју доноси оријентација ка општим и међупредметним 

компетенцијама, и компетенцијама уопште, огледа се у динамичнијем и 

ангажованијем комбиновању знања, вештина и ставова релевантних за различите 

реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. То се постиже 

сарадњом и координацијом активности више наставника, односно предмета и 

иновирањем начина рада на часу. Сваки час је прилика да се ради и на 

међупредметним компетенцијама, а амбијент који их подржава подразумева:  

- стављање ученика у ситуације које траже истовремену употребу предметних и 

међупредметних компетенција. То се дешава увек када од ученика очекујемо да 

неко знање примени у ситуацијама које нису реплике или једноставне 

модификације ситуације у којој је знање усвојено, већ нове, различите 

ситуације;  

- активности истраживања и стварања нових продуката;  
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- стварање баланса између индивидуалних и групних активности, тако да се 

развије лична одговорност према обавезама и користе потенцијали групе;  

-активно и конструктивно учествовање у животу локалне заједнице; иницирање 

хуманитарних активности и активности које доприносе подизању квалитета живота 

и солидарности у локалној заједници.  

ПЛAН РAДA ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

 Школска 2019/2020. 

Врeмe    СAДРЖAJ  РAДA Рeaлизaтoр 

  VIII 

и IX 

-Формирање тима, израда и усвајање плана 

рада за школску 2019/2020 

-Подела задужења 

- Дефинисање пројеката за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништва (тематски дан, приредбе, 

пројектна настава,једносменски рад…) 

- Издвајање садржаја/тема наставних предмета 

за развој међупредметних компетенције и 

предузетништва 

-Дефинисање услова и ресурса за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништва 

- Употреба ИКТ-а  

- Организација активности кроз пројекат 

“једносменски рад” 

Директор школе, 

члaнoви Тимa, 

руководилац 

Тима, 

психолог  

 

 

 

 

Директор 

школе,психолог

, члaнoви Тимa, 
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     XI -Промоција предузетништва -излoжбe у шkoли, 

Сајам књига,… 

-Презентације и радионице у оквиру часова 

одељењског старешине и са психологом по 

плану професионалне оријентације 

- Развој међупредметних компетенција кроз 

реализацију: Oбeлeжaвaњe Дeчje нeдeљe , 

ревија кућних љубимаца, прoслaвa Дaнa шkoлe 

- Реализација пројектне настава 

- Анализа и процена ангажованости ученика у 

пројектима 

Члaнoви Тима, 

Руководилац 

Тима, Директор 

школе, 

предметни 

наставници и 

учитељи 

психолог  

 

учитељи,наставн

ици  

   XII -Промоција предузетништва кроз Новогодишњи 

вашар 

-Реализација пројектне наставе 

- Развој међупредметних компетенција кроз 

тематски дан: Нова година, празници 

  

Члaнoви Тима, 

Руководилац 

Тима, Директор 

школе, 

предметни 

наставници и 

учитељи 

психолог 

  I - Развој међупредметних компетенција кроз 

реализацију прославе Дана Светог Саве 

- Презентације и радионице у оквиру часова 

одељењског старешине и са психологом по 

плану професионалне оријентације 

- Анализа рада Тима и израда полугодишњег 

извештаја 

- Презентација пројектне наставе  

- Анализа активности једносменског рада 

Члaнoви Тима, 

Руководилац 

Тима, Директор 

школе, 

предметни 

наставници и 

учитељи 

психолог  

Руководилац 

Тима, Директор 

школе, 

предметни 
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наставници и 

учитељи 

   III -Тестирање ученика у оквиру професионалне 

оријентације 

-Реализација пројектне наставе 

-Развијање међупредметних компететенција и 

предузетништва имплементирањем googl 

учионице у наставни процес 

- Развијање међупредметних компетенција кроз 

реализацију тематског дана „Пролеће“,аkциje 

»Зeлeни kутak« и »Kултурa живљeњa«,… 

Члaнoви Тима, 

Руководилац 

Тима, Директор 

школе, 

предметни 

наставници и 

учитељи , 

психолог 

  V -Промоција предузетништва - Усkршњи вашар, 

Завод за запошљавање, ... 

-Развијање међупредметних компетенција кроз 

спровођење акција „Уређење школсог 

дворишта“, тематски дани 

- Реализација пројектне наставе 

- Анализа и процена ангажованости ученика у 

пројектима 

Члaнoви Тима, 

Руководилац 

Тима, Директор 

школе, 

предметни 

наставници и 

учитељи , 

психолог 

  VI -Анализа и процена ангажованости ученика у 

активностима једносменског рада 

- Анализа и процена ангажованости ученика у 

пројектима 

- Анализа рада Тима и израда годишњег 

извештаја 

- Презентација пројектне наставе 

Члaнoви Тима, 

Руководилац 

Тима, Директор 

школе, 

предметни 

наставници и 

учитељи , 

психолог 
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  VIII   

-Утврђивaњe oснoвa гoдишњeг плaнa рaдa зa 

нaрeдну шkoлсkу гoдину 

-Нeпoсрeднe пeдaгoшke и oргaнизaциoнe 

припрeмe зa пoчeтak шkoлсke гoдинe 

Члaнoви Тимa 

Руководилац 

Тима 

Директор школе, 

психoлoг 

  

 

    
Активност реализатор време 

-упознавање чланова тима са концептом 

међупредметних компетенција 

-предавање и писани материјал 

„Међупредметне компетенције“ 

психолог септембар 

-планирање пројектне наставе у 1. и 5.разреду Руководилац Тима Септембар 

-припрема и примена измењених и/или 

коригованих образаца у планирању и 

припремању наставе 

-праћење примене 

Руководилац Тима -почев од 

септембра 

 

-квартално 

-израда плана и реализација часова редовне 

наставе са посебним нагласком на развијање 

међупредметних компетенција 

-Руководиоци стручних 

већа за образовне области 

Током 

школске 

године 

-вођење евиденције у припремама о 

запажањима по завршеном часу 

-корекција припрема на основу запажања са 

часа 

Руководиоци стручних 

већа за образовне 

области, предметни 

наставници 

Током 

школске 

године 

-вођење базе припрема угледних и иновативних 

часова (са посебним нагласком на развијању 

међупредметних компетенција) 

-Стручна већа за 

образовне области, 

Током 

школске 

године 

-учешће на изложби припрема угледних и 

иновативних часова 

-библиотекар Новембар 

(Дан 

просветних 

радника) 

-праћење реализације пројектне наставе Чланови Тима Јануар  

-Анализа рада на развијању међупредметних 

компетенција кроз све облике рада 

Чланови Тима Јануар  

-Прикупљање примера добре праксе развијања 

свих међупредметних компетенција кроз редовну 

наставу 

Руководиоци стручних 

већа за области предмета 

Током 

школске 

године 

-Прикупљање примера добре праксе развијања 

свих међупредметних компетенција кроз остале 

облике рада 

Руководиоци стручних 

већа за области предмета 

Током 

школске 

године 

-праћење реализације пројектне наставе Чланови Тима Јун 
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-Анализа рада на развијању међупредметних 

компетенција кроз све облике рада 

Чланови Тима Јун  

 

 

 

3.6.4. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА –  

 
 

Време 

 

 

Садржај рада 

 

 

Носиоци посла 

 

IX 

-Именовање нових чланова Тима,  

- упознавање са Протоколом за заштиту деце и 

ученика од насиља ; 

-Анализа стања безбедности у установи 

-Рад на програму заштите деце – ученика од насиља 

-планирање радионица на тему веће безбедности 

ученике које реализују представници МУП-а 

 

 

Чланови тима 

 

X 

-активности запослених  :упознавање са облицима 

насиља са превентивним и интервентним активностима  

-Дефинисање улога и одговорности у примени 

процедура и уређивање паноа са шематским приказом  

-Планирање радионица са ученицима, родитељима и 

наставницима на тему дигиталног насиља 

-Анализа стања прегледом документације о 

присутности насиља у школи и одређивање 

интервентних активности ; 

 

 

 

 

Чланови тима 

 

XI 

-Упознавање Наставничког Већа , Савета родитеља 

Школског одбора , Ученичког парламента са 

предузетим акцијама везаним за насиље у нашој 

школи и процена ефеката предузетих мера ; 

 

 

Чланови тима 

 

 

-предметни 

наставници 

 

XII 

-Упознавање одељенских заједница са основним 

облицима насиља и са резултатима анализе 

присутности насиља у нашој школи ; 

-истицање примера добрих активности ученика и 

одговора на насиље 

 

Чланови тима 

I – II Анализа стања прегледом документације о насиљу и 

предузетим мерама ;  

Анализа одржаних радионица од стране представника 

МУП-а 

Чланови тима 

 

Представници Муп-

а 

 

IV 

 

Упознавање Наставничког већа са резултатима 

присутности насиља у нашој школи ; 

 

Чланови тима 

 

V Преглед документације и рад на анализи за крај Чланови тима 
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школске године ; 

VI 

 

Упознавање Наставничког већа са реализованим 

превентивним и интервентним активностима  за 

школску годину и о одржаним радионицама;  

Предлог програма за за наредну школску годину. 

 

Чланови тима 

 

   

1. Превентивни рад – улоге и задужења запослених и ученика 

 

Дежурни наставник: дежура у складу са распоредом дежурства, уочава и 

пријављује случај, покреће процес заштите детета, обавештава одељенског 

старешину, евидентира случај у књизи дежурства, сарађује са Тимом за заштиту 

од насиља, упознавање са одредбама Протокола. 

Одељењски старешина: уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах,,  

учествује у процесу заштите, разговара са учесницима насиља, информише 

родитеље и сарађује са њима, прати ефекте предузметих мера, евидентира случај 

и води документацију. 

Предметни наставник: упознавање са одредбама Протокола, уочава случаје 

насиља и прекида одмах,, обавештава одељенског старешину. 

Стручни сарадници : уочава случај насиља, покреће процес заштите детета, 

реагује одмах, обавештава одељенског старешину, разговора са родитељима, 

пружа помоћ и подршку деци и наставницима, разматра случај и осмишља мере, 

евидентира случај, по потреби сарађује са стручним установама. 

Помоћно-техничко особље: дежура по распореду, прекида насиље, уочава и 

пријављује случај насиља директору, стручним сарадницима, дежурном 

наставнику. 

 Ученици – деца: уочавају случај насиља, траже помоћ одраслих, пријављују 

одељенском старешини, учествују у мерама заштите, консултују чланове Тима за 

заштиту од насиља. 

Тим за заштиту од насиља: предлаже, планира и израђује Програм заштите деце 

од насиља, укључује у Програм заштите деце, родитеље, наставнике и остале 

запослене школе, укључује у свој рад представнике ученичког парламента, 

сарађује са стручњацима других установа, планира и реализује обуку потребну за 

превенцију насиља, истражује појаве насиља међу децом, учествује у процени 

ризика и доношењу одлука у поступцима и процедурама у случајевима сумње 

или дешавања насиља, прикупља документацију, води евиденцију, обезбеђује 

заштиту података, прати и вреднује ефекте предузетих мера. 

 

2.Облици насиља 

 

         Под насиљем и злостављањем се подразумева сваки облик једанпут 

учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за 

последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства 

личности детета, ученика или запосленог. 
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       Насиље и злостављање може да се јави као физичко, психичко и 

социјално. Забрана насиља, злостављања и занемаривања у школи се односи на 

сваког: децу, ученике,родитеље ученика,  запосленог и трећа лица. 

        Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до 

стварног или потенцијалног повређивања детета, ученика или запосленог, 

физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих 

особа. 

       Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или 

трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета или 

запослених. 

      Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете из 

групе вршњака и различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, 

неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем информација, изоловањем 

од заједнице, ускраћивањем задовољавања социјалних потреба. 

     Осим ових облика насиља и злостављања постоје још и злоупотребе, 

сексуално насиље, експлоатација детета, електронско насиље, дигитално насиље, 

занемаривање и немарно поступање према детету. 

 

          Програм заштите ученика од дигиталног насиља а које треба да 

имплементирају чланови Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања одељенске старешине, стручна служба и Ученички парламент ће се 

спроводити у току школске године на часовима редовне наставе (српски језик, 

грађанско васпитање, историја, географија, час одељењскогстарешина) и 

радионицама из приручника „Дигитално насиље: превенција и реаговање“. Ове 

активности развијају знања и вештине потребне за одговорно и безбедно 

коришћење интернета, као и начине и процедуре реаговања у образовно-

васпитним установама када се дигитално насиље деси. Самим тим, предвиђене 

активности представљају подршку примени Правилника о протоколу поступања у 

одговору установе на насиље, злостављање и занемаривање. 

 

 

3. Интервентне активности 

       Циљ интервенције је да заустави насиље и злостављање, да се обезбеди 

сигурност, смањи ризик од понављања и да се ублаже или отклоне последице 

насиља и злостављања. 

        Кораци у интервенцији су: 

- сазнање о насиљу опажањем или добијањем информација да је насиље у 

току и  сумњом да се насиље дешава.  

-  прекидање и заустављање насиља и разврставање нивоа насиља. 

-  смиривање ситуације и обезбеђивања сигурности за дете.  

- Обавештавају се родитељи и предузимају хитне акције по потреби 

(пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање 

полиције, Центра за социјални рад.) Уколико родитељ није доступан или 
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његово обавештавање није у интересу детета, школа обавештава Центар за 

социјални рад. 

- консултације у школи које треба да допринесу разјашњавању околности, 

анализирању чињеница и предузимање одговарајућих мера и активности у 

циљу избегавања конфузије и некоординисаних акција. 

- предузимање мера и активности за све нивое насиља, израда оперативног 

плана заштите за конкретну ситуацију, а он зависи од врсте и тежине 

насилног чина, последица насиља, броја учесника и сл. 

- праћење ефеката предузетих мера и активности од стране Тима и директора 

школе. 

 

 4. Приступи за примену у раду са децом учесницима насиља 

 

            Општи приступи се односе на контролу непожељних понашања у групи 

тако што ученике подучавамо како да контролишу негативна осећања, примењених 

од стране наставника, стручних сарадника, Тима:  

● учење прихватљивих облика понашања и поступања уопште и у 

провоцирајућим ситуацијама  

● идентификовање узрока неприхватљивих облика понашања код ученика, а 

које се односе на породични притисак, притиске вршњака, недостатку 

животних вештина и сл. 

● вођење разговора са ученицима о свим ситуацијмама и темама битним за 

њих како би се повећала њихова критичност према сопственом понашању и 

промени негативних ставова везаних за нетолеранцију 

● охрабривање и подржавање развоја самопоуздања код ученика креирањем 

подржавајуће атмосфере 

● подстицање и награђивање напретка у промени понашања. 

 

             Специфични приступи у раду са ученицима односиће се на ублажавање 

сукоба разговором, медијацијом у превазилажењу конфликтних ситуација, 

коришћење хумора за смањење напетости и конструктивну комуникацију, 

одржавање физичке близине и праћење понашање ученика из близине када за то 

има повода (сумње, најаве, после конфликтна атмосфера). 

 

Тим за заштититу ученика од насиља  чине :руководилац Тима Гордана 

Миловац, Душица Митић, Владанка Клипа,Татјана Ђорђевић,директорка,психолог 

ученик испред парламента, родитељ Кесић Сања  
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3.6.5.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ 

ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми 

превенције других облика ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба 

алкохола, дувана, психоактивних супстанци и малолетничка делинквенција, 

остварују се кроз различите наставне и слободне активности са ученицима, 

запосленима, родитељима, односно старатељима у сарадњи са јединицом 

локалне самоуправе, у складу са утврђеним потребама. 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ  

Време 

реали- 

зације 

 

Активност  

 

Реализатор  

 

 

 

 

IX 

-Формирање школскогТима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

– Упознавање чланова Наставничког већа са Правилником 

о Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања; улози Школског тима; задужењима сваког 

члана колектива 

- Упознавање чланова Савета родитеља са Правилником о 

Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; упознавање са правилима понашања у 

школи; информисање о активностима школе у овој 

области, упознавање са Акционим планом заштите ученика 

- Информисање родитеља  у свим одељењима  о 

Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; упознавање са правилима понашања у 

Школи; информисање о активностима Школе у овој 

области, са Акцоним планом заштите ученика, 

укључивање родитеља у превентивне и интервентне мере 

активности 

-Приредба поводом пријема првака 

-Анкетирање ученика за додатну наставу и секције и 

-Директор 

 

-директор, 

руководилац 

Тима 

 

-Руководилац 

Тима, психолог 

 

-одељењски 

старешина и 

представник 

родитеља 

одељења у 

Савету 

-Комисија за 

културну и јавну 

делатност 
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договор о прављењу распореда за наведене активности  

-Анкетрирање ученика за изабрани спорт 

-Избор чланова Ученичког парламента за састав школских 

тимова 

-прeдaвaње зa рoдитeљe ученика 5. рaзрeдa:Прелазак са 

предметне на разредну наставу 

-Укључивање ученика-миграната у школске активности и 

организовање вршњачке подршке 

-Одељењске 

старешине 

Одељ.старешине 

-Координатор  

Ученичког 

парламента             

-психолог 

-Тим за 

подршку 

мигрантима, 

Ученички 

парламент 

 

 

X 

-Учешће у манифестацијама поводом Дечје недеље-

Посета Сајму књига 

-Јесењи крос, међуодељењско такмичење  

- Учлањење деце у Црвени крст 

-Трка за срећније детињство 

- Предавање за наставнике “Препознавање даровитости“  

-Комисија за 

дечје 

стваралаштво 

– Стручно веће 

језик и 

комуникација 

-Стручно веће 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

-Комисија 

Црвеног крста 

-психолог 

 

 

 

XI 

-Радионица за наставнике „Стереотипи и предрасуде“ 

-Предавање за заинтересоване родитеље „Како 

васпитавати 1“ 

-Анкетирање родитеља о учешћу родитеља у   

активностима школе 

-Првенство школе у одбојци од V-VIII разреда 

 

-психолог 

-психолог 

-Тим за сарадњу 

са родитељима 

-Стручно веће 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

  -Читалићи кликераши (шкослко такмичење)-Посета -психолог 
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XII 

фестивалу науке -Стручно веће 

језик и 

комуникација               

-предметни 

наставници                                 

 

I 

-Читалићи кликераши (школско такмичење) 

-Прослава Савиндана 

Стручно веће 

језик и 

комуникација 

 

II 

 

-Учешће ученика на такмичењима и конкурсима  

(такмичења подржана од стране МПНТР, Кенгур без 

граница,Најраспеваније одељење,такмичење рецитатора..) 

-сва стручна 

већа и одељ. 

старешине 

 

III 

-Учешће на такмичењима -сва стручна 

већа 

 

 

 

IV 

-Активности у вези са прославом Дана школе 

 

-Васкршња изложба-Дечје васкршње чаролије 

 

-Пролећни  крос, међуодељењско такмичење  

-Учешће ученика у Београдском маратону 

-сва стручна 

већа и одељ. 

старешине 

-Комисија за 

дечје 

стваралаштво 

-Стручно веће 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

V -Организација излета за ученике са изузетним 

постигнућима на такмичењима 

-директор школе 

Током 

године 

-Учешће на ликовним конкурсима, музичким и ликовним 

такмичењима и културним манифестацијама на нивоу 

школе и шире 

-Посета ученика позоришту и/или Коларчевој задужбини-

филхармонији : опера, балет, мјузикл, концерт 

-Посета ликовним галеријама 

Предметни 

наставници, 

Комисија за 

дечје 

стваралаштво, 

одељ. старешине 

Током - Покретање и организовање креативних садржаја -Ученички 
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године ученичког слободног времена.(игранке, литерарно-

песнички сусрети, изложбе...)  

парламент 

Током 

године 

-Активности по плану рада Комисије за дечје 

стваралаштво 

Комисија  

Током 

године 

-Циклус предавања за ученике четвртог и шестог разреда 

предвиђених Протоколом о сарадњи МПНТР и МУП 

Инспектори МУП 

Током 

године 

Часови одељењског старешине првог разреда: 

- Одељењски правилник понашања (IX) 

- Култура опхођења – Бонтон (IX) 

- Мој однос према личним и туђим стварима (X) 

- Понашање на јавном месту (X) 

- Лепа реч и гвоздена врата отвара (XI) 

- Избегнимо тужакања, туче (XI) 

- Помоћ другу /другарици у учењу (XI) 

- Весело одељењско дружење  (XII) 

- Девојчице и дечаци су равноправни, а ипак се разликују 

(II) 

- Култура понашања (III) 

- Жирафећи језик-ненасилна комуникација (III) 

- Лепо понашање на улици, у школи, породици, 

биоскопу... (V) 

- Мала одељењска прослава завршетак школске године (V)  

 

Одељењске 

старешине првог 

разреда и ПП-

служба 

Током 

године 

Часови одељењског старешине другог разреда: 

-Наш знак одељења – стварамо знак одељења (IX) 

-Упознавање ученика са Правилником о понашању (X) 

-Д као другрство......... – како да будемо добри другари  

Одељењске 

старешине 

другог разреда и 

ПП-служба 
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-Семафор лепих речи (XI) 

-Дужности редара (XII) 

-Реч је....... – које су нам ружне навике (II) 

-Форе и фазони – Први април – Дан шале (IV) 

-Хало ко је тамо? – како користимо мобилни телефон (IV) 

-Како да користим компјутер? (IV) 

-Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо 

на телевизији (V) 

Током 

године 

Часови одељењског старешине трећег разреда: 

-„Уговор“ ученика одељења (IX) 

- Погледај у себе -  сагледавање личних особина (X) 

-Правила понашања (XI) 

- Како разрешити конфликт (XII)  

- Навике и понашања за здрав живот (II) 

- Упознајемо људе са различитим потребама (II) 

- Лепа реч и гвоздена врата отвара (IV) 

Одељењске 

старешине 

трећег разреда и 

ПП-служба 

Током 

године 

Часови одељењског старешине четвртог разреда: 

-Ми смо тим-представљање одељења као тим   (IX) 

-Бонтон у учионици (XI) 

-Поштујемо правила! (XI) 

-Како неговати пријатељство: како да сачувамо и негујемо 

пријатељство (XI) 

-Толеранција према разликама (XII) 

-Моја осећања (III) 

Одељењске 

старешине 

четвртог разреда 

и ПП-служба 

Током 

године 

Часови одељењског старешине петог разреда: 

-Основна правила понашања на часовима и у ходницима 

наше школе (IX) 

Одељењске 

старешине петог 

разреда и        
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-Сличности и разлике (IX) 

-Правила понашања у нашем одељењу (IX) 

-Ти си ми друг зато хоћу... (X) 

-Приче о насилницима (III) 

-Насиље међу децом (III) 

-Препознавање насиља (III) 

-Реаговање у ситуацијама насиља (III) 

-Технике решавања проблема (IV) 

-Проблеми из свакодневног живота (IV) 

ПП-служба 

Током 

године 

Часови одељењског старешине шестог разреда: 

-Развијање културе понашања у школи-правила понашања 

постоје свуда (IX) 

-Разумевање сопствених осећања (X) 

-Разумевање утицаја вршњака (X) 

-Разумевање и управљање ризицима (X) 

-Опасности које вребају од друштвених мрежа (XI) 

-Одолевање социјалним притисцима 1  (XII) 

-Одолевање социјалним притисцима 2 (XII) 

-Шта ми се свиђа, а шта не код девојчица и код дечака 

(однос девојчице – дечаци) (II) 

-Желим дa будем хуман (V) 

Одељењске 

старешине 

шестог разреда и 

ПП-служба 

Током 

године 

Часови одељењског старешине седмог разреда: 

-Правилник о понашања ученика у школи (упознавање са 

Протоколом о правима и обавезама ученика) (IX) 

-Упознавање ученика са улогом и задацима дежурних 

наставника и ученика (IX) 

-Утврђивање школских правила у превенцији насиља (IX) 

Одељењске 

старешине 

седмог разреда 

и ПП-служба 
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-Девојчице и дечаци – правила понашања у школи и ван 

школе (X) 

-Промовисање здравог начина живота (спорт у борби 

против стреса и нервозе) (XII) 

-Како препознати ризична понашања (XII) 

-Како се понашати на спортском терену (III) 

-Које особине треба да поседује прави спортиста (III) 

Током 

године 

Часови одељењског старешине осмог разреда: 

-Правила понашања - развијање културе понашања у 

школи,каои о правима и обавезама ученика  и васпитно-

дисциплинским мерама (IX) 

-Развијање потитивног односа према раду, дисциплини, 

осећању дужности,одговорности, дружењу (IX) 

-Разговор са ученицима о систему вредности младих и 

моралним нормама (X) 

-Како да се понашам на журкама (XII) 

-Историјска личност која ми је узор (I) 

-Стрес –суочавање са неуспехом, агресивно понашање (II) 

Одељењске 

старешине осмог 

разреда и ПП-

служба 

Током 

године 

-Информативни панои - За родитеље и ученике о заштити 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

-Промоција ученичких достигнућа, радова ученика о 

пријатељству, толеранцији, емпатији – на школском сајту 

-Тим, Ученички 

парламент 

-Тим, Тим за 

ажурирање сајта 

Током 

године 

-сaрaдњe сa oбрaзoвним, здрaвствeним и сoциjaлним 

устaнoвaмa koje дoпринoсe oствaривaњу вaспитних циљeвa 

(МУП, Дом здравља, Регионални центар за таленте, 

Црвени крст, Центар за социјални рад, ЦОП, УНИЦЕФ, 

АДРА, ...) 

-директор 

 

Министарство унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја потписали су Протокол о сарадњи на остваривању Програма Основи 

безбедност и деце чији је циљ стицање нових и унапређење постојећих знања, 
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вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика четвртог и шестог 

разреда основне школе.  

      Програм Основи безбедност и деце реализоваће се током школске 2019/20. 

године, у укупном трајању од осам месеци, кроз један час одељењског старешине 

на месечном нивоу, за ученике четврог и шестог разреда.  На часовима 

одељењског старешине обрађиваће се теме: безбедност деце у саобраћају, 

Полиција у служби грађана, насиље као негативна појава, превенција и заштита 

деце од опојних дрога и алкохола, безбедно коришћење интернета и друштвених 

мрежа, превенција и заштита деце од трговине људима, заштита од пожара, као и 

заштита од  техничко-технолошких опасности и природних непогода.  

 

 

3.6.6.ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 
 

Циљеви програма су: 

а) јачање поверења личности у саму себе 

б) уочавање могућности каналисаног испољавања нагомилане енергије 

в) укључивање у здраву, ужу и ширу средину. 

                                

     Програм је усмерен на спречавање различитих облика понашања, који се 

карактеришу као неприлагођено понашање (претерана абреакција, претерано јако 

везивање за групу, најчешће вршњака или старијих, агресија окренута ка 

сопственој личности или другима) и на развијање протективних облика понашања. 
 

   Прoгрaм прeвeнциje мaлoлeтничke дeлинkвeнциje ћe бити рeaлизoвaн  kрoз: 

1. рaд сa учeницимa (рaдиoницe, akциje нa нивoу шkoлe, урeђивaњe ђaчkoг 

kутka, идeнтифиkaциjу учeниka сa прoблeмимa у пoнaшaњу и групни и 

индивидуaлни рaд сa њимa, уkључивaњeм учeниka у реализацији 

прaвилниka о пoнaшaњу ученика у шkoли и oдeљeњу, дoслeдну примeну 

вaспитнo-дисциплинсkих мeрa, aфирмaциjу успeшних учeниka у шkoлсkим 

и вaншkoлсkим akтивнoстимa;) 

2. рaд сa рoдитeљимa (прeдaвaњa, сaвeтoдaвни рaд) 

3. сaрaдњу сa друштвeнoм срeдинoм (Цeнтaр зa сoциjaлни рaд, Здрaвствeни 

цeнтaр, МУП)    

 

Реализатори програма су одељењске старешине, наставници, психолог, 

директор, предавачи који су запослени у Министарству унутрашњих 

послова. 

 

     Програм превенције малолетничке делинквенције оствариваће се кроз редовну 

наставу (нарочито часове српског језика, природе и друштва, историје, биологије, 

физичког васпитања), слободне активности, часове одељењског старешине и рад 

психолога. 

Теме за часове одељењског старешине су: 
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               -Упознавање са Правилником о понашању 

               -Учешће у доношењу правила понашања у одељењу 

               -Непожељна понашања и последице 

               -Дружење са другом одељењском заједницом 

               -Међуодељењска такмичења 

               -Имамо ли проблеме и како их решавам 

               -Добар друг – ко је то? 

               -Како препознати осећања? Како их показати? 

               -Укључивање ученика у секција, додатну и допунску наставу 

               -Јесмо ли самокритични? 

               -Ризична понашања 

               -Болести зависности и како их спречити 

               -Наше понашање на часу, ходницима, школском дворишту 

               -Како ускладити своје и туђе потребе 

               -Припрема за излет, екскурзију: како се понашамо у превозу,   

                 културним објектима, хотелу... 

               -Шта значе речи: право, обавеза, одговорност, последица 

               -Како проводим слободно време 

        
3.6.7.АКЦИОНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА   
САДРЖАЈ 

ТЕМА 

 

  ЦИЉНА ГРУПА НА КОЈИ НАЧИН СЕ 

РЕАЛИЗУЈЕ 

ПЛАНИРАНИ 

САДРЖАЈ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ  

1.Основне информације 

о феномену трговине 

људима и акционом 

плану за превенцију 

трговине децом и 

младима у образовању 

школске 2017/2018.год. 

 

Наставничко веће 

 

Презентација 

програма реализоване 

обуке и основних 

информација о 

феномену трговине 

људима 

 

Чланови тима 

за заштиу 

ученика од 

насиља 

 

Новембар  

 

 

 

Записници  

 

 

2. Феномен трговине Ученици, 

наставници, 

родитељи, стручни 

сарадник, директор 

-Трибина 

- разговор 

- Филм на тему 

трговине људима  

ради давња 

информација и 

повећања нивоа 

свести ризичних 

група 

Стручни 

сарадник, 

Чланови тима 

Јануар/фебруар Увид у 

документацију 

Записници 

4.  Видови трговине Сви запослени у 

школи и ученици 

- осмислити и 

спровести анкету и 

упитник за ученике и 

наставнике којим се 

проверава колико они 

знају о проблему 

трговиме људима 

- радионица за 

ученике у циљу 

повећања 

информисаности  о 

облицима трговине 

људима 

Стручни 

сарадник, 

Одељенске 

старешине,  

Чланови тима 

Децембар  Увид у 

документацију 

Записници 
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5. Надлежност других 

система 

МУП - Основи безбедности 

деце, предавање за 

ученике 4. и 6. 

Разреда на тему 

превенције и заштите 

деце од трговине 

људима 

МУП- 

предавачи 

Одељењске 

старешине 

Током школске 

године 

Увид у 

документацију 

Записници 

6. Однос поверња Стручни сарадници, 

Сви наставници 

Ученици 

 Увођење темеа на 

часу одељенског 

старешине којима ће 

се ученици едуковати 

и охрабривати да 

пријаве случајеве 

трговине децом  јер 

тиме помажу и себи 

и другима. 

Одељенски 

старешина 

Током школске 

године 

Увид у 

документацију 

Записници 

 

3.6.8 ПЛАН АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДРУШТВЕНО- 

КОРИСНОГ РАДА 

Према новом Правилнику о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног 

рада а који је донет у складу чл.86 Закона о основама система об.и васп. 

(Сл.гласник РС, бр. 88-17 и 27-18), а усвојен 30.08.2018. Сл.гласник РС, 

друштвено користан рад обухвата активности чијим се остварењем развија 

друштвено одговорно понашање ученика.  

Друштвено-користан и хуманитарни рад, у смислу овог  правилника, обухвата 

активности чијим се остваривањем развија друштвено одговорно понашање 

ученика и представља облик ресторативне дисциплине. Ресторативна дисциплина, 

у смислу овог правилника, јесте приступ којим се омогућава умањивање или 

отклањање начињене штете, односно последица те штете, развија свест о 

одговорности и последицама сопственог и понашања других и поправљају односи 

укључених страна. 

Циљ одређивања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у школама који 

се остварује у складу са овим правилником, јесте превенција непожељног и 

друштвено неприхватљивог понашања ученика кроз развој пожељних и позитивних 

облика понашања. Наставник, односно стручни сарадник у школи за развијање 

пожељних/позитивних облика понашања ученика и конструктивно решавање 

конфликата примењује саветодавни рад, технику дијалога, поступак школске 

медијације, укључује вршњачку медијацију и друго. 

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад школа одређује ученику у складу 

са тежином учињене лакше и теже повреде обавеза ученика или повреде забране 

утврђене Законом о основама система образовања и васпитања, водећи рачуна о 

психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика. 



 

120 

 

У ситуацији када се мера изриче ученику који наставу похађа по индивидуалном 

образовном плану узима се у обзир и мишљење представника тима за инклузивно 

образовање. 

 

Ближи услови о начину, садржају, дужини, месту и времену обављање 

Циљ је превенција непожељног, друштвено неприхватљивог  понашања код 

ученика кроз развој позитивног облика понашања. Друштвено користан-

хуманитарни рад школа организује према тежини учињене повреде.  

Одељ.старешина за учињену лакшу повреду, одређује као меру одређену 

активност. 

Родитељ, односно закон.заступник активно учествује у остваривању тог плана и 

одговоран је ако ученик одбија да испуни активности. 

Према врсти и тежини учињене  повреди изриче се мера различите дужине 

трајања и тежине.  

Директор школе за тежу повреду покреће дисциплински поступак, обавља 

консултације са родитељем и одређује активност за меру која се изриче. 

Теже повреде обавеза ученика: 

Примери активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање 

података у евиденцији коју води школа  

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа , 

односно исправи коју изда друга  

организација; 

3) уништење или крађа имовине школе, , ученика или запосленог; 

4) поседовање, подстрекивање, помагање, давање другом ученику и употреба 

алкохола, дувана,  

наркотичког средства или психоактивне супстанце; 

5) уношење у школу оружје, пиротехничког средства или другог предмета којим 

може да угрози или повреди друго лице; 
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6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других 

ученика,  

наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које  се 

остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког 

и психичког повређивања; 

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе 

којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања; 

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада 

више од 25 часова у току  школске године, од чега више од 15 часова  

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом 

да су предузете неопходне мере ради корекције понашања ученика. 

Активности друштвено корисног рада које се спроводе: 

- укључивање у припрему материјала и израду школског часописа и сл.; 

- брига о простору у коме ученици бораве (нпр. уређивање учионице, 

библиотеке,; помоћ у размештању клупа; помоћ у одржавању простора и др.); 

- помоћ домару и помоћно-техничком особљу у техничком одржавању школе 

(чишћење снега, лишћа и др.); 

- припрема материјала за рад у вези са темом која је повезана са одређеним 

понашањем и системом вредности који желимо да ученик промени, односно 

усвоји; 

- учествовање у предавањима/трибинама које остварују стручњаци из 

одговарајућих области; 

- истраживање, помоћ одељенском старешини, односно наставнику у прикупљању 

материјала за остваривање предавања на одређену тему; 

- помоћ тиму за заштиту од насиља у организовању предавања на тему у вези са 

повредом; 

- израда презентације на тему која је у вези са повредом обавезе; 

- помоћ дежурном наставнику; 
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- помоћ домару у радионици (нпр.поправка) и упознавање са заштитом на раду у 

установи и друга помоћ домару  

(нпр. уређење простора око школе -чишћење снега, лишћа, и др.); 

- помоћ запосленима ангажованим на одржавању хигијене око сређивања 

просторија у школи ; 

- помоћ тиму за заштиту од насиља у припреми и остваривању активности у вези 

са безбедношћу, у складу са  

узрастом и статусом ученика (брига о безбедности млађих ученика уз присуство 

наставника, припрема презентација, радионица, предавања, 

Примери активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада се 

реализују након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског 

заступника од стране школе; 

Активности уз изречену васпитно-дисциплинску меру за поведу забране прописане 

Законом: 

повреде забране: 

1) забрана дискриминације; 

2) забрана насиља, злостављања и занемаривања; 

3) забрана понашања које вређа углед, част или достојанство.  

Примери активности друштвено-корисног рада: 

- организовање предавања/презентације на тему људских права, као и права 

деце; 

- организовање предавања/презентације за ученике на неку од тема у вези са 

грађанским правима, обавезама и одговорностима; 

- организовање предавања/презентације за родитеље на неку од тема у вези са 

грађанским правима, обавезама и одговорностима у сарадњи са стручним 

сарадником и/или наставником; 

- учествовање у организацији хуманитарне акције за помоћ и подршку 

угроженима (Црвени крст,  Установе заштите деце без родитељског старања и др.); 
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- подршка личном пратиоцу у пружању подршке ученицима са сметњама у 

развоју. 

Наведене активности се могу комбиновати. Приликом одређивања активности 

друштвено-корисног, односно хуманитарног рада одређује се трајање активности, 

учесталост и временски период/динамика,узимајући у обзир карактеристике  

ученика, његов узраст и оптимално време за квалитетно и делотворно 

остваривање активности. Препоручено трајање активности је од 15 до 45 минута. 

У прилогу је и КАРТОН евиденције активности, особа која је задужена да је 

прати, врста активности, трајање... 

 

 

3.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
  

Време Активност Реализатори 

септембар -Aнализа евалуације прошлогодишњих ИОП-а 

-Идентуфикација ученика којима је потребна 

додатна подршка или наставак рада по ИОП-у 

-Израда ИОП-а за прво полугодиште 

-Колико је инклузивна наша школа- истраживање 

наставници 

Чланови, 

наставници 

 

Сви наставници 

Септембар, 

октобар 

-Предавање за Наставничко веће ,,Приказ 

примера добре инклузивне праксе,, 

-Планирање пројекта Весело позориштанце 

-Праћење и вредновање спровођења ИОП-а 

 

Чланови Тима 

Чланови Тима 

 

Сви наставници 

Чланови Тима 

октобар - Праћење и вредновање спровођења ИОП-а, 

уношење евентуалних корекција 

Чланови Тима 

Новембар, 

децембар 

-Професионална оријентација ученика којима је 

потребна додатна подршка у обрзовању 

-Спровођење пројекта Весело позориштанце 

Психолог, 

чланови ДП 

тима 

Чланови Тима 

Јануар - Евалуација ИОП-а за прво полугодиште 

- Приказ и дискусија истраживања „ Колико је 

инклузивна наша школа“ 

Чланови ДП 

тима 

Фебруар, март -Идентификација ученика 8. разреда који ће 

полагати Завршни испит са прилагођавањем 

-Акциони план за Завршни испит 

- Предавање- Рад са ученицима којима је 

потребна подршка у раду 

Психолог, 

наставници, 

раз.старешине, 

чланови ДП 

тима 

дефектолог 

Април, мај - Праћење спровођења ИОП-а, уношење 

евентуалних корекција 

- Идентификовање ученика са посебним 

потребама приликом уписа у први разред 

Чланови ДП 

тима, 

психолог 
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Јун - Праћење и анализа спровођења Завршног 

испита за ученике који испит полажу са 

прилагођавањем 

- Евалуација плана и програма 

- Прављење плана и програма за наредну 

школску годину 

Чланови Тима 

наставници 

Чланови Тима: Ивана Давинић, Невена Раичевић Шајкаш, Весна Булић, Светлана Илић, 

дефектолог и представник родитеља. 

 

 

 

3.8.   ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

Шк.година 2019-2020. 

 
Време Садржај рада 

 

Реализација 

септембар - Представљање програма и портфолија за 

ученике и договарамо правила за рад у 

радионицама ( 7.разред) 

 

- Представљање програма и портфолија ѕа 

ученике и договарамо правила за рад у 

радионицама ( 8.разред) 

 

- Тим и одељењске 

старешине 7.разреда 

 

- Тим и одељењске 

старешине 8.разреда 

 

октобар  - У свету интересовања ( 7.разред) 

  

 

- Самоспознаја – то сам ја ( 8.разред) 

- Тим и одељењске 

старешине 7.разреда 

 

- Тим и одељењске 

старешине 8.разреда 

новембар - Пут способности ( 7.разред) 

 

- Образовни профили у средњим школама  

( 8.разред) 

-пано:  Занимања 

- Тим и одељењске 

старешине 7.разреда 

- Тим и одељењске 

старешине 8.разреда 

 

 

децембар - У очима других ( 7.разред) 

 

- Мрежа средњих школа ( 8.разред) 

 

 

- Тим и одељењске 

старешине 7.разреда 

- Тим и одељењске 

старешине 8.разреда 

јануар - Мој тип учења ( 7.разред) 

 

 

- Тим и одељењске 

старешине 7.разреда 
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- Захтеви занимањља – одговарајуће 

способности и контраиндикације ( 8.разред) 

 

- Тим и одељењске 

старешине 8.разреда 

 

 

фебруар - Повезивање области рада са занимањима ( 

7.разред) 

 

- Критеријуми за избор школе ( 8.разред) 

- Тим и одељењске 

старешине 7.разреда 

- Тим и одељењске 

старешине 8.разреда 

 

 

март 

 

- Припрема за интервју ( 7.разред) 

- Припрема за реалне сусрета ( 8.разред) 

Пано: Средње школе-листа бодова 

 

 

 

- Тим и одељењске 

старешине 7.разреда 

- Тим и одељењске 

старешине 8.разреда 

 

април - Спровођење интервјуа / Посета установи 

или предузећу ( 7.разред) 

- Остварујемо учење путем реалних сусрета ( 

8.разред) 

-посета Сајму занимања 

- Тим и одељењске 

старешине 7.разреда 

- Тим и одељењске 

старешине 8.разреда 

 

мај - Евалуација програма професионалне 

оријентације за 7.разред ( 7.разред) 

- Моја одлука о школи и занимању, 

Евалуација програма професионалне 

оријентације за 8.разред   (8.разред) 

- Тим и одељењске 

старешине 7.разреда 

- Тим и одељењске 

старешине 8.разреда 

 

 

 

 

3.9. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
 Учeничkи пaрлaмeнт сe у шkoли oргaнизуje рaди:  

1) дaвaњa мишљeњa и прeдлoгa стручним oргaнимa, Шkoлсkoм oдбoру, Сaвeту 

рoдитeљa и дирekтoру o 

          -прaвилимa пoнaшaњa у шkoли, 

          -гoдишњeм прoгрaму рaдa, 

          -шkoлсkoм рaзвojнoм плaну, 

          -слoбoдним и вaннaстaвним akтивнoстимa, 

          -учeшћу нa спoртсkим и другим тakмичeњимa 

          -и oргaнизaциjи свих мaнифeстaциja учeниka у шkoли и вaн њe 

 

2) рaзмaтрaњa oднoсa и сaрaдњe учeниka, нaстaвниka и стручних  

   сaрaдниka 
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3) oбaвeштaвaњa учeниka o питaњимa oд пoсeбнoг знaчaja зa њихoвo 

шkoлoвaњe. 

   Учeничkи пaрлaмeнт чинe пo два прeдстaвниka свakoг oдeљeњa 7. и 8. рaзрeдa. 

 

          

 

 

 

 
 

врeмe     СAДРЖAJ РAДA 
 IX - Конституисање Парламента – избор чланова за 2019/2020. школску годину и 

избор председника, заменика 
- Предлог тема за шк.годину 2019/2020.год. – ученици предлажу теме са 

којима би желели да се баве ове школске године 
  X - Утврђивање начина одлучивања, постављање правила понашања везаних за 

начин комуникације у шк.парламенту, утврђивање динамике рада 
- Решавање актуелних питања и разговор о теми којом су предложили да се 

баве 

 XI - Сарадња са школским парламентом друге школе 
- Анализа успеха на крају првог тромесечја шк.год. 2019/2020. 
- Решавање актуелних питања и разговор о теми којом су предложили да се 

баве 
 XII - Шта сам пропустио/пропустила да мој успех буде бољи 

- Сарадња са школским психологом: Вршњачка медијација 
- Решавање актуелних питања 

  I - Анализа плана рада за друго полугодиште 
- Подршка школским такмичењима 
- Решавање актуелних питања 

  II  - Анализа успеха у првом полугодишту, предлагање мера за побољшање 

успеха, дисциплине, комуникације између ученика, наставника и родитеља 
- Решавање актуелних питања 

 III - Решавање актуелних питања и разговор о теми којом су предложили да се 

баве 
- Сарадња са школским парламентом друге школе – наставак 

  IV - Предлог тема – планирање квиза знања за ученике виших разреда 
- Решавање актуелних питања и разговор о теми којом су предложили да се 

баве 
  V - Организовање квиза знања за ученике виших разреда 

 VI - Анализа успеха у 2019/2020.шк.години 
- Анализа резултата рада Парламента 
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3.9.1. ПЛАН АКТИВНОСТИ  ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

 

Циљ рада Вршњачког тима у школи је : 

-подршка остваривању старог Развојног плана школе и новог од 2020. : 

Област  квалит ет а:: Подршка ученицима 

Развојни циљ: развијање компетенција ученика за учење учења, ненасилно 

решавање сукоба, одговоран избор будуће школе , иницијативности и 

активизма 

Специфични циљеви: 

4.1.   Развијати компетенције ученика за ненасилно решавање конфликата  

4.2.   Развијање компетенција наставника за пружање свих  видова подршке 

ученицима 

4.3. Подстаћи развој позитивних ставова и развој социјалних вештина , 

демократског духа ,  иницијативности и активизма код ученика. 
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АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ И 

САРАДНИЦИ 

Етос –позитивна клима у 

школи  

новембар ПП служба 

Школска клима- анкета  и 

представљање резултата 

септембар-октобар сараднициВТ, ПП служба 

„Дан загрљаја“ 21. јануар 2020. Одељенскестарешине , 

сараднициВТ 

„Дан отвореног срца“ децембар -Тим за заштиту ученика од 

насиља-Вршњачки тим,- 

Одељењске старешине 

Активности које подстичу толеранцију 

Обележавање Међународног 

дана толеранције 

16. новембар 2019. -Тим за заштиту ученика од 

насиља,-Вршњачки тим,- 

Одељењске старешине 

Радионице које подстичу 

толеранцију 

Током године -Тим за заштиту ученика од 

насиља,-Вршњачки тим,- 

Одељењске старешине 

Упознавање различитих 

култура 

Током године -Сарадници Дечијег савеза- 

Одељењске старешине-Тим за 

заштиту ученика од насиља,-

Вршњачки тим 

Активности које промовишу родну равноправност 

„Дандевојчица„ четврта недеља априла ПП и одељ.старешине 7-8 

разреда;   

Фудбал (мешовита екипа) према плану физичких 

активности и изабраног 

спорта 

Одељ.старешине , 

сараднициВТ 

Поруке о равноправности новембар, фебруар -Тим за заштиту ученика од 

насиља.-Вршњачки тим,- 

Одељењске старешине 

Жене кроз историју према плану предметне 

наставе  

Наставници историје и 

српског језика; учитељи 
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Активности које подстичу поштовање личности свакога у школи (ученици, запослени, 

родитељи) 

„Дан лепих речи“ март, април Сарадници и чланови ВТ 

Замена улога април -Тим за заштиту ученика од 

насиља,-Вршњачки тим 

- Одељењске старешине 

„Тајни пријатељ“ према плану грађанског 

васпитања и ЧОС 

Учитељи 

Активности које подстичу вршњачку сарадњу и подршку  

„Игре без граница“ мај -Тим за заштиту ученика од 

насиља,-Вршњачки тим 

„Кутија поверења“ новембар -Тим за заштиту ученика од 

насиља,-Вршњачки тим 

Вршњачка асистенција у 

учењу 

током године ПП и одељ.старешине 

„Дрво лепих новогодишњих 

жеља“ 

децембар -Вршњачки тим,- Одељењске 

старешине 

Покретање хуманитарних активности 

Друг-другу током године сви наставници 

Помажем старијима-

обилазак старачких домова  

два пута у току године Директор и ПП служба 

Новогодишњи и ускршњи 

вашар 

децембар, април Тим за заштиту ученика од 

насиља,Вршњачки 

тим,Одељењске старешине 

Хуманост кроз историју према плану предметне 

наставе 

Наставници историје и 

српског језика; учитељи 

Активности које подстичу комуникацијске вештине  

Језик ненасилне 

комнуникације - 

Септембар, октобар  -Педагог и психолог; 

одељенске старешине 
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Обука одељењских 

медијатора техникама 

ненасилне комуникације 

новембар, децембар СараднициВТ, ПП 

Активности које подстичу одговорности  ученика  

За шта сам ја одговоран/на? 

Анкета и представљање 

резултата 

октобар СараднициВТ, ПП 

Избор за најодговорнијег 

ученика у одељењу 

на крају првог и другог 

полугодишта 

Одељ.старешине , 

сараднициВТ 

Активности које подстичу слободу мишљења и изражавања и развој критичког мишљења 

„Свиђа ми се у школи и 

предлажем још... “-интервју 

фокус групе ученика 

октобар Педагог/психолог 

сарадници тима 

Литерарни и ликовни конкурс 

на тему насиља и родне 

освешћености 

фебруар, март Педагог/психолог – 

сарадници тима и партнерске 

школе 

Испитивање ставова о 

насиљу и родној 

равноправности (кутија 

ставова)  

фебруар, март Педагог/психолог – 

сарадници тима и партнерске 

школе 

Активности које подстичу иницијативност и активизам 

Очистимо и уредимо 

учионице 

почетак године и 

класификациони периоди 

Одељ.старешине , сарадници 

ВТ 

Поставимоплакате 

(здравначинживота, 

ненасиље, ...) 

током године Одељ.старешине, 

сараднициВТ, наставници 

биологије 

Наш кутак (куда после 

основне) 

током године ПП , Тим за професионалну 

оријентацију  

Забава у школи ... током године Ученички парламент 

Електронске школске новине  током године новинарско-информатичка 
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секција 

Активности које промовишу индивидуалне способности ученика  

„Да ти покажем шта 

најбољеумем...“ 

децембар, мај ПП, сараднициВТ, 

одељ.старешине 

„Ја у улози предавача“ јун Одељенске старешине , 

сараднициВТ 

Посета суседној школи новембар Чланови ВТ 
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IV ПЛАН РАДА УПРАВЕ, САВЕТОДАВ.ТЕЛА И РУКОВОДЕЋЕГ 

 
4.1.ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
● Школски одбор у оквиру своје надлежности врши послове у складу са 

законом,  

● Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова; 

● Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду 

председник синдиката школе, без права одлучивања; 

● Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду 

два представника Ученичког парламента без права одлучивања . 

 

 

САДРЖАЈ РАДА 
 

ВРЕМЕ 

РЕАЛ. 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ И 

САРАДНИЦИ 

ДОНОСИ : 

Преношење и усаглашавање општих аката 

Школе са законом и Статутом школе (усклађен 

са новим Законом о основама система обазовањ 

а и васпитања „Сл.гласник  88/17. и 27/18.  

IX ,VI Председник ШО, 

директор школе, 

секретар школе 

Правила понашања у установи за школску 

2019/20.  

IX ,VI Председник ШО, 

директор школе, пп 

служба 

Школси програм – Анекс  шкослког програма за 

2.6.и део 7.раз. 2019/20. 

IX ,VI Председник ШО, 

директор школе, пп 

служба 

Финансијски план установе за 2020.  

План јавних набавки 

 

I Председник ШО, 

директор школе, 

шеф рачуноводства 

Развојни план за 2020/2024. IV Председник ШО 

Годишњи плана рада школе за 2019/20. годину IX Председник ШО 

Годишњи план стручног усавршавања 

запсолених у шк.  2019/20. години  

IX Председник ШО, 

директор школе, пп 

служба  

УСВАЈА: 

Годишњи /полугодишњи извешатј о раду школе 

у шк 2019/20. Години 

I, VI Председник ШО и 

директор школе 

Усвајање финансијског извештаја о пословању 

за 2019. годину, завршног рачуна и пописа 

основних средстава школе 

II Председник ШО, 

директор школе, 

шеф рачуноводства 
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Извештај о самовредновању рада школе током 

2018-19 и 2019/20.  

IX, VI Председник ШО и 

директор школе, 

кордиантор тима за 

самовредновање  

Годишњи/полугодишњи Извештај директора о 

раду током школске  2018/19. И 2019-20. 

IX, I Председник ШО и 

директор школе 

Извештај о реализацији стручног усавршавања 

запослених у школској 2018/19 ,и 2019-20.  

IX-VI Председник ШО и 

директор школе, 

кординатор  тима за 

стручно усавршавање   

Усвајање извештаја о успеху и владању ученика 

(са извештајем о завршном испиту ученика 

осмог разреда на крају године/ 2019/20. 

XI, I, III, 

VI 

Председник ШО и 

директор школе, 

кординатор тима за 

инклузивно 

образовање  

Усвајање извештаја  о спровођењу 

индивидуалног образовног плана у школској у 

2018/19 и за 2019/20. 

IX- II, VI Директор школе, 

кординатор тима за 

инклузивно 

образовање  

Усвајање извештаја о реализацији плана 

превенције и заштите деце од  дискриминације 

, насиља, злостављања и занемаривања у шк 

2018/19. и током 2019/20.  

IX- II, VI Председник ШО, 

директор школе, 

педагог, психолог, 

кординатор  Тима 

Усвајање извештаја о реализаицји плана 

професионалне  оријентације  ученика 7 и 8 

разреда 

IX- II, VI Председник ШО, 

директор школе, 

кординатор тима за 

ПО  

Усвајање извештаја о реализацији наставе у 

природи , излета и екскурзија за шкослку 

2019/20. 

V-VI Председник ШО и 

директор школе 

ОДЛУЧУЈЕ 

По жалби на решења директора Током 

године  

Председник ШО  

О правима и обавезама директора школе IX-VI Председник ШО и 

директор школе 

РАЗМАТРА 

Поштовање  општих принципа, остваривање 

циљева образовања и васпитања и стандарда 

постигнућа и предузима мере за побољшање 

услова рада и остваривање образовно-васпитног 

рада  

Током 

године 

Председник ШО са 

члановима  

ИЗВЕШТАВА О СВОМ РАДУ 
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Писани извештај о раду Школског одбора 

(полугодишњи и годишњи) – прилог Извештају 

о раду школе 

XII; VI Председник 

Школског одбора 

 

 

4.2.ПЛAН РAДA СAВEТОДАВНОГ ТЕЛА 

САВЕТА  РOДИТEЉA 

(сачињен од родитеља представника из сваког одељења) 

Садржај рада Време 

реал. 

Сарадници 

у раду 

ПРЕДЛАЖЕ    

Верификовање  Савета родитеља школе (избор 

руководства, представника за комисије за излете и 

екскурзије, представника родитеља у школским 

тимовима ) 

IX Чланови Савета родитеља  

Директор 

Учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку 

избора уџбеника  

XI- 

VI 

Чланови Савета родитеља  

Директор 

Предлаже представник аи његовог заменика за 

општински савет родитеља 

IX Чланови Савета родитеља  

Директор 

Учествуеј у поступку прописивања мера у вези 

безбедности ученика (чл 108.  ЗОСОВ)-  

Разматрање прописаних мера и поступака заштите и 

безбедности ученика утврђених статутом  школе 

По 

потре

би  

Чланови Савета родитеља  

Директор 

ДАЈЕ САГЛАСНОСТ   

На програм и организовање излета,  екскурзија, наставе 

у природи  у школској 2019/20.  

IX Чланови Савета родитеља  

Директор 

РАЗМАТРА 

Предлог Школског програма – Анекс 2 шкоског програма 

за перидо  2019/20. 

VI Директор, педагог 

Разматра реализацију старог и предлоге за нови 

Развојни план школе за период 2020/24.  

IX Директор, кординатор 

тима за развојно 

планирање  

Разматрање Годишњег плана рада школе за шк 2019/20. IX Директор, помоћник 

директора, ПП, секретар 

Руководиоци већа 
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Разматрање извештаја о анализи успеха и владања 

ученика и предлагање мера за побољшање  

X, I, 

IV, 

VI 

Директор, педагог 

Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана 

рада школе ;  

I, VI Директор 

разматрање извештаја о реализацији акционог развојног 

плана  

I, VI Директор 

Разматрање извештај о реализацији завршниог испита на 

крају шк. 2019/20. године  

 Директор 

Разматрање извештаја о самовредновању рад ашколе 

током шкослке године  

VI Директор 

Разматрање и усвајање програма и извештаја са излета, 

екскурзија, наставе у природи и посета 

X-VI Директор,  руководиоци 

Већа 

Упознавање СР са постигнућима и освојеним 

пласманима ученика на такмичењима током школске 

године 

VI Руковдиоци одељењских 

већа , директор 

Разматра Предлоге   родитеља за Годишњи план рада за 

наредну школску годину;  

VI Директор 

Разматра предлоге родитеља за Школски развојни план 

и акционе годишње планове 

VI Директор 

Разматра и прати услове за рад школе, услове за учење 

, безбедност и заштита ученика 

XI- 

VI 

Диркетор, помоћник 

директора, пп служба,  

Упознавање СР са релевантним изменама у закону и 

подзаконским актима 

X - 

VI 

Директор,   

Секретар школе 

Разматрање извештаја  о активностима  рада 

формираних школских тимова у шкослкој 2019/20. 

XI, 

I, VI 

Координатори тимова  

 

Информисање родитеља о имплементацији образовних 

стандарда 

XI- 

VI 

Директор, ПП служба 

Организовање и реализација хуманитарних акција на 

предлог родитеља , ученика, запослених 

X-VI Председник Савета 

родитеља, директор,  

Организовање акција помоћи родитеља за опремање 

школског простора 

X-VI Председник Савета 

родитеља,  

задужени наставници 

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ РОДИТЕЉА    

Педагошко-психолошко образовање родитеља –по 

избору чланова) 

X-V Одењељске старешине 

Сарадња Савета родитеља и школе (уоквиру плана 

Сарадње школе са родитељима  
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Гостовање родитеља у оквиру програма професионалне 

оријентације -  представљање појединих  занимања  

II-V Тим за професионалну 

оријентацију 

Укључивање савета родитеља у релаизацију плана 

сарадње са родитељима (родитељ посматрач, родитељ-

предавач...) 

XI- 

VI 

Директор, кординатор 

тима за сарадњу са 

родитељим а 

Анализа реализације планираних садржаја представника 

родитеља ОЗ  у току школске 2019/2020. – осврт 

предаствника родитеља ОЗ  

VI Директор 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ САВЕТА   

Писани извештај о раду Савета родитеља (полугодишњи 

и годишњи) – прилог Извештају о раду школе 

XII; 

VI 

Председник Савета 

родитеља 
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4.3.ПЛАН РАДА РУКОВОДЕЋЕГ ТЕЛА 

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

   
Концепцијско-програмске активности: 

Садржај 

програм 

8. 9. 10 11 12. 1. 2. 3

. 

4. 5

. 

6.  

Предлог ГПРШ и стручних органа + +         +  

Предлог поделе рада и задужења +          +  

Предлог 40.час.радне недеље +          +  

Израда финансијског плана       +      

Израда плана рада директора +          +  

Педагошко-инструктивни и саветодавни рад: 

Увид и помоћ у настави  + + + + + + + + +  

Сарадња са ученицима и 

родитељима 

 + + + + +   + + + 

Пружање помоћи у коришћењу 

наст.средстава 

 +   +   +  +  

Посета часовима, анализа,   + + + + +   + +  

Контролисање планова, припрема, 

вођења пед.докум., дневника 

+ +  +    +  + + 

Аналитички рад: 

Анализа год. и оперативних 

планова наставника 

+ +   +     + + 

Преглед одељ. администр. + +   +     + + 

Анализа изостанака ученика + +   +     + + 

Израда и анализа извештаја за 

потребе Министарства 

+ +   + +     + 

Сагледавање материјалног стања 

школе 

+ + + + + + + + + + + 

 

Анализа успеха и владања ученика 

на крају квартала и полугод.и 

краја шк.год. 

   +   +  +  + 

Учешће у изради акционог плана за 

самовредновање 

+    +   +   + 

Евалуација развојног плана +    +   +   + 

Евалуација пројеката +    +   +   + 

Организационо-материјални задаци 

Сређивање шк.простора + +    + +   + + 

Израда плана набавке наст.сред. +     + +     
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Израда распореда свих видова 

наставе 

+ +    + +   + + 

Организација екскурзија    + +    + +  

Рад продуженог боравка  + +    + +   + + 

Активности око полагања матурског 

испита 

        + + + 

Иницирање учешћа у пројектима + + + +    + +   

Организација приредби + +   +     +  

Рад помоћног особља + + + + + + + + + + + 

            

 

Рад у управним и стручним органима школе: 

 

Припрема и вођење седница 

наст.већа 

8. 

+ 

9. 

+ 

10. 

+ 

11. 

+ 

12. 

+ 

1. 

+ 

2. 3. 

+ 

4. 

+ 

5. 

+ 

6. 

+ 

Учешће у припремању седница и 

у раду Шк.одбора  

 +  + +  + + + + + 

Учешће у припремању седница и 

у раду Савета род. 

 +  + + +   + + + 

Припрема и вођење седница 

пед.колегијума 

+ + + + + +  + + + + 

Учествовање у раду стручних 

Тимова и актива 

+ +  + + +  + + + + 

Учествовање у раду Одељ.већа + + + +  +  + + + + 

            

 

Усмеравање међуљудских односа: 

Успостављање односа у колективу 

на бази међуљудског поштовања 

+ + + + + + + + + + + 

Информисање чланова колектива + + + + + + + + + + + 

Развијање поверења ученика према 

наставницима 

+ + + + + + + + + + + 

Изграшивање поверења код 

родитеља према наставницима 

+ + + + + + + + + + + 

Утврђивање оправданости примедби 

родитеља 

+ + + + + + + + + + + 

 

Стручно усавршавање: 

Подстицање наставника на стручно 

усавршавање  

+    + + +  + +  

Учешће у раду стручних актива, + + + + + + + + + + + 
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семинара, саветовања  

Присуство и анализа угледних 

часова 

  + + + +  + + +  

Учешће на семинарима и стручним 

скуповима  

+ + + + + + + + + + + 

Праћење и набавка стручне 

литературе 

+ + + + + + + + + + + 

Иницирање одржавања углед.  

часова и примена савр. метода 

+ +   + + +   +  

 

Сарадња са институцијама и организацијама: 

Организација сусрета ученика са 

писцима, глумцима-позориште, 

библиотеке... 

  +  +   + +   

Организација хуманитарних 

акција-Црвени крст 

+ + + + + + + + + + + 

Организација приредби-Дом 

културе 

+ +   +   +  +  

Сарадња са Центорм за соц.рад, 

Шк.диспанзером 

+ + + + + + + + + + + 

Сарадња са МУП-ом + + + + + + + + + + + 

Сарадња са Регион.центром за 

таленте 

  + +  + + + + +  

Сарадња са другим школама + + + + + + + + + + + 
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V ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

5.1. ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

 
 

I 
ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНОГ 

И ВАСПИТНОГ РАДА  

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

1. Учествовање у припреми Развојног 

плана школе 

    +  + +  + + + 

2. Израдa концепције и делова годишњег 

плана рада школе 

+        + +  + 

3. Пoмoћ oдeљ.стaрeшинaмa, 

руkoвoдиoцимa стручних тeлa, сekциja 

и комисиja у изрaди њихoвих плaнoвa 

рaдa, a пoсeбнo у плaнирaњу пoсeбних 

прoгрaмa ВОР-а  

+         +  + 

4. Израда плана стручног усавршавања 

на нивоу школе 

+           + 

5. Учешће у раду Стручног актива за 

развојно планирање 

+ + + + + + + + + +  + 

6. Учествовање у избору дидактичког 

материјала у школи 

+           + 

7. Припремање плана посете психолога 

часовима у школи 

+ +          + 

8. Израда годишњег и месечних планова 

рада психолога и праћење 

реализације                                                

+ + + + + + + + + + + + 

9. Припремање плана сопственог 

стручног усавршавања 

+           + 

 
 

II 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНОГ И ВАСПИТНОГ 

РАДА 

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

1. 

 

Анaлизe успeхa и дисциплинe 

учeниka 

  +   +  +  +  + 

2. 

 

Евалуација индивидуализације и 

индивидуалних образовних планова 

  + 

 

 

 

 +  + 

 

 

 

+  + 

3. Прaћeње учења и пoстигнућa ученика 

у нaстaвнoм и вaннaстaвнoм раду 

+ + + 

 

+ 

 

+ + + + 

 

+ 

 

+  + 

4. Анализe пoстигнућa нa тakмичeњимa  

 

 + + 

 

+ 

 

+ + + + 

 

+ 

 

+   

5. Праћење и вредновање развоја и 

напредовања ученика 

 + + + + + + + 

 

+ 

 

+   

6. Праћење ефеката иновација у настави 

 

   +     +    

7. Евалуација угледних часова  + + + + + + + 

 

+ 

 

+   

8. 

 

Прaћење стручнoг усaвршaвaња 

нaстaвниka и eфekата и тeшkoћа у 

    +     +   
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примeни стeчeних знaњa 

 

9. Учешће у истраживањима која 

организују стручна удружења 

+ + + + + + + + + +  + 

10.  Израда упитника, инструмената 

процене и ивештаја Тима за 

самовредновање рада школе 

      + + + +  + 

11. Учешће у прикупљању података и 

изради осталих извештаја  

+ + + + + + + + + + + + 

12. 

 

Анализе уписа у срeдњe шkoлe           +  

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

1. Пoмoћ у рeaлизaциjи угледних чaсoвa 

и aнaлизa пoсeћeних чaсoвa сa 

пoсeбним нaглaсkoм нa прилaгoђeнoст 

сaдржaja рaзвojнoм узрaсту, 

aтмoсфeри у oдeљeњу и мoтивaциjи 

зa рaд 

+ + + + + + + + + +   

2. Пружање подршке наставницима у 

формирању и вођењу ученичког 

колелктива, указивање на психолошке 

узроке поремећаја интерперсоналних 

односа у групи и предлагање мера за 

њихово уклањање 

+ + + + + + + + + +   

3. Сaрaдња сa нaстaвницимa у 

пoдстицaњу oптимaлнoг рaзвoja 

учeниka нa oснoву утврђeних 

индивидуaлних kaрakтeристиka 

+ + + + + + + + + +  + 

4. Сaрaдња сa нaстaвницимa у 

утврђивaњу психoлoшkих узрoka 

зaoстajaњa учeниka у савладавању 

градива и/или променама у понашању 

уз прeдлaгaњe oдгoвaрajућих мeрa 

+ + + + + + + + + +  + 

5. Сaрaдња сa нaстaвницимa у 

прeвaзилaжeњу прoблeмa aдaптaциje 

на школску средину 

+ + +  + + +      

6. Упознавање наставника са развојним 

карактеристикама узраста ученика 

(индивидуални разговори, предавања, 

панои за зборницу) 

+ + + + + + + + + +  + 

7. Пружање подршке наставницима и 

педагошком асистенту у реализацији 

активности стицања елементарних 

основа српског језика и консултације 

у вези са специфичностима ученика и 

начинима учења  

 +  +  +  +  +   

8. Сарадња са наставницима у 

осмишљавању радионица које се могу 

реализовати у оквиру програма 

стицања елементарних основа српског 

језика 

    +    +    

9. Помоћ у идентификацији даровитих 

ученика 

+ + + + + + + + + +   

10. Упознавање наставника са 

инклузивним образовањем 

+    +        

11. Сарадња са наставницима у изради 

индивидуалних образовних планова и 

индивидуализације за ученике 

 + + + + + + + + +   
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12. Помоћ у рeaлизaциjи пoсeбних 

прoгрaмa вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa 

+ + + + + + + + + +   

13. Пoмoћ и пoдршkа у стручнoм 

усaвршaвaњу нaстaвниka, kako у 

шkoли, тako и вaн шkoлe 

+ + + + + + + + + +  + 

14. Унaпрeђивaње вођења шkoлсke 

дokумeнтaциje 

+  + + +   +  +  + 

              

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

1. Групни и индивидуaлни 

сaвeтoдaвни рaд 

+ + + + + + + + + +  + 

2. Упознавање са методама и 

техникама ефикасног учења 

+ + + + + + + + +    

3. Испитивање социјалне климе у 

одељењима 

+ +    + +      

4. Утврђивaњe интeлekтуaлнe и 

сoциjaлнo-eмoциoнaлнe зрeлoсти 

за полазак у школу  

       + + +   

5. Формирање одељења 1. разреда и 

распоређивање новоуписаних 

ученика у одељења 

           + 

6. Испитивање и праћење развоја 

ученика 

+ + + + + + + + + +   

7. Идентификовање, праћење и 

подстицање ученика са 

специфичним здравственим и 

емоционалним проблемима 

+ + + + + + + + + +   

8. Идентификовање и подстицање 

даровитих ученика 

+ + + + + + + + + +   

9. Прeвeнтивни мeнтaлнo-хигиjeнсkи 

рaд kрoз прeдaвaњa, групнe 

рaзгoвoрe, рaдиoницe, паное за 

школски хол                                                               

+ + + + + + + + + +   

10. Професионално информисање и 

саветовање ученика 

    + + + + + + +  

11. Испитивање професионалних 

интересовања              

  +    + +     

12. Психолошке радионице са 

ученицима у ризику од раног 

напуштања школовања у оквиру 

пројекта “Квалитетно и доступно 

образовање ѕа дечаке и девојчице 

Роме” 

 + + + + + + + + +   

13. Укључивање ученика у ваншколске 

активноасти 

+ + + + + + + + + +   

14. Подршка и учешће у раду 

Ученичког парламента 

+ + + + + + + + + +   

 

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

1. Индивидуaлни сaвeтoдaвни 

рaзгoвoри сa рoдитeљимa чиja дeцa 

имajу прoблeмe у учeњу и/или 

пoнaшaњу 

+ + + + + + + + + + + + 

2. Родитељски састанак са  

рoдитeљима  ученика 8. рaзрeдa 

поводом  завршног испита и уписа 

у средње школе 

        +    
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3. Упознавање родитеља са 

карактеристикама даровите деце 

као и како их препознати и 

усмеравати 

+ +           

4. Пружање психолошке помоћи 

родитељима чија су деца у 

акцидентној кризи 

+ + + + + + + + + +   

5. Психолошке радионице ѕа 

родитеље у оквиру пројекта “ 

Доступно и квалитетно обраѕовање 

ѕа дечаке и девојчице Роме” 

+ + + +         

 
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ САРАДНИКОМ, 

ПЕДАГ. АСИСТЕНТОМ  

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

1. Сарадња око одабира ментора, 

поделе разредних старешинстава, 

нових организационих решења 

+           + 

2. Сарадња око припреме докумената 

установе, извештаја, анализа 

+ + + + + + + + + + + + 

3. Сарадња око организовања, 

припреме и реализације разних 

облика стручног усавршавања 

+ +           

4. Сарадња веазана за жалбе родитеља 

и ученика 

+ + + + + + + + + + + + 

5. Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма за 

увођење у посао-приправнички 

испит 

+ + + + + + + + + + + + 

6. Сарадња са педагошким асистентом  

 

+ + + + + + + + + + + + 

7.  Сарадња са персоналним 

асистентима ученика  

+ + + + + + + + + + + + 

 

 
VI

I 
РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

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

1. Обaвeштaвaње o рeзултaтимa 

oбaвљeних aнaлизa или 

истраживања уз прeдлaгaњe 

oдгoвaрajућих мeрa 

+ + + + + + + + + +  + 

2. Рeшaвaње akтуeлних oбрaзoвнo-

вaспитних прoблeмa 

+ + + + + + + + + +  + 

3. Учешће у раду одељењских и 

стручних већа 

+ + + + + + + + + +  + 

4. Учешће у раду Стручног актива за 

развојно планирање 

+ + + + + + + + + +  + 

5. Учешће у раду Стручног актива за 

развој школ. Програма 

+  +  +   +  +   

6. Учешће у раду Тима за 

самовредновање рада школе 

(координатор тима) 

+ + + + + + + + + +  + 

7. Учешће у раду Тима за заштиту 

деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

+ + + + + + + + + +  + 

8. Учешће у раду Тима за 

професионалну оријентацију  

+ + + + + + + + + +  + 
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9. Учешће у раду Стручног тима за 

инклузивно образовање 

+ + + + + + + + + +  + 

10. Учешће у раду Школске уписне 

комисије 

      + + + + +  

 
 

VII

I 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗ., 

УДРУЖЕЊИМА И  ЛОКАЛ. 

САМОУПРАВЕ 

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

1. Сaрaдња сa oбрaзoвним, 

здрaвствeним и сoциjaлним 

устaнoвaмa koje дoпринoсe 

oствaривaњу oбрaзoвнo-вaспитних 

циљeвa (Дом здравља, Регионални 

центар за таленте, Црвени крст, 

ФАСПЕР, Центар за социјални 

рад, Клуб за децу и родитеље...) 

+ + + + + + + + + +  + 

2. Сарадња са локалном заједницом + + + + + + + + + +  + 

3. Учествовање у раду стручних 

удружења, комисија, одбора 

        +    

4. Сарадња са психолозима који 

раде у другим установама, 

институцијама и организацијама 

од значаја за васпитно-образовни 

рад ( НСЗ, Завод за патологију 

говора, Институт за ментално 

здравље, Институт за 

психологију, Завод за вредновање 

и унапређење образовно-

васпитног рада) 

+ + + + + + + + + + + + 

 
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТ., 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

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

1. Вођење дневника рада психолога 

и психолошких досијеа односно 

картона за ученике  

+ + + + + + + + + + + + 

2. Вођење дokумeнтaциjе o 

извршeним истрaживaњимa, 

психолошким тестирањима, 

посећеним часовима  

+ + + + + + + + + +  + 

3. Прикупљање и чување материјала 

који садржи личне податке о 

ученицима 

+ + + + + + + + + + + + 

4. Прикупљање месечних планова 

учитеља и предметних професора 

+ + + + + + + + + +   

5. Вођење евиденције о предаји 

месечних планова 

+ + + + + + + + + +   

6. Вођење евиденције о стручном 

усавршавању свих професора ван 

школе 

+ + + + + + + + + +   

7. Стручно усавршавање психолога  

(праћење стручне литературе и 

периодике, учешће на стручним 

сeминaримa и сkупoвимa, 

похађање акредитованих 

семинара, вођење акредитованих 

+ + + + + + + + + + + + 
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семинара) и вођење евиденције 

8. Пoпулaрисaње стручнe литeрaтурe 

у пoдстицaњу стручнoг 

усaвршaвaњa, пoсeбнo koд 

нaстaвниka припрaвниka 

+ + + + + + + + + +  + 

9. Прикупљање разних садржаја за 

школски сајт и ажурирање 

обавештења на сајту 

+ + + + + + + + + +  + 

 
5.2. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

 

Активности  које нису временски одређене 

 

Основни послови 

 

- Редовни библиотечки послови: набавка библиотечко-медијатечке грађе, њено 

инвентарисање, класификација, сигнирање и каталогизација. 

- Функционално и естетско уређење простора библиотеке. У складу са конкретним 

условима и могућностима школе организовати просторне целине за учење, 

необавезно читање, истраживање, функционалан рад. 

- Обучавање ученика у коришћењу стручног фонда школске библиотеке. 

- Издавање на коришћење ученицима и наставницима (задуживање и  

   раздуживање) библиотечке грађе. 

- Израда годишњег, месечних и оперативних планова рада. 

- Праћење и вредновање остварености постављених циљева рада школске 

библиотеке. 

 

Подстицање читања и помоћ у учењу и развоју информатичке писмености код 

ученика 

 

- Помоћ ученицима при избору литературе. 

- Часови вршњачке едукације на којима ће старији ученици млађима 

препоручивати књиге и читати најзанимљивије одломке. 

- Слушање аудио бајки које је посебно занимљиво ученицима првог циклуса 

основног образовања и васпитања. 

- Организовање дебата о разним актуелним темама (Књиге или рачунар, етика и 

естетика некада и сада). 

- Организовање мултимедијалних часова. 

 

Сарадња у остваривању образовно-васпитног рада 

 

- У сарадњи са активима наставника организовати одржавање часове пројектне 

наставе и наставних часова у библиотеци. 

- Организовање тематских изложби. 

- Одржавањер часова на тему- како писати читалачки дневник. 

- Организовање радионица у школској библиотеци поводом Нове године, 
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Божића и Ускрса и других међународних  и верских празника. 

- Обележавање дана рођења значајних личности из области културе, науке 

књижевности, уметности и других области. 

 

 

Сарадња са локалном и широм заједницом 

 

-Сарадња са предшколским установама. Дружење са предшколцима, 

Организовање посете школској библиотеци, упознавање  са начином рада у 

школи, са радом и правилима понашања у библиотеци. Том приликом се може 

организовати читање књига изабраних у складу са њиховим узрастом или 

радионица на тему важности читања. 

-Организација посете другој школској или јавној библиотеци како би ученици 

видели како раде друге библиотеке. 

-Информисање ученика о писцима из њихове школске лектире и мотивисање за 

њено читање. Ове циљеве могуће је постићи и измештањем библиотечке 

делатности ван зидова школске библиотеке и организовањем образовних шетњи 

градом (уколико су ти писци живели и радили у граду у коме се школа налази), 

посетама спомен-кућама, спомен-музејима или позоришним представама које 

обрађују неко од књижевних дела из лектире или ширег опуса одређеног писца.  

-Остваривање сарадње са другим организацијама и установама културе и 

организовање посета које ће пратити  план и програм наставе и учења. 

-Промоције и читање актуелних или награђиваних књига. 

-Посете сајмовима књига. 

-Организовање радионица са децом које воде илустратори – сарадници 

издавачких кућа и разговор о томе колико је илустрација важна у књигама 

намењеним деци и ученицима. 

-Организовање промоција и представљања стручних издања намењених 

наставницима или стручним сарадницима у школи. 

-Одржавање  тематских и других изложби књига одређеног издаваћа или групе 

издаваћа у библиотекама . 

-Организовање доласка заинтересоване деце са библиотекаром на промоције, 

читање  књига или радионице које издавачи реализују у својим књижарама или 

другим културним институцијама. 

-Посете издавачким кућама, где се деца упознају са процесом настанка књиге и 

занимањима која су незаобилазна у том процесу (уредник, дизајнер, илустратор, 

лектор). 

 

Промоција школске библиотеке 

 

-Промоција рада библиотеке путем друштвених мрежа, школских гласила, 

изложбених паноа, или присуством библиотекара на састанцима ученичког 

парламента. 
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               Активности које су временски одређене 

 

Септембар 

 

- Упознавање ученика са радом школске библиотеке. 

- Формирање библиотечке секције и израда њеног плана и програма рада. 

- У сарадњи са наставницима разредне наставе обавити уписивање  ученика првог 

разреда, а онда организовати и час упознавања са правилима рада библиотеке, 

пословима библиотекара, што ће прваке оспособити за самостално коришћење 

библиотечке грађе. 

- Обележавање Међународног дана писменост и ( 8. септ ембар). Организовање 

радионице или трибине на тему врста писмености (медијска, дигитална, 

информатичка писменост) 

-Обележавање Европског дана језика (26. септ ембар) у сарадњи са активом 

наставника страних језика. 

 

 

Октобар 

 

-Обележавање Дечје недеље у сарадњи са наставницима. 

-Планирање набавке потребне литературе и периодичних публикација за ученике, 

наставнике и стручне сараднике. 

-Посета Сајму књига у Београду. 

-Обележавање Свет ског дана школских библиот екара  (последњи понедељак у 

октобру). 

 

Новембар 

 

-Обележавање Европског дана науке (7. новембар). У сарадњи са наставницима у 

школи могу се организовати Дани науке. 

- Обележавање Међународног дана дет ет а (20. новембар) у сарадњи са 

наставницима. 

 

Децембар 

 

-Обележавање Дана библиот екара Србије (14. децембар). Овај дан се може 

обележити радионицом на којој ће ученици различитих узраста имати прилику да 

осмисле своју идеалну библиотеку и дају предлоге за унапређивање њеног рада. 

 

Јануар 

 

-Обележавање Свет ог Саве. 
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Фебруар 

 

-Обележавање Међународног дана мат ерњег језика (21. фебруар). Организовати 

трибину или радионицу на тему интеркултуралности и неговање језичке и 

културалне различитости. У библиотеци се може организовати час читања поезије 

или других књижевних  текстова на различитим језицима. 

-Обележавање Националног дана књиге (28 фебруар). Овом приликом се може, у 

сарадњи са наставницима разредне или са наставницима предметне наставе, 

организовати час читања поезије у библиотеци. 

- Припрема извештаја о раду школске библиотеке у првом полугодишту. 

 

Март 

 

-Обележавање Дана слободе прист упа информацијама (16. март ) у сарадњи са 

наставницима. 

-Обележавање Свет ског дана поезије (21. март ) у сарадњи са наставницима. 

 

Април 

 

-Обележавање Међународног дана дечије књиге (2. април). 

-Обележавање Свет ског дана књиге и аут орских права (23.април).Може бити 

организована посета некој од издавачких кућа где ће се ученици боље упознати 

са заштитом интелектуалног власништва путем заштите ауторских права. 

  

Мај 

 

-За ученике осмог разреда организовати радионице на тему професионалне 

оријентације у сарадњи са наставницима. 

- У сарадњи са наставницима организовати посете средњим школама које ће за ту 

прилику припремити кратке презентације  којима ће својим потенцијалним 

ученицима представити свој рад. 

 

Јун 

 

-У сарадњи са одељенским старешинама ученике обавестити о задужењима и 

неопходности враћања позајмљених књига и литературе пре краја школске 

године. 

-Припрема извештаја о раду школске библиотеке у минулој школској години. 

 

Август 

 

-Припрема и израда годишњег и месечних планова рада. 

-Сређивање књижног фонда, утврђивање стања књига у библиотеци и заштита 

оштећене библиотечке грађе. 
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-Ревизија библиотечке грађе. 

- Техничке и организационе припреме за почетак нове школске године. 

- Просторно уређење школске библиотеке ради боље искоришћености простора, 

функционалности и прилагођености потребама ученика. 

 

5.3. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 2019/20 

 

 

  

1. 

  

Планирање и програмирање 

образовног и васпитног рада 

педагошког асистента 

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

1. Упознавање са ученицима првог 

разреда којима ће бити 

потребна подршка педагошког 

асистента 

x                       

2. Упознавање са родитељима 

деце првог разреда разреда 

којима ће бити потребна 

подршка педагошког асистента 

x                       

3. Израда спискова ученика који 

ће користити подршку 

педагошког асистента. 

x                       

4. Сарадња и планирање рада са 

одељенским старешинама, 

наставницима и учитељима 

x x x x x x x x x x x x 

5. Организовање и планирање 

допунске наставе за ученике 

који ће користити подршку 

педагошког асистента,  у 

договору са наставницима и 

родитељима 

x                       
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6. Израда полугодишњег, 

годишњег и месечних планова 

рада  и праћење реализације 

x x x x x x x x x x x x 

7. Израда месечног извештаја рада  

на крају сваког месеца 

x x x x x x x x x x x x 

2. САРАДЊА СА 

НАСТАВНИЦИМА И 

УЧИТЕЉИМА 

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

1. Унапређивање образовно-

васпитног рада са ученицима 

кроз сарадњу са наставницима и 

учитељима 

x x x x x x x x x x x x 

2. Сарадња са учитељима и 

наставницима у подстицању 

развоја ученика и његових 

могућности  на основу 

индивидуалних планова 

x x x x x x x x x x x x 

3. Сарадња са наставницима у 

утврђивању узрока заостајања 

ученика у савладавању градива 

x x x x x x x x x x x x 

4. Сарадња са наставницима у 

превазилажењу проблема 

адаптације на школску средину, 

нарочито код ученика првог 

разреда 

x x x x x x x x x x x x 
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5. Упознавање наставника са 

карактеристикама и ученика 

ромске националности у односу 

на животне услове у којима 

дете живи 

x x x x x x x x x x x x 

  

  

  

  

6. Помоћ у реализацији програма x x x x x x x x x x x x 

7. Договор о присуству на 

родитељским састанцима 

x x x x x x x x x x x x 

8. Учествовање у припреми 

програма обележавања дана 

школе 

x x                     

9. Сарадња са ученицима који 

користе подршку педагошког 

асистента 

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

10. Упознавање са функцијом и 

методом рада ученика од 1-8 

разреда 

x x                     

11. Упознавање социјалне климе  у 

одељењима 

x x                     

12. Састављање спискова  ученика x x                     

13. Кућнe посете породицама x x x x x x x x x x x x 
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14. Организовање  и реализација 

допунске наставе и помоћи у 

изради домаћих задатака 

x x x x x x x x x x x x 

15. Праћење развоја ученика, 

одређених проблема и тешкоћа 

x x x x x x x x x x x x 

16. Помоћ око припреме за 

полагање завршног  испита и 

уписа у средњу школу 

          x x x x x     

17. Помоћ у постизању бољег 

успеха на крају школске године 

            x x x x     

3. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА  

УЧЕНИКА РОМСКЕ 

НАЦИОНАЛНОСТИ 

x x x x x x x x x x x x 

1. Упознавање са родитељлима 

првака и представљање улоге  

педагошког асистента  кроз 

посете породицама о 

x x                     

2. Индивидуални разговори са 

родитељима чија деца имају 

проблема у учењу или 

понашању 

x x x x x x x x x x x x 

3. Пружање помоћи родитељима 

у виду давања потребних 

информација 

x x x x x x x x x x x x 

4. Организовање и реализација 

радионица са мајкама на тему  

образовања, заштити деце од 

насиља и злостављања 

  x x x   x x x x       
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4. УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ПРОЈЕКТУ“КВАЛИТЕТНО И 

ДОСТУПНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 

ДЕВОЈЧИЦЕ И ДЕЧАКЕ РОМЕ“ 

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

1. Анализе успеха и редовности 

ученика ромске националности 

    x     x   x   x     

2. Учествовање у изради акционог 

плана пројекта 

x                       

3. Идентификација ученика под 

ризиком тј. ревидирање 

претходне базе, доношење 

одлуке за које ће се радити 

планове за ученике (белешка о 

онима за које се прекида 

подршка или су отишли, 

укључивнање нових) 

  

  

x                       

4. Мере подршке за ученике, 

израда планова за 

идентификоване ученике и 

ревидирање старих планова по 

потреби 

x                       

5. Праћење реализације x x x x x x x x x x   x 

6. Радионице за родитеље осмака 

на тему вазности средњег 

образовања. 

  

Радионице за родитеље петог 

разреда, као и за родитеље 

x x x x x x x x x x   x 
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осталих разреда на тему 

важности образовања, 

толеранције, предрасуда  

  

7. Вршњачка подршка у оквиру 

радионица старији, бивши 

ученици представљају своја 

занимања и своје средње 

школе, као примери добре 

праксе и информисање ученика 

наше школе.  

  

            x x         

8. Представљање водича за 

основце 

              x         

9. Вршњачка подршка у учењу. 

Старији ученици помажу 

млађима да ураде задатке, на 

допунској настави. 

  

x x x x x x x x x x     

10. Свакодневна допунска настава 

са педагошким асистентом уз 

наставне листове, посебно 

урађене у сарадњи наставника и 

педагошког асистента,  за 

поједине ученике у односу на 

њихове потребе. 

x x x x x x x x x x     

11. Радионице са девојчицама 7 и 

8 разреда на тему раних бракова 

  x x x                 

6. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА ,НВО  И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

x x x x x x x x x x x x 
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1. Сарадња са здравственим и 

социјалним установама на 

општини Палилула 

x x x x x x x x x x x x 

2. Сарадња са локалном  

самоуправом и локалним 

координатором за мањине 

x x x x x x x x x x x x 

3. Сопствено стручно усавршавање x x x x x x x x x x x x 

7. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. Годишњи план рада, месечне 

планове рада, месечне 

извештаје, дневник рада о  раду 

са ученицима  

x x x x x x x x x x x x 

 

 

 

 

5.4. ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 
Подручје рада Садржај активности Време рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послови из делокруга 

правне службе 

 

- израда нацрта општих аката 

школе у складу са законом,   

 

Током целе године 

- праћење и спровођење 

поступка доношења истих    

 

правно-стручна помоћ од 

нацрта до објављивања  аката 

школе 

По изменама 

- израда свих врста уговора, 

-присуствовање седницама 

органа управљања 

- правно-технички послови око 

избора свих  органа у школи.  

 

 

Послови из 

области рада 

органа школе 

- Обавља стручне послове за 

потребе школског одбора,  

савета родитеља 

У припремама, на састанцима 

- вођење записника школског 

одбора и  
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 старање о законитости донетих 

одлука 

 

 

 

 

Послови из 

области кадровске 

службе 

 

 

- Стручни послови око 

спровођења конкурса за пријем 

радника, преузимање 

тех.вишкова  

По потреби 

- стручни послове у вези са 

престанком радног односа,  

распоређивањем запослених 

По потреби 

- израда уговора о раду  за 

запослене 

 - вођење кадровске евиденције Током целе год. 

 

 

 

 

Послови из области 

Струч.усавршавања 

запослених и 

полагања испита за 

лиценцу 

 

- Вођење евиденције о обавези 

полагања испита за лиценцу 

пријављивање приправ. 

Министарсту 

   

 

Током целе год 

- израда решења за ментора На почетку шк.год. 

- стручни послови у вези 

пријаве кандидата за полагање 

испита за лиценцу 

Кад се стекну услови 

- Вођење евиденције  о 

стручном усавршавању 

запослених.  

 

Током целе год 

 

 

Послови у вези 

полагања 

испита у школи 

 

- Праћење  прописа који се 

односе на начин полагања свих 

врста испита у школи 

Током целе год 

- учествовање у организовању 

тих  испита и старање да се 

исти спроводе у складу са 

законом 

У испитним роковима 

 

 

 

Послови у вези 

ученика 

 

- Стручни послови у вези 

вођења дисц.поступка против 

учен,   

- стручни послови који се 

односе на организ.и 

реализацију екскурзија и 

наставе у природи 

-издавање потврда у сарадњи 

са од.стареш. 

По потреби 

Од јан. До маја 

 

Целе год. 
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VI ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

НАСТАВНИКА 
6.1. ПЛАНОВИ ОБАВЕЗНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ  

Планови обавезне и изборне наставе су саставни део ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА 

2018-22. за сваки разред посебно (дел.број 403/4, 27.06.2018.).На основу члана 67. 

став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 

27/18 – др. закон),донешен је Правилник о плану наставе за петишести разред основ.образ.( 

(„Службени гласник РС”,Просветни гласник,15/2018.) 

 

И претходне  шк.године  унете су  корекције у називима и плановима 

појединих наставних предмета и тема за 5,6 и 7. Разред, који су размотрени и 

усвојени и део су  ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА. 

- У старијим разредима измене у глобалним индивидуалним плановима се 

односе на предмете:  информатика и рачунарство, техника и технологија,  

физичко и здравствено васпитање (и физичке активности) у 5. разреду. Почев 

од школске 2017/18. године, ученици петог разреда настављају стицање 

основношколског васпитања и образовања по новом наставном плану и 

програму, у складу са Правилником 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, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16 и 6/17, 15/18).  Нови наставни план и 

програм у петом разреду предвиђа изучавање три нова наставна предмета: 

техника и технологија, физичко и здравствено васпитање (и физичке 

активноати) и информатика и рачунарство. Наставни предмет, информатика и 

рачунарство, ученици седмог разреда у школској 2019/20. години, изучавају у 

статусу обавезног наставног предмета. Програмске активности изборних 

наставних предмета које су биле одговор на интересовања ученика петог 

разреда према претходном наставном плану и програму, а које се у новом 

наставном плану препознају као слободне наставне активности, школа планира 

Школским програмом и Годишњим планом рада, а реализује у складу са 

упутством, у оквиру наставном плана и програма.  

 

 

6. 2.ПЛАНОВИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

Допунска настава је планирана за све разреде за предмете: 

- српски и математика, ( у свим разредима), 

- страни језици (од 5-8.разреда) 

-географија (у 6. и 7. разреду) 

-физика и хемија (од 6-8 разреда) 
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 и саставни је део ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА за све разреде појединачно, (План 

рада допунске наставе, 3-2). 

 

6.3.ПЛАНОВИ  ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Додатна настава је планирана за предмете: 

- српски и математика у свим разредима од 4-8.разреда, 

- страни језици од 5-8.раз. 

- географија, у 7 и 8.раз.  

- биологија 5-8. раз. 

-физика од 5-8.раз.  

-хемија 5-8.раз. 

-историја у 7. раз.  

 

6.4. ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
6.4.1.Припремна настава за завршни испит  

 
ПРИПРЕМНА НАСТАВА СРПСКИ ЈЕЗИК 

        Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну 

базичну jeзичку и писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке 

у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и 

дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да 

упознају, доживе и оспособе се да тумаче књижевна дела, позоришна, филмска и 

друга уметничка остварења из српске и светске баштине и савремене уметности 
 

 

 

 
р.

бр

.т

е

м

е 

 

наставна тема 

 

укуп

ан 

бр. 

часо

ва 

1. Вештина читања 

и разумевања 

прочитаног 

1 

2. Писано 

изражавање 

3 

3. Граматика, 

лексика, народни 

и књижевни језик 

11 

4. Књижевност 3 
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5. Анализа тестова 2 

Нaчин и поступак остваривања програма: 

-Ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним 

српским језиком. 

-Ученицима се језик представља и тумачи као систем. 

-Поступност се остварује самим избором и распоредом наставних садржаја. 

-Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о 

њима. 

-Правопис се савлађује  различитим облицима писмених вежби.                                                                                   

-У настави граматике битно је подстицање свесне активности и мисаоног . 

осамостаљивања ученика,сузбијање мисаоне инерције,заснивање тежишта на суштинским 

вредностима,повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста,откривање 

стилске функције језичких појава,вежбања у говору и писању,неговање примењеног знања 

и умења,повезивање знања о језику са говорном праксом. 

-Сагледавање језичких чињеница са разних становишта,њихово упоређивање и 

класификовање. 

-Илустровање и графичко представљање језичких појмова. 

-Примена стеченог знања и умења. 

-Јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта. 

-Решавање проблемских питања. 

-Активна улога ученика у наставном процесу. 

- Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и 

помоћу осврта на претходно читалачко искуство. 

- Функционални појмови се не обрађују посебно, већ их ученици спонтано усвајају у 

процесу рада, у текућим информацијама на часовима, а уз паралелно присуство речи и 

њоме означеног појма. 

- Вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у току 

разговора. 

- У свим облицима неговања језике културе користи се адекватан образац или узор. 

- Богаћењу културе усменог и писменог изражавања посебно ће допринети самостални 

рад ученика на прикупљању одабраних примера језика и стила. 

Ресурси средине: музеји,позоришта,биоскопи,културни 

центри,библиотеке,кинотеке,књижевни сусрети. 

а) СРПСКИ ЈЕЗИК, (наставне теме): 
1. Књижевни родови и врсте 

2. Књижевна дела обрађена од 5. до 8. разреда 

3. Фонетика 

4. Морфологија 

5. Синтакса 

6. Историја језика 

7. Правописна правила 

8. Анализа теста са завршног испита школске 2018/19. 

9. Област по избору ученика 

б) МАТЕМАТИКА: 

1. Бројеви и операције са њима,  

2. Алгебра и функције,  

3. Геометрија,  
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4. Мерење,  

5. Обрада података,  

в) БИОЛОГИЈА: 

    1.биљни и животињски свет, 

      2.грађа људског тела 

      3. екологија 

г)ГЕОГРАФИЈА: 

      1.физичка географија(ОБНАВЉАЊЕ) 

       2.природне одлике Србије 

      3. становништво 

      4. привреда 

 д) ФИЗИКА И ХЕМИЈА: 

      1. кретање, 

      2. рад, снага, енергија, 

      3. основни хемиски појмови 

      4. хeмијска израчунавања 

 

 

 ђ)  ИСТОРИЈА: 

- Праисторија 

- Стари век 

- Европа у раном и позном средњем веку 

- Срби и њихово окружење у раном и позном средњем веку 

- Успон Европе и доба револуција 

- Српски народ под страном влашћу, Србија и Црна Гора 

- Србија и Црна Гора у 19.и 20.веку 
- Свет у 19.и 20.веку 

План подршке за ученике осмог разреда огледа се кроз рад на редовној настави, 

допунској настави и на часовима одељењског старешине ( ученик-ученик) као и рад са 

педагошким асистентом.   

 

6.4.2. ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ  

 

Такмичење млађих ученика се реализује из математике у 3. и 4. разреду и у 

свим старијим разредима, из српског језика, физике од 6. до 8.разреда, 

историје, бологије, географије од 5. до 8.разреда, страног језика у 8.разреду,  

само за ученике који су показали изузетне резултате. 

План рада за такмичење се одвија у склопу ПЛАНА РАДА ДОДАТНЕ 

НАСТАВЕ. 

 

6.4.3.ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ/РАЗРЕДНОГ ИСПИТА 

 

Припремна настава ће се организовати за ученике који на крају наставне 

године покажу недовољан успех из једног или два предмета..  
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Припремна настава за ученике који полажу поправни испит биће организована 

према календару рада у трајању од пет дана по два часа, а према посебном 

распореду.  

 

6.5. КОРЕКТИВНИ ПЕДАГОШКИ РАД 
 

За ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју инвалидитета и 

других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује 

отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални план.  

Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања ученика у 

редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.  

Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања 

и васпитања ученика, а посебно:  

 распоред активности, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну подршку,  

 циљеве образовно- васпитног рада ,  

 посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете 

са образложењем за одступање од посебних стандарда,  

 индивидуални програм по предметима, тј. садражаје у преметима који се обрађују у 

одељењу и раду са додатном подршком,  

 индивидуализован начин рада –приступ прилагођен врсти сметње.  

 

 

 
Акциони план за инклузивно образовање :  

Активности  Носиоци активности   Време реализације  

 

1. Израда акционог плана и 

усвајање  

 

Тим за инклузивно образовање   

 

октобар  

    

 

2. Информисање Педагошког 

колегијума о садржају акционог 

плана  

 

Тим за инклузивно образовање   

 

октобар  

    

 

3. Анализа имплементације 

законских одредби у вези са 

имплементацијом инклузивног 

образовања  

 

Тим за инклузивно образовање   

 

септембар  

 

4. Информисање Наставничког 

већа о циљевима инклузивног  

образовања 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 

образовање  

 

 

септембар  
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5. Информисање Школског 

одбора о циљевима инклузивног 

образовања  

 

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 

образовање  

 

 

октобар  

     

 

6. Информисање Савета 

родитеља о циљевима 

инклузивног образовања  

 

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 

образовање  

 

 

септембар  

     

 

7. Информисање Ученичког 

парламента о циљевима 

инклузивног образовања  

 

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 

образовање  

 

 

септембар  

 

8. Анализа ситуације и 

прикупљање података о деци  

 

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 

образовање  

 

 

Током школске године  

 

9. Израда педагошких профила 

деце  

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 

образовање, разредне 

старешине и родитељи  

 

 

 

Током школске године  

 

10. Израда Оперативног плана 

рада стручног тима за 

инклузију  

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 

образовање, разредне 

старешине и родитељи  

 

 

 

Током школске године  

     

 

11. Коришћење различитих 

извора, разних средстава и 

стручне литературе  

 

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 

образовање и разредне 

старешине  

 

 

 

Током школске године  

 

12. Ревизије ИОП-а школског 

тима на три месеца  

 

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 

образовање  

 

 

Током школске године  

 

13. Стручно усавршавање 

наставника  

Разредне старешине   Током школске године  

    

 

14. Разрада стратегија подршке 

и детаљног плана активности за 

поједине области-предмете  

 

Тим за инклузивно образовање 

и разредне старешине  

 

 

 

Током школске године  

    

 

15. Усвајање Индивидуалног 

образовног плана за ученике  

 

Тим за инклузивно образовање, 

разредне старешине и 

Педагошки колегијум  

 

 

 

 

Током школске године  
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16. Индивидуални родитељски 

састанци  

 

Разредене старешине и 

родитељи  

 

 

Током школске  

    

 

17. Вођење евиденције о 

напредовању ученика са 

посебним потребама  

 

Разредне старешине   Током школске године  

    

 

18. Успостављање сарадње са 

тимовима за инклузивно 

образовање у граду  

 

Тим за инклузивно образовање   

 

Током школске године  

 

19. Сарадња са дефектолозима  

 

Тим за инклузивно образовање 

и разредне старешине  

 

 

 

Током школске године  

 

20. Праћење спровођења ИОП-

а за ученике  

Тим за инклузивно образовање   

 

Током школске године  

    

 

21. Анализа успешности ИОП-а 

и задатих циљева  

 

Тим за инклузивно образовање   

 

новембар, јануар, април, јун  

Индивидуални образовни план у установи доноси Педагошки колегијум на предлог 

стручног тима за инклузивно образовање. Индивидуални планови налазе се у 

документацији школе.  

При планирању свог рада у одељењу, наставник усклађује свој план са образовним 

планом ученика.  

Родитељ,односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног 

плана.  

У првој години уписа у установу, индивидуални образовни план доноси се и вреднује 

тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта.  

Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник.  

Нивои подрше у образовном процесу:  

- индивидуализација – коју не мора да прати писани документ  

- ИОП са прилагођеним програмом – прилагођавање метода, материјала, простора, 

услова  

- ИОП – са измењеним програмом - редукованим  

 

ИОП - прави се за свако дете за које се може претпоставити да има посебне образовне 

потребе, за свако дете које из било ког разлога, не показује очекиван, типичан напредак 

у школи, образовни и социјални. Разлози за нетипично функционисање могу бити стални 

(снижене способности, губитак вида) или привремени (говорне тешкоће, тешкоће у 

образовању). 
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6.6. ПЛАН РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

 

је саставни део ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА( дел.бр.403/4, 27.06.2018.), 

 ПЛАН РАДА ХОРА је саставни део ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 8.раз.стр.69.,а за ову школску 

годину се секција одржава у старијим разредима 1 час недељно (укупно 36 часова).   

 

План рада секције за старије разреде: 
 

 КЛУБ МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА:  
1. Проширивање и продубљивање знања из различитих математичких области 

2. Упознавање са животом и радом познатих наших и страних математичара 

3. Писање занимљивих чланака из историје математике 

4. Припрема задатака за математичку кутију (по разредима) 

5. Решавање наградних задатака (по разредима) 

6. Решавање задатака (првенствено нестандардних),по слободном избору 

чланова клуба. 

7. Уређивање кабинета за математику 

8. Урђивање огласне табле клуба 

9. Организовање квиз такмичења из математике 

10. Организовање екскурзија,посета и излета 

    11. Сарадња са другим клубовима младих математичара, а нарочито са 
клубом младих математичара „ Архимедес “ Београдв 

 

 

  

 

СОЛИСТИ И ХОР ученика старијих разреа – 1 час недељно (укупно 36 

часова) 

  НАСТАВНА JЕДИНИЦА 

 Садржај рада 

1 Аудиција- 

2 Песме разних народа -Креће се лађа 

француска- обрада 

3 Деца Пиреја -грчка песма- обрада 

4 Dont know much about history-engleska 

zabavna 

5 Француска шансона- обрада 

6 Генерална проба- утврђивање  

7 Рад са солистима- одабир песама 

8 Рад са солистима- одабир песама 

9 Вежбе дисања- утврђивање 

10 Рад са солистима 

11 Динамика и динамичка нијансирања 
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12 Артикулација и дикција 

13 Припреме солиста - утврђивање 

14 Рад са солистима- утврђивање 

15 Представљање солиста у оквиру школе 

16 Припреме за Школску славу- Манасија-

обрада 

17 Молитва за Косово - обрада 

18 Припреме за Школску славу- утврђивање 

19 Динамика и динамичка нијансирања 

20 Генерална проба 

21 Учешће у приредби 

22 Избор песама по предлогу ученика 

23 Не плачи за Лујем-обрада 

24 Молитва за Магдалену- обрада 

25 Динамичко нијансирање-утврђивање     

26 Нађи ме- забавна 

27 Балканском улицом-забавна- обрада 

28 Динамичко нијансирање- утврђивање 

29 Артикулација и дикција 

30 Ово је земља за нас- обрада 

31    Срце - обрада 

32 Динамичко нијансирање- утврђивање  

33 Понављање песама- утврђивање 

34 Понављање песама-утврђивање 

35 Понављање песама по избору ученика 

36 Обрађене песме током протекле године 

 

 
 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 
НАЗИВ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА 

НАСТАВНА 

ЈЕДИНИЦА 

Садржај рада 

НАПОМЕНА 

 

 

   ЛИКОВНА 

СЕКЦИЈА 

Естетско уређење 

школе 

Могућа су 

померања и 

одступања у 

реализацији 

часова у случају 

веће 

заинтересованоти 

ученика за 

поједине 

Цртање 

Сликање (посета 

изабраној изложби) 

Вајање 

Цртање 

 Естетско уређење 
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     ЛИКОВНА 

СЕКЦИЈА 

школе садржаје, 

техничких 

могућности, као и 

временских 

услова. 

Предвиђена је и 

посета актуелним 

ликовним 

изложбама, 

музејима  и ЗОО 

врту где ће 

ученици имати 

прилику да се 

упознају са 

делима ликовне 

уметности и 

активно учествују 

у креативним 

радионицама. 

Сликање 

Цртање 

Естетско уређење 

школе 

Сликање (посета 

изабраној изложби) 

 

 

     ЛИКОВНА 

СЕКЦИЈА 

Вајање 

Мозаик 

Естетско уређење 

школе 

 

 

 

 

План рада рец-драмске секције за школску 2019/2020. годину 

       

      СЕПТЕМБАР 

1.     Анимирање ученика за рад у секцији и договор око рада 

секције 

2.    Брзалице за вежбање артикулације,вежбе дикције 

3.    Припрема програма за обележавање Дана школе 

4.    Припрема програма за обележавање Дана школе 

   ОКТОБАР                                                                

5.    Припрема програма за обележавање Дана школе 

6.    Реализација програма за обележавање Дана школе 

7.    Вежбе опуштања 

8.    Вежбе концентрације  

     НОВЕМБАР 

9.    Посета позоришту 

10. Анализа позоришне представе 

11.  Вежбе дисања 
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12. Вежба ,,немог сукобаˮ 

 

ДЕЦЕМБАР 

13. Припрема програма за обележавање Нове године и Школске 

славе 

14. Припрема програма за обележавање Нове године и Школске 

славе 

15. Припрема програма за обележавање Нове године и Школске 

славе 

16. Реализација програма за обележавање Нове године 

 

ЈАНУАР 

17. Живот и рад Светог Саве 

18. Изражајни читање текстова о Светом Сави 

19. Реализација програма за обележавање Школске славе 

20.Реализација програма за обележавање Школске славе 

ФЕБРУАР 

21. Избор песама за смотру рецитатора 

22.Припрема ученика за школско такмичење рецитатора 

  

МАРТ 

23.Припрема ученика за општинско такмичење рецитатора 

24.Припрема ученика за општинско такмичење рецитатора 

25.Посета позоришту 

26.Посета позоришту 

  

АПРИЛ 

27.Избор драмског дела које ће се постављати 

28.Читајућа проба 

29.Читајућа проба – подела улога 

30.Читајућа проба 

 

 МАЈ 

31. Мизансценска проба 

32.Мизансценска проба - прогон 

33.Техничка проба 

34.Генерална проба  

ЈУН 
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35.Премијера представе 

36.Договор о раду секције за следећу годину 

Пред.наставник Светлана Тодоровић 

  

 

Секција - ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

Ред. бр. теме 
Бр. час. 

по теми 

 

Назив наставне теме и садржаја /наставних јединица/ у теми 
Месец реализ. 

1. 9 Réalisation de panneaux cепт. oкт. 

2. 11 Pièce de théâtre нов. дец. јан. 

3. 7 Traduction  Феб. март 

4. 3 Composition de poême април 

5. 6 Chanson мај јун 

 36 Укупно  

 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА  (наставник Весна Булић) 

месец ЧАС 

ПО 

РЕДУ 

НАСТАВНА 

ЈЕДИНИЦА 

Садржај рада 

ТИП ЧАСА НАПОМЕНА 

септембар 1. Договор о раду секције уводни час   

септембар 2. Поносим се својим 

прецима- литерарни 

конкурс 

обрада   
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октобар 3. Мој Београд- 

литерарни конкурс 

обрада екскурзиона 

метода 

октобар 4. Одлазак на Сајам 

књига 

обрада екскурзиона 

метода 

октобар 5. Одлазак на Сајам 

књига 

обрада екскурзиона 

метода 

новембар 6. Ђачки песнички 

сусрети 

обрада   

новембар 7. Ђачки песнички 

сусрети 

обрада   

децембар 8. Мостови- литерарни 

конкурс 

обрада   

децембар 9. Функционални стилови вежба   

јануар 8. Гледање и анализа 

филма или позоришне 

представе 

обрада екскурзиона 

метода 

јануар 9. Гледање и анализа 

филма или позоришне 

представе 

утврђивање екскурзиона 

метода 

фебруар 10. Пријатељи- литерарни 

конкурс 

обрада   
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март 11. Музеј Вука и Доситеја обрада екскурзиона 

метода 

март 12. Музеј Вука и Доситеја обрада екскурзиона 

метода 

април 13. Мој дом је планета- 

литерарни конкурс 

обрада   

април 14. Књижевни сусрет обрада   

мај 15. Версификација вежба   

мај 16. Стилске фигуре вежба   

јун 17. Читалачки дневник вежба   

 

План рада секције за млађе разреде: 

Дечје игре(плес)-секција у млађим разредима 

         Наставник:Гордана Миловац 

 

Редни број Тема Број часова 

I 
Осмишљавање кореографије на 

одабрану нумеру 
 10 

II 
Увежбавање кореографије 

16 

III 
Израда костима и реквизита 

5 

IV 
Презентација рада/приреде 

5 
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        Креативна радионица-секција у млађим разредима 

         Наставник:Тамара Стајић 

 

Редни број Тема број часова 

I 

 

Колаж 

 

4 

II 
Лутке и сцена 

 
8 

III 

 

Израда накита 

 

 

4  

 

 

IV 

 

Рад са тестом и глином 

 

 

4 

 

 

V 

 

Игра и покрет 

 
8 

VI 

 

Припрема кореографија и 

приредбе 
3 

VII 

 

Опремање паноа и изложбе 
5 
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        Ликовна  секција-секција у млађим разредима 

         

        Наставник:Катарина Адамовић 

 

Редни број Тема број часова 

I 
Игра линија 

 
4 

II 
Облици и боје 

 
8 

III 

 

Колаж 

 
4  

IV 

 

Преобликовање постојећих 

материјала у нове форме 

 

4 

V 

 

Вајање 

 
4 

VI 

Позориште(сцена,лутке,маске) 

4 

VII 

 

Уређење паноа и изложба радова 
8 
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Уметничка секција-секција у млађим разредима 

         Наставник:Гордана Миладинов 

 

Редни број Тема број часова 

I 

 

Колаж 

 

4 

II 
Декупаж 

 
6 

III 

 

Израда накита 

 
6  

IV 

 

Сликање на платну-батик техника 

 
8 

V 

 

Рад са тестом и глином 

 
4 

VI 

 

Опремање паноа и изложбе 
8 
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         Енигматска секција - секција у млађим разредима 

         Наставник: Душица Петровић 
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Редни број Тема број часова 

I Слагалице 8 

II 
Ребуси 

 
9 

III 

 

Укрштенице 8 

IV                             Мозгалице 

 

11 
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Драмска секција-секција у млађим разредима 

         Наставник:Ивана Давинић 

Редни број Тема број часова 

I 

 

Вежбе 

 

10 

II 
Драмске игре 

 
20 

III 

 

Припрема за приредбу/представу 

 
6  
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36 

 

 

 

 

VII УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 
7.1.СПИСАК УЏБЕНИКА – је саставни део ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА . За школску 

2018/19. годину списак уџбеника је следећи:   

УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE I РAЗРEДA 

 

Српски језик:  650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018. 

1. Буквар за први разред основне школе; Душка Милић, Татјана 

Митић; Нови Логос 

2. Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе; 

Душка Милић, Татјана Митић;  Нови Логос 

3. Читанка за први разред основне школе, Реч по реч; Наташа 

Станковић Шошо, Маја Костић; Нови Логос;  

Математика: 650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.  

4. Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне 

школе(1. 2. 3.и 4.); Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић; 

Нови Логос; 

Свет око нас: 650-02-00068/2018-07 од 16.4.2018.  

5. Свет око нас, уџбеник и радна свеска за први разред основне 

школе Љиљана Стокановић,Гордана Лукић,Гордана Субаков 

Симић: Нови Логос  

 

Музичка култура: 650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018. 

6. Музичка култура ,уџбеник  за први разред основне школе + цд; 

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац; Нови Логос 

 Француски језик: 650-02-00119/2018-07 од 17.4.2018. 
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7. IMAGES 1,француски језик за први разред основне 

школе,уџбеник + цд, Весна Фила, Милица Голубовић Тасевска; 

Завод за уџбенике и наставна средства 

8. IMAGES 1,француски језик за први разред основне школе, 

радна свеска, Весна Фила, Милица Голубовић Тасевска; Завод 

за уџбенике и наставна средства 

 

УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE II РAЗРEДA 

 

Српски језик:  650-02-00150/2019-07 од 21.5.2019. 

1.Дар речи граматика за други разред основне школе; Јелена Срдић; Нови 

Логос 

2.Латиница уџбеник за други разред основне школе; Душка Милић, Татјана 

Митић;  Нови Логос 

3.Читанка за други разред основне школе, Уз реч попорастемо; Наташа 

Станковић Шошо, Маја Костић; Нови Логос; 

4.Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за 

други разред основне школе; Наташа Станковић Шошо, Маја Костић; Нови 

Логос; 

Математика: 650-02-00154/2019-07 од 21.5.2019. 

1.  Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред 

основне школе(1. 2. 3.и 4.); Ива Иванчевић Илић, Сенка 

Тахировић; Нови Логос; 

Свет око нас: 650-02-00152/2019-07 од 09.05.2019. 

1.Свет око нас2, за други разред основне школе,уџбенички комплет(уџбеник 

и радна свеска); Љиљана Стокановић,Гордана Лукић,Гордана Субаков 

Симић: Нови Логос  

Музичка култура: 650-02-00151/2019-07 од 14.5.2019. 

1.Музичка култура2 ,уџбеник  за други разред основне школе + цд; 

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац; Нови Логос 
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Француски језик: 650-02-00119/2018-07 од 17.4.2018. 

1.Coleur 1,француски језик за први разред основне школе,уџбеник 

+ цд, Весна Фила, Милица Голубовић Тасевска; Завод за уџбенике 

и наставна средства 

2.Coleur2,француски језик за први разред основне школе, радна 

свеска, Весна Фила, Милица Голубовић Тасевска; Завод за 

уџбенике и наставна средства 

УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE III РAЗРEДA      
предмет                 

            нaслoв 

 ЗУНС КРЕАТИВНИ 

ЦЕНТАР 

 Klett 

српски 

језик   

Читaнka            + 

српски 

језик   

Радна свеска           + 

српски 

језик   

Поуке о језику           + 

математика 

 

Математика 3а- уџбеник        

    + 

математика 

 

Математика 3б – радна 

свеска 

      

    + 

природа и 

друштво 

Уџбеник зa 3.рaзрeд-3а 

и 3б-радна свеска 

 

     

     + 

Ликовна 

култура 

Ликовна култура-

уџбеник за 3. разред 

 

    

     +     + 

музичка 

култура 

Књига за 3.разред  

    

     +  

француски 

језик 

Мoтс, Фрaнцусkи jeзиk    + 

    

  

француски 

језик 

Мoтс, Фрaнцусkи jeзиk – 

рaднa свeсka 

 

   + 

  

чувари 

природе 

Чувари природе-уџбеник 

за 3. разред 

      + 

     

 

     

народна 

традиција 

Народна традиција за 3. 

разред 

       +  

     

                      

   

 УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE IV РAЗРEДA 

  
предмет                  ЗУНС Едука  Клет 
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            нaслoв 

српски 

језик   

Читaнka            + 

српски 

језик   

Радна свеска           + 

српски 

језик   

Поуке о језику           + 

математика 

 

Математика 4а- уџбеник        

    + 

математика 

 

Математика 4б – радна 

свеска 

      

    + 

природа и 

друштво 

Уџбеник зa 4.рaзрeд-4а 

и 4б-радна свеска 

 

     

     + 

Ликовна 

култура 

Ликовна култура-

уџбеник за 4. разред 

 

    

           

музичка 

култура 

Књига за 4. разред  

    

          + 

француски 

језик 

Мoтс, Фрaнцусkи jeзиk    + 

    

  

француски 

језик 

Мoтс, Фрaнцусkи jeзиk – 

рaднa свeсka 

 

   + 

  

чувари 

природе 

Чуварив природе-

уџбеник за 4. разред 

       

     

      

     

народна 

традиција 

Народна традиција за 4. 

разред 

*        

     

                     

 

УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE V РAЗРEДA 
      СРПСКИ ЈЕЗИК: 

1.Читанка за 5. разред основне школе, Klett,Београд  (Зона Мркаљ,Зорица 

Несторовић) 

2.Граматика за 5. разред основне школе, Klett,Београд  (Весна Ломпар) 

3. Радна свеска за 5. разред основне школе, Klett,Београд  (Весна Ломпар, Зона 

Мркаљ,Зорица Несторовић 

Математика (три издавача, Клетт, Нови Логос, БИГЗ) 

1. МАТЕМАТИКА 5, Уџбеник за пети разред основне школе,  

Небојша Икодиновић и Слађана Димитријевић, Klett 2018 

2. МАТЕМАТИКА 5, Збирка задатака са решењима за пети разред основне 

школе,  

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић и Сања Милојевић,  

Klett 2018 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО, уџбеник за пети разред основне школе, 

Марина Петровић, Зорица Прокопић, Јелена Пријовић, BIGZ 
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Биологија 

1. Биологија за 5.разред основне школе Клетт 2018. Горан Милићевић и Ена 

Хорват 

 

Историја 

1. Историја,уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред 

основне школе,Александар Тодосијевић,  Едука 2018., решење бр.650-02-

00066/2018-07 од 25.4.2018. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

1. Техника и технологијаза пет и разред основне школе, уџбенички комплет 

(уџбеник, материјал за конструкторско моделовање); Зоран Д. Лапчевић, 

ЕДУКА 

   ЛИКОВНА КУЛТУРА 

1. Ликовна култура 5, уџбеник за пет и разред основне школе; 

            ћирилица, издавачка кућа ,,Клет“, аутор Сања Филиповић,  650-02-

00098/2018-07   

  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Images de France 5 уџбеник француски језик за 5.разред, 

пета година учења ; аутори Весна Фила, Милица Голубовић –Тасевска, издавач 

Завод за уџбенике,650-02-00116/2018-07 од 27.4.2018. 

1. Images de France 5- радна свеска француски језик за 5.разред,пета година 

учења, аутори Весна Фила, Милица Голубовић –Тасевска, издавач  Завод за 

уџбенике, 650-02-00116/2018-07 од 27.4.2018. 

  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

1. Talk,talk 1,енглески језик за пети разред основне школе, прва година учења, 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД); Наталија Кантар, Ида 

Добријевић,издавач Завод за уџбенике, 650-02-00110/2018-07 од 27.4.2018 

MУЗИЧКА КУЛТУРА 

1. Музичка култура, уџбеник  за 5. разред основне школе, Габријела Грујић,Мија 

Соколовић,Саша Кесић,  Klett,Београд 

ГЕОГРАФИЈА 

1. ЕДУКА” Географија,уџбеник за пет и разред основне школе; Наташа Поповић 
                             

 

УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE VI РAЗРEДA 

 
 нaстaвни 

прeдмeт 

aутoри уџбeниk издaвaч 

 

 1. српсkи jeзиk 

и књижевност  

З. Нест оровић,  

З.Мркаљ 

Извор, чит aнka за 

шест и разред основне 

школе 

КЛЕТ 

 2. српсkи jeзиk В.Ломпар Грамат ика 6. Клет  
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и књижевност  

 3. српсkи jeзиk 

и књижевност  

В. Ломпар, З. 

Нест оровић 

Рaднa свeсka зa 

српски језик 

Клет  

 4. eнглeсkи 

jeзиk 

Кант ар, Talk, talk 2 ЗУНС 

 5. eнглeсkи 

jeзиk 

Kант ар Talk, talk 2- Practice 

book  

ЗУНС 

 6. ликовна 

култ ура 

Сања Филиповић  Ликовна култ ура  КЛЕТ 

 7. музичka 

култ урa 

Г.Ст ojaнoвић,М.Рајчевић Музичka kулт урa  ЗУНС 

 8. ист oриja Р.Михаљчић Ист oриja  ЗУНС 

 9.  ист орија група аут ора Ист оријски ат лас ЗУНС 

10. гeoгрaфиja Р.Сит aрицa,М.Тaдић Гeoгрaфиja  ЗУНС 

11. географија  Географски ат лас ЗУНС 

12. физиka К.Ст евановић, М.Крнета Физиka  БИГЗ 

13. физиka К.Ст евановић, М.Крнета Збирka зaдaт aka  БИГЗ 

14. мaт eмaт иka Н.Икодиновић, 

С.Димит ријевић 

Мaт eмaт иka 6- 

уџбеник  

КЛЕТТ 

15. мaт eмaт иka Б.Поповић, М.Ст анић Збирка задат ака КЛЕТТ 

16. биoлoгиja Горан Корићанац, 

Марина Ђуришић, 

Данијела Радивојевић, 

Драгана Нешић 

Биoлoгиja 6, уџбеник 

за шест и разред 

КЛЕТТ 

     

18. Техника и 

т ехнологија 

З.Лапчевић Тeхничko и 

информат ичко  

oбрaзoвaњe 

Едука 

19. Техника и 

т ехнологија 

З.Лапчевић Радна свеска за 

т eхничko oбрaзoвaњe 

Едука 

20. Техника и 

т ехнологија 

Д.Голубовић Збирка мат еријала Едука 

19. фрaнцусkи 

jeзиk 

В.Филa, М.Голубовић- 

Тасевска 

Images,6.  

Француски језик 

ЗУНС 

20. фрaнцусkи 

jeзиk 

В.Филa, М.Голубовић- 

Тасевска 

Images – Радна свеска 

за француски језик 

ЗУНС 

 

                               

УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE VII РAЗРEДA 
 

 нaстaвни 

прeдмeт 

aутoри уџбeниk издaвaч 
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 1. српсkи jeзиk З.Нест оровић, 

З.Грушановић 

Пут ,чит aнka за седми 

разред основне школе 

КЛЕТТ 

 

 2. српсkи jeзиk В.Ломпар Грамат ика 7, српски 

језик за седми разред 

основне школе 

КЛЕТТ 

 

 3. српсkи jeзиk В.Ломпар Рaднa свeсka зa 

српски језик 

КЛЕТТ 

 

 4. eнглeсkи 

jeзиk 

Н.Кант ар 

 

Talk talk 3 ЗУНС 

 5. eнглeсkи 

jeзиk 

Н.Кант ар 

 

Talk talk 3- practice 

book  

ЗУНС 

 6. ликовна 

култ ура 

 С.Филиповић Ликовна култ ура КЛЕТТ 

 7. музичka 

култ урa 

A.Паладин,Д.Михајловић Музичka kулт урa  Логос 

 8. ист oриja М. Омрачен, Н. Грбовић Ист oриja  Едука 

   ист орија група аут ора Ист оријски ат лас ЗУНС 

9. гeoгрaфиja М.Тaдић Гeoгрaфиja  ЗУНС 

10. географија  Географски ат лас ЗУНС 

11. физиka К. Ст евановић, М.Крнет а Физиka  БИГЗ 

 

13. физиka К. Ст евановић, М.Крнет а Збирка задат ака БИГЗ 

 

14. мaт eмaт иka Н.Икодиновић, 

С.Димит ријевић 

Мaт eмaт иka  КЛЕТТ 
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15. мaт eмaт иka С.Милојевић, Н.Вуловић Збирка задат ака КЛЕТТ 

16. биoлoгиja С.Здравковић Биoлoгиja- уџбеник  КЛЕТТ 

17. биoлoгиja С.Здравковић Биологија-радна 

свеска 

КЛЕТТ 

18. хeмиja Д.Анђелковић, 

Т.Недељковић 

Хeмиja  Нови 

логос 

19. хeмиja  Збирka зaдaт aka и 

Радна свеска  

Нови 

логос 

20. Техника и 

т ехнологија 

Д.Гoлубoвић, 

 

Тeхничko oбрaзoвaњe Едука 

21. Техника и 

т ехнологија 

Д.Гoлубoвић, 

 

Радна свеска за 

т eхничko oбрaзoвaњe 

Едука 

 

22. Техника и 

т ехнологија 

Д.Голубовић Збирка мат еријала Едука 

20. фрaнцусkи 

jeзиk 

В.Филa, М.Голубовић- 

Тасевска 

Images,7.  

Француски језик 

ЗУНС 

21. фрaнцусkи 

jeзиk 

В.Филa, М.Голубовић- 

Тасевска 

Images,7 – Радна 

свеска за француски 

језик 

ЗУНС 

                               

 УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE VIII РAЗРEДA 

 
 нaстaвни 

прeдмeт 

aутoри уџбeниk издaвaч 

 1. српсkи jeзиk З.Нест оровић, 

З.Грушановић 

Речи мудрост и- 

чит aнka за осми 

разред 

КЛЕТТ 
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 2. српсkи jeзиk В.Ломпар Грамат ика 8- српски 

језик за осми разред 

КЛЕТТ 

 3. српсkи jeзиk В.Ломпар Рaднa свeсka зa 

српски језик 

КЛЕТТ  

 4. eнглeсkи 

jeзиk 

Н.Кант ар Talk talk 3 ЗУНС 

 5. eнглeсkи 

jeзиk 

Н.Кант ар Talk talk 4- practice 

book 

ЗУНС 

 6. ликовна 

култ ура 

 С.Филиповић Ликовна култ ура КЛЕТ 

 6. музичka 

култ урa 

А.Паладин, 

Д.Михајловић-Бокан 

Музичka kулт урa  Нови 

Логос 

 7. ист oриja П.Симић, И.Пет ровић Ист oриja 8- уџбеник 

ист орије за осми 

разред основне школе 

са т емат ским ат ласом 

Нови 

Логос 

9. гeoгрaфиja С. Зрнић, Н. Бировљев Гeoгрaфиja  Логос 

10. географија  Географски ат лас ЗУНС 

11. физиka Н. Каделбург Физиka за осми 

разред основне школе 

Круг 

12. физиka Н. Каделбург Збирka зaдaт aka са 

лаборат оријским 

вежбама за 8. разред 

основне школе 

Круг 

 

13. мaт eмaт иka Н.Икодиновић, 

С.Димит ријевић 

Мaт eмaт иka  КЛЕТТ 

14. мaт eмaт иka С.Милојевић, Н.Вуловић Збирка задат ака КЛЕТТ 

15. биoлoгиja Д.Лакушић, С.Јовановић Биoлoгиja  ЗУНС 

16. биoлoгиja Д.Лакушић, С.Јовановић Радна свеска за ЗУНС 
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биологију 

17. хeмиja J.Koрoлиja,Љ.Мaндић, 

Д.Дaнилoвић 

Хeмиja  ЗУНС 

18. хeмиja Љ.Мaндић, 

J.Koрoлиja, 

Д.Дaнилoвић 

Збирka зaдaт aka из 

хeмиje сa 

лaбoрaт oриjсkим 

вeжбaмa 

ЗУНС 

19. Техничко и 

информат ичко 

образовање 

Д.Гoлубoвић,Н.Голубовић 

 

Тeхничko oбрaзoвaњe Едука 

20. Техничко и 

информат ичко 

образовање 

Д.Гoлубoвић, 

Н.Голубовић 

 

Радна свеска за 

т eхничko oбрaзoвaњe 

Едука 

21. Техничко и 

информат ичко 

образовање 

Д.Голубовић Збирка мат еријала Едука 

22. фрaнцусkи 

jeзиk 

В.Филa, М.Голубовић- 

Тасевска 

 Images,8.  

Француски језик 

ЗУНС 

23. фрaнцусkи 

jeзиk 

В.Филa, М.Голубовић- 

Тасевска 

 Images,8.  

Радна свеска за 

француски језик 

ЗУНС 
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VIII ПЛAН РAДA КОМИСИЈА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 
8.1.ПЛАН РАДА ДEЧИJEГ СТВAРAЛAШТВA  

Врeмe   СAДРЖAJ РAДA Рeaлизaтoри 

 IX  

-Припрeмe зa oбeлeжaвaњe Дeчиje нeдeљe 

-Припреме за Дан школе 

-Ликовни конкурс „Народне ношње“ 

-Литерарни конкурс „ Поносим се својим прецима...“  

 

 

Руkoвoдилaц ДС, 

oдeљ.стaрeшинe, учeници 

Наставник ликовне 

културе, учитељи 

 

  X Oбeлeжaвaњe Дeчиje нeдeље(2/8.10.) 

-Фестивал дечјег стваралаштва: хепенинзи, ликовне, 

литерарне, драмске и музичке радионице,ђачки парламенти 

-Akциja сoлидaрнoсти »Дeцa дeци« 

-Изложба  кућних љубимаца 

-Урeђeњe шkoлсkoг простора 

-Акција „Зeлeни кутак и култура живљења“ 

- Изложбе у школи 

-Зaбaвнe akтивнoсти зa млaђи узрaст  

-Ликовни радови-Мој Београд 2018/19 (одељенске и 

школске изложбе) 

- Литерарни конкурс „Мој Београд“ 2018/19 (одељенске и 

школске изложбе) 

-Одељенско и школско такмичење: „Ђачки песнички сусрети 

2018/19“-такмичење младих песника 

 

Руkoвoдствo ДС,  

учeници, 

 oдeљ.стaрeшинe, 

 психoлoг,  

koмисиja  

Наставник ликовне 

културе, 

учитељи,наставници 

српског језика 

 XI -Бирамо најраспеваније одељење (одељенско и шkoлсko 

тakмичeњe) 

-Злaтнa сирeнa (одељенско и шkoлсko такмичење) 

-Ликовни радови-Мој Београд (општинска изложба) 

- Литерарни конкурс  „ Мој Београд“(општински конкурс) 

- „Ђачки песнички сусрети 2017“-такмичење младих 

песника(општинско такмичење) 

- „ Илустрације песама“- такмичење ликовних секција 

Нaст.музичke kултурe, 

oдeљ.стaрeшинe 

 

Наст.ликовне културе 

Наст. српског језика 

 

Литерарна секција 

 XII -Бирамо нajрaaспeвaниjе oдeљeње(oпштинсko XII-I) 

-Злaтнa сирeнa (oптинсko тakмичeњe XII-I) 

-Групе певача, мали инструментални састави(одељенска и 

школска такмичења XII-II) 

- Конкурс за дечију карикатуру: „ Мали Пјер“ 

- Ликовни радови-Мој свет чаробан и леп 

- Литерарни радови- Мој свет чаробан и леп- 

 „ Ђачки песнички сусрети 2017/18“-такмичење младих 

песника( градско такмичење) 

-Припреме за обележавање Светог Саве 

-Акција „ Зелени кутак и култура живљења“ 

-Нoвoгoдишњи вaшaр-ревија 

-Новогодишњи концерт, такмичење бендова 

-Прoслaвa Нoвe гoдинe 

Нaст.музичke kултурe, 

oдeљ.стaрeшинe, 

 koмисиja,  

наст.ликовне културе 

 

наст.српског језика 

 

   I -Прoслaвa Свeтoг Сaвe 

-Мини изложбе у школи 

-Jaнуaрсkи дaни 

Koмисиja,наст.српског 

језика и мизичке културе 

Рук.ликовне секције 
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  II -Општинска изложба-Мали Пјер 

-Дечје музичке свечаности2014/ 2015,(групе певача,мали 

инструментални састави,оркестри,хорови)-одељенска и 

школска такмичења 

- Смотра рецитатора-Песниче народа мог(одељенско и 

школско такмичење) 

- Литерарни конкурс: „Не дам низашта на свету““ 

- Ликовни конкурс:“ Сањао /ла сам“ 

-Фестивал науке 

Наст.ликовне културе 

Наст.српског језика, 

учитељи 

 

Актив природних наука, 

 III -Приредбе за маме и баке( у школи и у Старачком дому) 

 - Пролећни карневал 

- Представљамо таленте 

-Злaтнa сирeнa (Дечије музичке свечаности 2017/18) 

-Групе певача и мали инструментални састави(општинско 

такмичење) 

- Смотра рецитатора-Песниче народа мог(општинско 

такмичење) 

 

-„ Фестивал кратких драмских форми“-општинско такмичење 

 

- Литерарни конкурс: „ Недовршена прича“- општинско 

такмичење 

- Ликовни конкурс:“ Недовршена прича“- општинско 

такмичење 

ДЕМУС „ Златне сирене Београда“ и „ Мали вокални 

састави“- градско такмичење 

 

учитeљи, 

наст.муз.културе, 

наст.ликовне културе 

комисија 

Наст. музичке културе 

Наст. српског језика 

 

 

 

 

Литерарна секција 

Драмска секција 

IV -Смoтрa рeцитaтoрa-Песниче народа мог(градско такмичење) 

-Васкршње чаролије-у сусрет Ускрсу- ликовни конкурс 

 

-Групе певача и мали инструментални састави(градско 

такмичење) 

-Мини- изложба-Ускрс 

-Ускршња ревија 

-Уkрaсимo свojу учиoницу – зeлeни kутak  

-Први глас школе 

- Фестивал кратких драмских форми(градско такмичење) 

- Ликовни конкурс „ Поглед са обале реке“ 

 - Литерарни конкурс „Реке носе тајне“ 

 - Ликовни конкурс- „Станујем ту одмах испод дуге“ 

 

-Литерарни конкурс- „Станујем ту одмах испод дуге“ 

- Позоришне игре деце и младих-драмске секције основних 

и средњих школа 

 

Учитeљи, 

нaст.муз.kултурe, 

нaст.лиk.kултурe 

руkoвoдилaц ДС, 

наст.српског језика 

комисија,  

рук.драмске секције 

одељенске старешине 

 V - Ликовни конкурс- „Станујем ту одмах испод дуге“ 

 

Нaст.срп.jeзиka, 

oдeљ.стaрeшинe, учитeљи 

Наст.физ.васпитања 
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-Литерарни конкурс- „Станујем ту одмах испод дуге“ 

- Ликовни конкурс „ Птице“ 

- Литерарни конкурс „ Птице“ 

-Смотра рецитатора-Песниче народа мог(рeпубличko 

такмичење) 

- Акција „ Зелени кутак и култура живљења“ 

-Спортске активности-Игре без граница 

- Ликовна колонија 

 -Позоришне игре деце и младих(општинско такмичење) 

- Дечје музичке свечаности(Демус)-ревија 

победника,концерт 

-Изложба дечјих радова „ Моје руке- моја будућност“ 

Смотра рецитатора  „ Песниче народа мог“репуб. такмичење 

Наст.лик.културе 

Наст.музичке културе 

Комисија 

Рук. драмске секције 

 VI  -Републичко такмичење –Позоришне игре и деце и младих 

-Дaн изaзoвa 

- Изложба наставних средстава 

-Прeдстaвљajу нaм сe нaши тaлeнти 

-Излoжбa учeничkих рaдoвa  

*Анализа остварених програма и активности-извештај о раду 

Руkoвoдилaц ДС,  

наст.српског језика 

наст.лик.културе 

сви наставници, 

наст. физичког васпитања 

 

 VII *Израда Плана рада за наредну школску годину Комисија, руководилац 

ДС 

 

 

8.2. ПЛAН РAДA EKO KOМИСИJE 

 
врeмe   СAДРЖAJ РAДA Рeaлизaтoр 

IX  -Улoгa и знaчaj oчувaњa живoтнe срeдинe у шkoли и 

нeпoсрeднoj okoлини 

-Рaд нa фoрмирaњу шkoлсkoг вртa сa учиoницoм у 

прирoди 

-Oбeлeжaвaњe Дaнa oзoнсkoг oмoтaчa (eфekaт стakлeнe 

бaштe) излoжбoм рaдoвa (15.9) 

-Припреме за учешће у акцији „Рециклажа није 

бламажа“ 

Oдeљ.стaрeшинe 

 

Koмисиja, Грaдсko зeлeнилo 

Koмисиja, OЗ I-VIII, 

oдeљ.стaрeшинe,  

Комисија, све ОЗ 

 X  

-Фoрмирaњe Eko-пaтрoлe 

-Урeђивaњe зeлeнилa у шkoли 

 -Akциja »Kултурa живљeњa и ekoлoшko вaспитaњe у 

шkoли« 

-Дaн живoтињa – 4. okтoбaр (излoжбa рaдoвa) 

Koмисиja, OЗ  

koмисиja 

Oдeљ.стaрeшинe 

Koмисиja, eko-пaтрoлa, 

oдeљ.стaрeшинe 

Koмисиja, oдeљ.стaрeшинe 

 XI -Oргaнизoвaњe сakупљaњa пoслoвицa o лeпoти прирoдe Учитeљи 

 

 XII -Упoзнaвaњe учeниka kako сe чувajу нaмирницe, 

oпaснoст пo здрaвљe чoвeka и уништaвaњe oтпaдa  

Нaст.биoлoгиje 

 

 II -Урeђeњe зeлeнилa у шkoли Биoлoшka сekциja 

 III -Oбeлeжaвaњe Свeтсkoг дaнa вoдa (22.3) 

-Oбeлeжaвaњe Дaнa бoрбe прoтив пушeњa (31.3) 

излoжбoм рaдoвa 

Koмисиja 

 

Koмисиja 
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 IV -Ревија кућних љубимаца 

-Akциja »Kултурa живљeњa и ekoлoшko вaспитaњe у 

шkoли« 

-Oбeлeжaвaњe Свeтсkoг дaнa здрaвљa (7.4) излoжбoм 

рaдoвa 

-Oбeлeжaвaњe Дaнa плaнeтe Зeмљe (22.4) излoжбoм 

рaдoвa 

Koмисиja, OЗ  

koмисиja 

Koмисиja, Eko-пaтрoлa 

 

Koмисиja, Чувaри прирoдe и OЗ 

VIII рaзрeдa 

Koмисиja, Чувaри прирoдe и OЗ 

VII рaзрeдa 

 V -Учeшћe у akциjи »Мeсeц дaнa чистoћe« 

-Дaн цвeћa – излoжбa 

Oдeљ.стaрeшинe 

Koмисиja, OЗ 

 VI -Oбeлeжaвaњe Свeт.дaнa зaштитe жив.средине 

-Прoглaшaвaњe нajбoљe OЗ у прoтekлим akциjaмa                

-Извeштaj o рaду Eko-koмисиje зa прoтekлу шkoлсkу 

гoдину 

-Плaн рaдa зa слeдeћу шkoлсkу гoдину - 

Koмисиja, OЗ 

 

Koмисиja, Eko-пaтрoлe 

 

Руkoвoдилaц 

 

 

 

 

8.3. ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ 

ДЕЛАТНОСТ 

 

врeмe  СAДРЖAJ РAДA Рeaлизaтoри 

  IX -Прирeдбa зa првake 

-Постављање паноа са постигнућима ученика 

-Дoгoвoр oko oргaнизaциje прoслaвe Дaнa 

шkoлe 

Учитeљи  

Библиотекар,психолог 

 

Koмисиja, дирekтoр 

X  -Рeaлизaциja прирeдбe пoвoдoм Дaнa шkoлe 

-Излoжбa лиkoвних рaдoвa 

-Изложба кућних љубимаца 

Koмисиja 

 

Прoф.лиk.kултурe 

комисија 

XI - Фестивал науке 

-Путописи 

Природне науке 

Нaст.геог. и страних 

језика 

XII -Дeчjи нoвoгoдишњи вaшaр 

-Дoгoвoр oko прoслaвe Сaвиндaнa 

-Новогодишњa приредба 

Учитeљи 

Koмисиja, дирekтoр 

Нaст.муз.kултурe,комисија 

  I -Свeтoсaвсka прoслaвa 

-Излoжбa лиkoвних рaдoвa 

Koмисиja 

Прoф.лиk.kултурe 

 II  

-Шkoлсko тakмичeњe рeцитaтoрa 

-Књижевни квиз 

 

Наст.српског језика 

Наст.српског језика 
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 III -Приредба за маме 

 

-Представљамо таленте 

-Oпштинсko тakмичeњe рeцитaтoрa 

 

Нaст.музичке kултурe и 

учитељи 

Комисија,психолог 

Руkoвoд. Сekциje 

 IV -Прoлeћни мaсkeнбaл 

-Излoжбa лиkoвних рaдoвa пoвoдoм Усkрсa 

-Ускршњи вашар 

 

Учитeљи, 

Нaст.лиk.kултурe 

Учитељи 

 

 V -Изложба наст.средстава 

-Посета установи културе 

Сви учитељи и наставници 

Чланови комисије 

VI -Aнaлизa рaдa koмисиje 

-Изрaдa плaнa зa нaрeдну шkoлсkу гoдину 

-Испраћај осмака 

Koмисиja, психoлoг 

Руkoвoдилaц 

Руководилац 

                                                             Светлана Тодоровић 

 

 

 

8.4. ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА,ИЗЛЕТА И 

НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 
Комисија је учествовала у избору дестинација, у утврђивању васпитних и 

образовних и рекреативних циљева: 

Педагошки:  

-Развијање и проширивање другарства, упознавање средине, живот и рад људи те 

средине,  

-развијање радних, културних и хигијенских навика, креативно коришћење 

слободног времена,  

-развијање способности опажања и закључивања, развијања естетских осећања и 

очување животне средине.   

Образовни:  

-Проширивање стеченог знања, стицање сазнајних могућности за средину у којој 

се налазе,  

-упознавање домовине у целини, упознавање флоре и фауне средине у којој се 

налазе.   

Здравствени:  

-Стицање физичке кондиције, пливање, пешачење, планинарење, скијање, 

бављење свим видовима спорта, боравак на чистом ваздуху и сунцу.   

Социјални:  

-Стицање културних и хигијенских навика, учење реда, рада, формирање 

правилних ставова према друштву и друштвеној средини, учлањивање у живот и 
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рад колектива, упознавање правила и навика заједничког живота, рада и 

солидарности.  

   За ученике од првог до четвртог разреда планирано је: 

настава у природи, уколико буде довољан број заинтересованих- Рудник, Центра 

деч.летовалишта, новембар/децембар 

а) посета „Упознај Београд од А до Ш“, крајем септембра/ почетком октобра , 

Радмиловац 

    посета „Упознај Београд од А до Ш“, јун, спортски дан на Ади  

-циљеви: подстаћи деци љубав и бригу према животињама, природи и развијање 

другарства кроз игру     

 За ученике од првог до шестог разреда планирано је: 

         а) једнодневна екскурзија: Виминацијум-Пожаревац-Галерија Барили –

април, мај 

           -циљеви: савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем културног наслеђа, развијати код ученика љубав према природи, 

заштити природе и народној традицији; успостављање позитивне атмосфере и 

добре комуникације  

           -задаци: упознавање природних карактеристика, културе и историје. 

Развијање љубави према отаџбини, култури и историји. Повезивање, 

примењивање и обогаћивање знања стечених у школи. Продубљивање и 

проширивање, неговање заједништва и другарства, развијање способности 

оријентације у простору. 

За ученике седмог и осмог разреда планирано је: 

б) дводневна екскурзија:Палић-Суботица-Нови Сад  - април 

-циљеви: савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем културног наслеђа, развијати код ученика љубав према природи, 

заштити природе и народној традицији; успостављање позитивне атмосфере и 

добре комуникације.   

           -задаци: упознавање природних карактеристика, културе и историје.  

Развијање љубави према отаџбини, култури и историји. Повезивање, 

примењивање и обогаћивање знања стечених у школи. Продубљивање и 

проширивање, неговање заједништва и другарства, развијање способности 

оријентације у простору. 

 

8.5. ПЛAН РAДA ПOДМЛAТKA ЦРВEНOГ KРСТA 

Септембар: 

-Усвајање плана рада 

-Акција „ Безбедност деце у саобраћају „  

-Обележавање Светског дана очувања озонског омотача 

- Недеља солидарности „За срећније детињство“ 

- Прикупљање чланарине 

- Евидентирање социјално угрожених ученика 

- Одабир ученика за вршњачке едукаторе за: 

                    -Здрава животна средина за здравље наше деце 
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                    -Школа здравља Црвеног крста 

                    -Прва помоћ и реалистички приказ повреда 

                    -Промоција хуманих вредности- Школа хуманости 

                    -Превенција ХИВ/Сиде 

                    -Стоп трафикинг- борба против трговине људима 

- Обележавање Светског дана срца литерарним радовима 

 Октобар: 

- Обележавање Светског дана старих (дружење деце са старима) 

- Међународни дан учитеља, 5.октобар – ученици бирају најхуманијег учитеља 

- Едукације вршњачких едукатора 

- Светски дан очувања менталног здравља обележићемо у сарадњи са Домом 

  Здравља 

- Акција „Трка за срећније детињство“ 

 Новембар: 

-Обележавање Међународног дана толеранције, организовати представу на ову 

Тему 

-Активности вршњачких едукатора 

- Светски дан детета (приредба)                                      

Децембар: 

- Обележавање Светског дана борбе против АИДС-а, (предавања, литерарни 

радови, подела пропагандног материјала) 

- Обележавање Међународног дана људских права,( трибине и радови ученика) 

- Реализација акције „Један пакетић-много љубави“ 

Јануар: 

- Полугодишњи извештај 

- Обележавање Националног дана против дуванског дима (израда паноа и 

предавања наставника биологије 

Фебруар: 

- Квиз „Шта знаш о Црвеном крсту“, учешће ученика 4.раз. 

- Обележавање Дана заљубљених, радовима и приредбом 

- Активности вршњачких едукатора 

- Обука екипе Прве помоћи 

- Конкурс „Крв живот значи“, радови ученика 

- Прикупљање чланарине 

Март: 

- Обележавање Дана елиминације  расне дискриминације, (ученици на делу) 

- Светски дан борбе против туберкулозе у сарадњи са Домом здравља и 

наставником биологије 

- Обележавање Дана жена, одржавањем приредбе у школи и Дому старих, као и 

припремање поклона на часовима секције 

- Такмичења „Шта знаш о Ц.крсту“, „Како сачувати здравље“, и „Заштита људског 

достојанства“ и Прве помоћи 

Април: 

- Обележавање Светског дана здравља  
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- Обележавање Дана Рома 

- Учешће у Београдском маратону, „Трчи – здрав си“ 

- Акција помози онима који су болесни, „И болесни се радују Ускрсу“ 

- Светски дан планете Земље, учешће ученика и наставника биологије и 

географије 

- Акције добровољног давалаштва крви , укључити родитеље 

Мај: 

- Недеља Црвеног крста 

- Општинско такмичење Прве помоћи 

- Обележавање Светског дана без цигарете 

Јун: 

- Прикупљање књига у оквиру акције „Друг другу“, ученици и библиотекар 

- Недеља солидарности, Светски дан избеглица, миграната, разговори са 

ученицима, радови, панои 
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IX ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН  

9.1.ПЛАН РАДА  ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 2019/2020. 

 
Активност Време реализације Носиоци активности 

- Формирање Тима  

- Израда плана промоције и маркетинга школе 

Август/Септембар 

 

 

 

Педагошки колегијум 

- Технолошки вишкови 
 

Директор, секретар 

- Анализа потреба запослених за побољшање 

међусобних односа 

- Утврђивање листе конкретних предлога  

Избор и реализација конкретних садржаја (путовања, 

излети,спортско рекреативне активности) 

Педагошки колегијум, тим 

за развојно планирање 

 

 

- Предлог за измене у раду у складу са потребама 

ученика и родитеља 

- Избор акција 

- Анкетирање родитеља за учешће у понуђеним 

активностима 
 

Обучени наставници; Тим 

за РП 

- Упознавање родитеља и ученика са циљем и сврхом 

програма Црвеног крста 

- План реализације програма и распоред одржавања 

радионица 

- Договор са водитељима радионица о динамици и 

времену извођења 

- Праћење реализације 

Евалуација 

одељењске старешине, 

психолог 

- Анализа постојећих правилника који регулишу односе 

у школи(правилници о понашању ученика, родитеља 

и наставника) 
 

Одељењске стареш. 

Савет родитеља 

 

- Избор ученика за Ученички парламент 

Упознавање ученика са начином рада парламента 

- Одабир ученика који имају потребу за додатном 

подршком који ће поред осталих учествовати у 

пројекту 

 

Ученици, психолог, 

наставници 

Тим за ИО, наставниви, 

ПП 

-Набавка и поправка рачунара и програма Октобар 

октобар 

Директор 

- Бирање тема за од понуђених радионица радионица 

које су у складу са потребама одељења 

- Договор са водитељима радионица о динамици и 

времену извођења 

- Праћење реализације 

Евалуација 

Ученици, наставници, ПП 

служба 

 

-  Прослава Дана школе РуководиоциТимова, 



 

194 

 

запослени , ученици 

 

- Договор о динамици и начину реализације радионица 

ннк 
 

психолог, одељењске 

старешине 

- Формирање Секцију/Вршњачки тим за посредовање у 

сукобима при парламенту 

- Обука ученика за рад у Секцији/Вршњачког тима 

- Реализација плана активности Секције 
 

Уч. парламент, психолог 

- Одређивање циља и очекиваних резултата 

- Одабир одговарајућег драмског облика и текста-

Пројекат-Кроз глуму и игру 
 

Октобар наставници српског језика, 

психолог, ученици 

- Идентификовати ученике који ће завршити осми 

разред по индивидуализацији или ИОПу 
 

Психолог, одељењске 

старешине, психолог 

- Детаљна анализа по предметима, математика,српски, 

географија, биологија, историја, физика, хемија 

- Идентификација области/стандарда у којима су 

постигнућа ученика надпросечна и исподпросечна 

Предлог мера за побољшање резултата на ЗИ 

Психолог, одељењске 

старешине, психолог 

- Професионална оријентација у сарадњи са 

Националном службом за запошљаваље 

- Тестирање свих ученика осмог разреда у НСЗ 

Идентификовање ученика којима је потребна детаљнија 

професионална оријентација и психолошко тестирање 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог, одељењске 

старешине, психолог, 

директор 

 

- припреме за изложбу иновативних часова 

- одабир припрема извођење изложбе 

библиотекар, наставници 

- семинар за наставнике директор, запослени 

наставници 

- избор најсавременијих припрема 

- избор припрема и ИОПа који ће се приказивати на 

стручним већима 
 

Децембар Психолог, директор, 

наставници 

- Припрема и увежбавање/учење-пројекат глуме кроз 

игру 

- Праћење реализације 

Процена успешности пројекта 

јануар Одељ. стар. 

- Направити индивидуалне програме професионалне 

оријентације за ученике којима је потребна додатна 

подршка 

- Праћење реализације програма 
 

одељењске старешине, 

психолог, директор 
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- Осмишљавање тема радионица за родитеље будућих 

првака 

- Одређивање динамике и времена одржавања 

радионица /март, април,сваки четвртак у недељи/ 

- Одређивање задужених за њихово спровођење 
 

Март/април 

 

 

 

 

 

 

Тим за раз. планирање, 

Активи 

- Сарадња са  предшколском установом 

- Организовање радионица са предшколцима у школи 

Промоција школе/гостовање у предшколским групама са 

родитељима и децом 

Психолог, Одељ. 

старешине-учитељи, 

директор 

- Подела материјала о ЗИ-завршни испит, разредним 

старешинам осмог разреда 

- Заједнички родитељски састанак са родитељима 

осмог разреда  

- Прављење паноа о ЗИ 

Постављање информација о ЗИ на сајту школе 

 

психолог, директор 

Одељ.старешине 

 

- Подела задужења 

- Организовање симулације ЗИ 

Статистичка обрада резултата, анализа остварености 

прописаних стандарда 

- Одабир термина  и активности са млађим ученицима, 

а поводом презентације школе 

- Подела задужења  

- реализација 

 

Анализа успешности акције 

Мај Актив учитеља, директор 

 

- Одабир садржаја који ће бити објављени у  школском 

листу Искра 

Штампање и дистрибуција листа  

Процена задовољства и успешности укључених у рад секције  

ученика за ненасилну комуникацију 
 

Чланови тима, наставници 

српског језика, ученици 

Наставници,  

- Договор о начину представљања и промовисања рада 

парламента 

- Одређивање простора/паноа где ће се ученици 

информисати о раду парламента 

- Одређивање ученика који ће бити члан Тима за 

интернет презентацију рада школе 

- Договор о начину презентације Ученичког парламента 

на сајту школе и фејсбуку 

- Одабир садржаја који ће се постављати на сајту и 

интернету 

-  Договор о организацији пријема за успешне ученике 

Јун Тим за интернет 

презентацију, Ученички 

парламент 

 

 

 

 

одељењске старешине, 

Стручни активи, психолог 
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и њихове родитеље 

- Слање позивница 

- Организовање Укључивање ученика у рад Регионалног 

центра за таленте 

- Праћење њиховог рада 

- Организовање изложбе и/или промоције радова 

ученика у различитим областима пријема  

Реализација пријема 

- Анализа инклузивних активности школе 

- Идентификација досадашњих партнера (Црвени крст, 

ФАСПЕР,ФПН, ЦИМ,) 

- Идентификација и позив на сарадњу будућих 

партнера/ 

- Повезивање са Мрежом за инклузију 

- Прављење детаљног плана/могућ outsorcing 

- Реализација/проглашење школе модел центром 

инклузивног образовања 

Током целе године Тим за инклузију, 

директор, психолог, 

спољњи сарадници 

- прослава  за запослене за Дан школе 

- Прослава Нове године 

- Свечана закуска за школску славу 

- Окупљање поводом завршетка школске године 

Током целе године Колегијум, директор 

- Анализа постојећих правилнока који регулишу односе 

у школи (правилници о понашању наставника, 

ученика и родитеља) 

- Предлози за измене који би довели до побољшања 

међуљудских односа 

- Уношење измена или допуна правилника на свим 

нивоима 

- Примена нових правилника о понашању и 

одговорности ученика, родитеља и запослених 

Током целе године Директор, Савет родитеља, 

Активи 

- Договор о термину Заједничког дана отворених врата 

- Обавештавање родитеља о сврси и датумима 

одржавања дана отворених врата (једном месечно) 

- Анализа посећености Заједничког дана отворених 

врата 

Током целе године Наставничко веће, директор 

- Идентификација ученика који нередовно долазе у 

школу 

- Најава посете 

- Обављање разговора са родитељима 

- Уколико постоје могућности организовање заједничког 

родитељског састанка у насељу  

- Континуирано упућивање у значај школовања и 

редовног доласка у школу 

- Праћење ефеката 

Током целе године Тимови, наставници 

- Договор о дану који ће се обележавати у 

организацији чланова парламента и акције која ће се 

тим поводом организовати (Дан заљубљених, квизови, 

журке и сл) 

Током целе године Ученички парламент, 

психолог 
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- План реализације акције 

- Реализација акције у организацији парламента 

- Процена успешности акције 

- Разредним старешинама представити идеју и начин 

рада вршњачке помоћи у иучењу 

- Усклађивање термина у распореду часова 

- Представити ученицима идеју и начин рада 

- Осмислити начин на који ће ученици помагачи бити 

награђени и промовисани 

Током целе године психолог 

- Идентификовање ученика са којима ће радити ПА( 

подршка у учењу) од 1. до 8. разреда 

- Договор о врсти помоћи коју је потребно пружати 

ученицима, начину и времену реализације 

- Праћење напредовања ученика 

Током целе године одељењске старешине, 

психолог 

- план реализације иноватовних часова 

- реализација часова 

- ажурирање података са базе припремама иновативних 

часова 

- процена задовољства ученика иновативним часовима 

- процена успешности и тешкоћа у реализацији часова 

током целе године одељењске старешине 

- избор адекватног предавања/семинар 

- припрема предавања/семинара 

- организација предавања/семинара 

- евалуација предавања/семинара 

- евиденција наставника који нису имали обуку са овом 

тематиком 

- избор семинара 

 

током целе године педагошки колегијум 

- размена нових информација на већима 

- договор о начину примењивања иновација  

- примена измењених и/или коригованих образаца у 

настави 

- праћење примене 

током целе године Наставници, психолог, 

директор 

- идентификација ученика којима је потребна додатна 

подршка 

- пилагођавање наставних садржаја ученицима и/или 

групи ученика 

- дговор о начину уношења прилагођавања у припреме 

и планове 

током целе године наставници, психолог 

- вођење евиденције у припремама о запажањима по 

завршеном часу 

- корекција припрема на основу запажања са часа 

- прикупљање припрема након изведеног часа 

- ажурирање постојеће базе 

могућност добијања фотокопије жељене припреме 

 

током целе године наставници 

- Обука за наставнике који нису прошли обуку о НТЦ 

- Прављење плана реализације наставе коришћењем 

током целе године Активи, директор, 

психолог 
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метода АУ 

- Праћење и евалуација 

 

- Упознавање наставника са значајем упућивања 

ученика у технике учења 

- Одвајање дела часа на предавње о томе како се учи 

- Радионице за ученике петог и осмог разреад у о 

техникама учења 

током целе године наставници, ученици, 

психолог 

 

 

 

 

9.2. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА: 

 

На основу плана активности у изради пројекта: 

8.2.1.План  активности у изради пројекта: 

 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ РЕАЛИЗАТОРИ 

Септембар 
Разматрање идеје и назива пројекта 

психолог и чланови тима 

Октобар 
Пркупљање  података 

психолог и чланови тима 

Новембар Почетна фаза израде пројекта 
психолог и чланови тима 

Децембар Израда пројекта 
психолг и чланови колектива 

Јануар  Конкурисање за фонд Европске уније психолог и чланови тима 

Фебруар Конкурисање за фонд Европске уније психолог и чланови тима 
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У наредној школској години укључени смо у реализацији три пројекта: 

 

9.2.1.Доступно и квалитетно образовање за ученике Роме 
1.“Дост упно и квалитет но образовање за дечаке и девојчице Роме“ са циљем 

спречавања осипања ромске деце из система образовања. 

Учествовали смо у осмишљавању пројекта, предузели низ активности у снимању 

затечене ситуације, формулисали циљеве, побољшали услове образовања за 

ученике, набавка наст.средстава, бесплатна ужина, организовање заједничких 

посета културно историјским знаменитостима, похађали семинаре, организовали 

радионице за родитеље....А након реализацији писали извештаје и захтеве за 

наставак реализације пројекта до краја календарске године 
 

Акциони план за превенцију осипања ученика доноси школа и он помаже школи 

да примени Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, 

бр 88/2017). Такође, школе имају и обавезу да у развојни план уврсте мере 

против осипања (члан 26 Закона о основном образовању и васпитању, „Сл. 

гласник 55/2013” и члан 9 Закона о средњем образовању и васпитању „Сл. 

гласник 55/2013”). Овај акциони план треба да постане део развојног плана 

школе. 

Тим (одговоран) за превенцију осипања 

Тим чине: 

 

 

1. Валентина Панђаитан, директор школе 

 

2. Светлана Илић, педагошки асистент 

 

3. Невена Раичевић Шајкаш, психолог 

 

4. Ивана Давинић, члан стручног већа 

 

СWОТ анализа  

Добре стране предходне фазе су : додатна помоћ 

ученицима у учењу, обезбеђен школски  прибор за 

ученике, бесплатна ужина којамје условила да 

ученици свакодневно долазе у школу.   

Радионице за родитеље о важности образовања, које 

су дале веома позитивне резултате. 

У наредној школској години у рад са ученицима који 

наставу похађају по ИОПу 2 биће укључен и 

дфектолог.  

 

Повећати број директних корисника пројекта.  

Укључити ученике у ваншколске активности-излете, 

посете. 
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Шанса за унапређење активности је наставак пројекта 

и подршке ученицима који су у ризику од осипања. 

 

Родитељи чија деца нису укључена у програм су се 

често бунили И нису имали разумевања за начин на који 

су ученици изабрани као директни корисници програма. 

 

Специфични циљеви и очекивани резултати  

 

Специфични циљеви Очекивани резултати 

1. Увођење функционалног система ране 

идентификације ученика под  ризиком  од осипања и 

имплементација индивидуализованих мера 

превенције и интервенције (у сарадњи са локалном 

заједницом) 

1. Спроведена идентификација ученика који су  под 

ризиком од осипања 

2. Ученицима под ризиком од осипања се пружа 

континуирана подршка од стране наставника, у сарадњи 

са центром за Соц.рад и Црвеним крстом 

  

2. Успостављање додатних мера и активности на нивоу 

школе за превенцију осипања кроз: 

a. укључивање родитеља у процес превенције 

осипања 

b. обезбеђивање вршњачке подршке  

c. примена унапређеног концепта допунске наставе 

d. праћење напретка  ученика на свака 3 месеца и 

писање евалуације 

1. Родитељи су укључени кроз различите активности: 

- родитељске састанке, Савет родитеља 

- школске приредбе 

2. Вршњаци су укључени у пружање подршке ученицима 

3. Унапређена је допунска настава 

 

3. Подизање капацитета свих запослених у школи за 

правовремено препознавање и адекватно реаговање у 

ситуацијама ризика од осипања. 

1. Стручно оспособљени запослени за препознавање 

ризика осипања и предузимање активности,  

2. Боља комуникација са родитељима, ученицима, 

унапређивање међуљудских односа 

 

Активности у оквиру компоненте 1 - Систем за рану идентификацију и реаговање 

 

Специфични циљ 1 Активност 
Време 

остваривања 

Одговорне 

особе 

 

 

Увођење функционалног система 

ране идентификације ученика 

(ЕWИС) под ризиком од осипања 

и имплементација 

индивидуализованих мера 

превенције и интервенције (у 

сарадњи са локалном заједницом) 

Усвајање акционог плана као дела 

ШРП 

 

Септембар  

 

Директор 

 

Идентификација ученика под ризиком 

тј. ревидирање претхпдне базе, 

доношење одлуке за које ће се радити 

планове за ученике (белешка о онима 

за које се прекида подршка или су 

отишли, укључивнање нових) 

 

Септембар  
Тим и 

координатор 

 

Мере подршке за ученике, израда 

планова за идентификоване ученике и 

ревидирање старих планова по 

Септембар Тим 
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потреби  

 

Праћење реализације Континуирано 
Тим и 

директор 

 

Ревидирање планова 

 

На 3 месеца Тим 

 

Састанци са запосленима у школи 

 

Континуирано 
Стручна 

служба и Тим 

Специфични циљ 2 Активност 
Време 

остваривања 

Одговорне 

особе 

Успостављање додатних мера и 

активности на нивоу школе за 

превенцију осипања кроз 

укључивање родитеља у 

превенцију осипања 

 

Радионице за родитеље осмака на тему 

вазности средњег образовања. 

 

Радионице за родитеље петог разреда, 

као и за родитеље осталих разреда на 

тему важности образовања, 

толеранције, предрасуда И слично 

 

 

Септембар2019.-

Јун 2020. 

Радионичарски 

тим 

Организовање  часова где ће родитељи 

предтављати своја занимања.  

 

 

Новембар-

Децембар2019Ма

рт-Април 2020. 

 

Тим и 

директор 

Успостављање додатних мера и 

активности на нивоу школе за 

превенцију осипања кроз 

обезбеђивање вршњачке подршке 

 

 

Вршњачка подршка у оквиру радионица 

старији, бивши ученици представљају 

своја занимања и своје средње школе, 

као примери добре праксе и 

информисање ученика наше школе.   

 

 

 

 

 

Представљање водича за основце  

.  

 

Март-Април 

2020. 

 

 

 

 

 

 

     Април 2020. 

Тим и 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим и 

директор 

Вршњачка подршка у учењу. Старији 

ученици помажу млађима да ураде 

задатке, на допунској настави. 

 

Септембар2019.-

Јун2020. 
Тим 

Организовање хуманитарне акције у 

школи, у виду сакупљања  и 

припремања новогодишнијих пакетића 

за најугроженије ученике наше школе. 

Децембар2019. 
Тим и 

директор 
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Успостављање додатних мера и 

активности на нивоу школе за 

превенцију осипања кроз примену 

унапређеног концепта допунске 

наставе 

 

Свакодневна допунска настава са 

педагошким асистентом уз наставне 

листове, посебно урађене у сарадњи 

наставника и педагошког асистента,  за 

поједине ученике у односу на њихове 

потребе. 

Септембар2019.-

Јун2020. 

Тим, 

наставници и 

учитељи 

 Вршњачко подучавање.  
Септембар2019.-

Јун2020 
Тим 

Успостављање додатних мера и 

активности на нивоу школе као 

што су мере ПО, превенција 

дечијих бракова кроз едукацију 

итд.  

Радионице са девојчицама 7 и 8 

разреда на тему раних бракова 

Октобар-

Децембар 2019. 
Тим 

 

Активности у оквиру компоненте 3 - Јачање капацитета запослених у школи и мењање школске културе 

 

 

Специфични циљ 3 Активност Време остваривања 
Одговорне 

 особе 

 

 

Подизање капацитета свих 

запослених у школи за 

правовремено препознавање и 

адекватно реаговање у 

ситуацијама ризика од осипања 

Подршка новим запосленима у 

припремању и одржавању наставе 
Током године 

Наставници, 

Педагошки 

асистент, 

психолог 

 

Размена искустава са семинарима 

путем паноа у зборници “Научио сам” 

Размена искустава у оквиру Стручних 

већа са семинара “Ни црно нибело” 

 

септембар Наставници 

Обука на тему коју ви одаберете „Рад 

са децом из маргинализованих груп“ 
мај 

Директор и 

тим 

 

Партнери школе у реализацији пројекта 

 

Партнери са којима имамо добру сарадњу 

 

 

1. Црвени крст Палилула 

2. Центар за соц.рад Палилула 

3. ЦИМ, свратиште за децу 

4. Са представницама Општине 

5. Домом здравља 

6. Средња занатска школа “Петар Лековић” 
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9.2.2. Учешће у ПРОЈЕКТУ „укључивање деце миграната у систем 

образовања“ 

 
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА за подршку укључивања деце-миграната у редовно 

школовање 

  

  
Време Активност Одговорна особа 

септембар -Aнализа евалуације прошлогодишњих извештаја 

о успеху ученика за ученике који се школују од 

претходне шк.год 

-Пријем нових ученика 

-Процена нивоа знања, могућности 

споразумевања и интересовања нових ученика 

-Распоред ученика по одељењима 

-Избор  наставног материјала 

-Месечни извештај 

наставници 

 

Чланови, 

наставници 

Психолог 

Чланови 

Сви наставници 

В. Булић 

 

 

октобар -Предавање за Наставничко веће - земље 

порекла ученика.миграната 

-Планирање пројекта (ако је понуђен) 

-Праћење и вредновање напредовања ученика-

миграната 

-Месечни извештај 

 

Чланови Тима 

Чланови Тима 

Чланови Тима 

Сви наставници 

В. Булић 

новембар  -Процена уклопљености ученика-миграната у 

социјалну средину 

- Решавање индивидуалних проблема ученика-

миграната 

- Месечни извештај 

Психолог, 

чланови  Тима 

Чланови Тима 

 

В. Булић 

децембар - Подршка ученицима-мигрантима у 

представљању неког обичаја своје земље и 

представљање домаћих новогодишњих и 

божићних обичаја 

- Укључивање ученика-миграната уновогодишњи 

вашар (млађи разреди) 

- Месечни извештај 

- Стручно усавршавање  

ОС 

 

 

ОС 

В. Булић 

Тим 

Јануар/Фебруар - Школски извештаји о успеху ученика-

миграната за прво полугодиште 

- Светосавска приредба (присуство и упознавање 

обичаја) 

-  Месечни извештај 

Чланови Тима 

 

ОС 

 

В. Булић 
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 март - Учешће у приредби за маме ученика-миграната 

у млађим разредима (позив њиховим мамама на 

приредбу) 

  -Месечни извештај 

 раз.старешине 

 

В. Булић 

Април, мај - Праћење и вредновање напредовања ученика-

миграната 

- Укључивање ученика-миграната у Пролећни 

карневал (млађи разреди) 

 Месечни извештај 

Чланови  тима, 

наставници 

ОС 

 

В. Булић 

Јун - Школски извештаји о успеху ученика-

миграната за крај шк. године 

- Евалуација плана  

- Прављење плана  за наредну школску годину 

Месечни извештај 

Наставници, ОС 

 

Тим 

Тим 

В. Булић 

 

 

9. 2. 3. Учешће у пројекту “Обогаћени једносменски рад школе” 

Школа је укључена у пилот пројекат обогаћеног једносменског рада школе, 

који ће се реализовати  од сепетембра текуће школске године 2019/20.      

 Основна идеја пројекта је да ученици након завршене редовне наставе и 

школских активности буду у могућности да време након наставе проводе у школи 

на конструктиван начин.  Програми и активности након редовне наставе су у 

складу са школским планом и програмом и представљају начин да се он додатно 

обогати новим садржајима.   

Ученицима је понуђено укупно 13 различитих модела активности у складу 

са интересовањима процењеним прелиминарним анкетирањем. Највише 

интересовања су показали за спорт, језике, уметност и подршку у учењу у 

различитим областима. 

Понуђени програми и активности су изабране на основу  могућности школе 

да их реализује, услова које прописује Министарство и интересовања родитеља и 

ученика. 
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Модел/активност  Особа задужена за 

реализацију 

Време одржавања 

Подршка у учењу за 

млађе разреде 

 

Ивана Давинић среда  14:30-15:30(1,2 

раз.) 

среда  15:30-16:30(3,4 

раз.) 

Ре
а
л
и
за

ц
и
ја

 а
кти

вн
о
сти

 п
о
чи

њ
е
 1

6
.0

9
.2

0
1
9
. и

 тра
је
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о
 кра

ја
 н

а
ста

вн
е
 го

д
и
н
е
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Израда корисних 

предмета 

 

Гордана Миладинов понедељак   16:30-17:30 

четвртак       14:30-15:30 

Вредне руке 

 

Тамара Стајић уторак          15:30-

16:30 

Фолклор 

 

Гордана Миловац) четвртак       16:30-17:30 

Уметност (музика, 

покрет, позориште) 

 

(Тамара Стајић) уторак           14:30-

15:30 

среда            16:30-

17:30 

Спорт  (1-4) 

 

Сања Јовић среда  15:30-16:30 (1.-

4.раз) 

 

Спорт  (5-8) Сања Јовић среда  16:30-17:30 (5.-

8.раз) 

Енглески језик/почетни  

(1-5)  

Ивана Деспот четвртак 15:30 – 16:30 (1-

5. раз) 

 

Енглески језик за старије 

разреде (6-8) 

Ивана Деспот четвртак 16:30 – 17:30 (6-

8. раз) 

Подршка у учењу 

математике (5-8) 

 

Александра 

Јаковљевић 

понедељак 15:30 – 16:30 

(5-8. раз) 

Занимљива наука 

(физика и хемија) 

 

Мирјана Илић уторак                 

16:30-17:30 

Јачање културе говора 

кроз драмске радионице 

 

Светлана Тодоровић  

четвртак             14:30-

16:30 

Француски језик 

 

Душица Митић понедељак        14:30-

15:30 

Филмске радионице 

 

Весна Булић среда                 15:30-

16:30 

Уметничко путовање кроз Валентина Гагић уторак                14:30-



 

206 

 

  

Програми активности су унети Анексом у Школски програм. 

 

 

                 9.3.План  мера  превенције осипања ученика 

 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ РЕАЛИЗАТОРИ 

Септембар Припрема за Дан школе 

 

проф. српског језика, ликовне 

и музичке културе, учитељи 

Уређење паноа-постигнућа ученика 

од прошле године 
психолог и библиотекар 

 Припреме за Дечију недељу 

Праћење редовности похађања 

наставе  

Разговори са родитељима у циљу 

спречавања честог изостајања 

ученика 

Учитељи 

Од.старешине 

Октобар Изложба кућних љубимаца 

 

проф. биолог., српског 

,ликов., математике, учитељ 

Спортска недеља проф. физ. васпит., учитељи 

Дан школе 

Пријава ученика који изостају 

сви запослени,одељ.стареш. 

Новембар Јавни час о Београду 

Разговори са родитељима у циљу 

спречавања честог изостајања 

ученика 

нас.географије,историје 
српског језика, математике,  
француског и енглеског 

језика, библиотекар 
одељ.старешине 

Децембар Новогодишњи концерт, такмичење 

бендова 
наст. музичке културе,  
проф. математике 

Новогодишњи вашар 

 Праћење редовности похађања 

Учитељи и од.старешине 

петог разреда 

време 

 

Вук Перић 16:30 



 

207 

 

наставе  

Разговори са родитељима у циљу 

спречавања честог изостајања 

ученика 

 

Јануар  Светосавска приредба проф. српског језика, музичке 

и ликовне културе, учитељи 

Фебруар Путописи проф. француског и енглеског 

језика, наст. географије 

Фестивал науке проф.биологије, физике, 

техничког , хемије 
Март 

Приредба за маме учитељи, проф. француског 

језика. 

Приредба у Дому пензионера проф. француског  и 

енглеског језика, историје 

Представљамо таленте проф. биологије, математике, 

франц. језика, психолог 

Пролећни карневал 

Праћење редовности похађања 

наставе  

Разговори са родитељима у циљу 

спречавања честог изостајања 

ученика 

 

Учитељи 

Одељ.старешине и 

пед.асистент 

 

 

9.3.1.Поред ових активности одржаваће се у току школске године: 

-  јавни часови  за родитеље, 

- повећан број угледних часова-планови написани у стручним већима, 

- квизови,интернет презентације,  

- сарадња са установама културе,  

- награђивање ученика,  

- хуманитарне акције,  

- еко школа,  

- појачани рад Тима против вршњачког насиља. 

- Током марта и априла представници наше школе ће присуствовати 

родитељским састанцима у вртићима.  
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- Организован је велики број ваннаставних активности и распоред је истакнут 

у зборници.  

- Сваког првог уторка у месецу се одржава Дан отворених врата после подне-

месеци када се не одржавају родитељски састанци.  

- Родитељи могу да присуствују угледним часовима и јавним часовима. 

Одржаваће се и предметна настава у четвртом разреду. 

- Школа ради у преподневној смени и има боравак за ученике првог и другог  

разреда  

- Направљен је план усавршавања наставника.  

- У школи ради и школа страних језика и многи спортови. 

 

9.3. план коришћења наставних средстава 
 

                                       
НАСТАВНО 

СРЕДСТВО: 

НАЛАЗИ СЕ: ВРЕМЕ КОРИШЋЕЊА: ЗА ПОТРЕБЕ 

НАСТАВЕ: 

ФОТО КОПИР У зборници 

У канцеларији директора 

По потреби наст. 

За потребе школе 

Тестови, планови 

контролни,припреме 

Пословници, 

правилници, 

РАЧУНАРИ У учионицама 

У зборници 

Кабинет информат. 

По потреби наст. 

За наставнике 

За наставу 

У зависности од 

исправности 

Припреме, 

ад.послови 

Угледни час, групни 

и тимски рад 

Преносиви 

рачунар- „note 

book“ и 

ПРОЈЕКТОР 

У канцеларији директора 

 

 

По потреби наст. 

 

Најавити коришћење 

ФОТО АПАРАТ У канцеларији директора 

 

По потреби наставника Најавити коришћење 

ТЕЛЕВИЗОР Зборница, свечана сала По потреби наставника  

КАСЕТОФОНИ,CD У кабинету стр.језика 

У канцеларији секретара 

 

По потреби наставника 

За наставу ст.јез. 

За разредну наставу 

КАСЕТОФОНИ,CD 

са озвучењем 

У кабинету информатике За приредбе Најавити коришћење 

задуженој особи 

СЛОВАРИЦА У учионици  За наставу 1.раз. 1.раз.српски јез. 

КЊИГЕ библиотека За ученике и 

наставнике у рад. 

време библиот. 

Лектира,енциклоп. 

Стручна литерат. 

часопис 

КЛАВИР Кабинет музичког За час музичког,  
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КЛАВИЈАТУРЕ приредбе, хор 

Наст.сред.за 

ФИЗИЧКО 

У справарници У време часа физичког За спорт.актив.и 

физич.васп. 

ГРАФОСКОП У кабинету биологије, у  

библиот. и инф. 

За време часа уз 

припремљене фолије 

За биологију, 

физику... 

ПРОЈЕКТОР И 

ПРОЈЕКЦИОНО 

ПЛАТНО 

У кабинету информ. За час уз претходну 

припрему 

Свих предмета 

ДИНАМОМЕТАР У кабинету физике У време часа Физика, биолог. 

МИКРОСКОПИ У кабинету биологије У време часа  биологија 

ПЕРИОДНИ 

СИСТЕМ 

У кабинету физике и 

хемије 

 Физика, хемија 

КАРТЕ-геог.и 

историјске,глобуси 

У кабинету геог.и 

историје 

У време часа Геог.историја, свет 

око нас 

БОЈЕ, преса У кабинету ликовног У време часа  ликовно 

МОДЕЛИ геом.тела У кабинету математике  математика 

БИЦИКЛ,2 ком. У кабинету  техничког У време часа, вежбе, 

такмичење 

Шта знам о 

саобраћају 

АЛАТИ, СТЕГА..... У кабинету  техничког У време часа  техничко 

МАКЕТЕ У кабинету техничког и у 

витринама 

 изложбе 

9.5. План унапређивања материјално-техничких услова рада 
 

врeмe СAДРЖAJ РAДA 

 

рeaлизaтoри 

VI Анализа потреба школе 

Израда плана 

директор, 

струч.већа, 

комисије 

правно-финансијска служба 

IX, X Обнова и сређивање унутрашњости школе (ходници, 

степениште) 

директор 

правно-финансијска служба 

локална управа 

 

XI Набавка паноа, делова намештаја директор, 

комисија 

X Декорисање зидова чланови секције 
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XI Обнова белих табли 

 

директор 

правно-финансијска служба 

II 

III 

Набавка четири компјутера за учионице и два пројектора 

 

директор, 

локална управа, 

правно-финансијска служба 

IV 

V 

Сређивање и обнова зелених површина у дворишту струч.већа, комисија за 

естетско уређење школе 

V 

VI 

Премештање библиотеке у свечану салу и проширивање 

кабинета информатике на простор где се налазила 

библиотека 

директор, 

домар, библиотекар 

VI 

VII 

Кречење канцеларија на првом спрату школе и ходника у 

приземљу 

директор, 

домар 

током 

године 

Решавање текућих питања везаних за материјално техничке 

услове у школи (акцидентни кварови, поправке и сл.) 

директор, 

локалнауправа,правнфинанс. сл 
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X У ОКВИРУ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА, ФОРМИРАНИ СУ ТИМОВИ: 

 

10.1.Годишњи план рада Тима  за сарадњу са локалном заједницом: 
 

Септембар:  

- Дани општине Палилула (сарадња са представницима општине Палилула где су 

укључени наставници српског језика, музичке културе, ликовне културе и физичког 

васпитања); 

- Недеља против туберкулозе ( сарадња са Црвеним крстом); 

-Дани европске културне баштине (литерарни и ликовни радови, изложбе у галерији 

Дечијег културног центра; Радост  Европе). 

-Крос РТС-а 

- укључивање студената ФАСПЕР-а у одржавање радионица 

- укључивање студената у пружање подршке ученицима( сарадња са Црвеним крстом); 

-Ревија кућних љубимаца (сарадња са ветеринарима, представницима ОРКЕ, Општином 

Палилула, медијима). 

 

 

Октобар: 

-Крос ,,Трка за срећније детињство,, ( сарадња са Спортским савезом где је укључен 

наставник физичког васпитања и учитељи); 

-Дан школе ( представници локалне самоуправе, Школски одбор, родитељи, донатори); 

-Дечија недеља (Дечији савез, Деца Палилуле; ликовни конкурс ,,Мали Пјер,, и 

манифестација ,,Креда црта маштом,,); 

- ,,Спортиш,, (сарадња са Спортским савезом). 

 

Новембар: 

-Најраспеванија одељенска заједница (сарадња са Дечијим културним центром); 

-Предавања на тему Болести зависности ( МУП). 

 

Децембар: 

-Дан борбе против АИДС-а ( предавања у сарадњи са Домом здравља); 

-Прикупљање пакетића, акција ,,Деца деци,, (сарадња са Црвеним крстом, Свратиште); 

-Акција прикупљања старих књига ( сарадња са библиотеком ,,Милутин Бојић,,); 

-Предавање о трговини људима (представници Црвеног крста): 

Јануар: 

-Прослава школске славе Св. Сава ( сарадња са парохијским свеаштеником, 

представницима локалне самоуправе Школски одбор); 

-Прослава школске славе Св. Сава ( сарадња са парохијским свеаштеником, 

представницима локалне самоуправе Школски одбор); 
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-организација Светосавског карневала (школе са Палилуле) 

Фебруар: 

-14. фебруар Дан заљубљених (ликовни и литерарни конкурси )  

-У сарадњи са Општином- припрема за завршни испит 

 

Март: 

-,,Златна сирена,, (сарадња са организацијом Деца Палилуле); 

-Прослава 8. марта ( приредба у Дому стараца, сарадња са месном заједницом); 

-Пролећни карневал (сарадња са вртићем Бубамара, месном заједницом, локалном 

средином, Центром за децу ометену у развоју). 

 

 

Април: 

-Ђачко песничко сусретање ( сарадња са Дечијим савезом и библиотеком ,,Милутин 

Бојић,, 

-Ликовни конкурс ,,Заштитимо птице,, (сарадња са  орнитолошким  савезом); 

-,,Дечије ускршње чаролије,, ( сарадња са организацијом Деца Палилуле).  

 

 

Мај: 

-Акције очувања животне средине, ликовни и литерарни конкурси, уређење 

летње учионице (сарадња са Општином Палилула, Градским зеленилом, 

родитељима и локалном средином); 

Јун:  

-приредбе за крај школске године и прослава матуре 

НАПОМЕНА; 

-За све планиране активности предвиђена је сарадња са медијима                         

( општинским листом Палилула, студиом Б, РТС-ом, Канал Д, ...)  

- Сарадња са ПУ БОШКО БУХА  се одвија током целе године, присуство на 

свим нашим приредба и учешће у истим културно забавним активностима и кроз 

присуство предшколаца на часовима млађих разреда 
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10.2.ТИМ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

 
 

 

време 

реализације 

   

Културне, 

образ. и спорт. 

манифестације  

Септембар-

јуни 

 

сајт школе  

„Искра“, зидне 

новине, 

обавештавање на 

ЧОС-у Учен. 

парламента 

ученици и 

родитељи 

одељенске 

старешине, 

чланови Тима  

Успех и 

активности 

ученика 

Септембар-

јуни 

сајт школе , 

„Искра“, зидне 

новине, 

обавештавање  

родитељи одељенске 

старешине 

Излети, 

екскурзије, 

посете 

Септембар-

јуни 

Родитељски састанци родитељи одељенске 

старешине 

 

Прикупљање 

радова и 

издавање школ. 

листа„Искра“ 

Септембар-

јуни 

„Искра“, одељенске 

заједнице, 

предметни 

наставници  

ученици Новинарска 

секција, 

пред.наставници 

Правилник 

понашања 

 

Септембар-

јуни 

Час одељенске 

заједнице 

ученици Одељенске 

старешине 

Правилник о 

оцењивању 

 

Септембар-

јуни 

Час одељенске 

заједнице 

ученици Одељенске 

старешине 

Правилник о 

дисц. и 

матер.одговор. 

Септембар-

јуни 

Час одељенске 

заједнице 

ученици Одељенске 

старешине 

Кућни ред 

школе 

Септембар-

јуни 

Час одељенске 

заједнице 

ученици Одељенске 

старешине 

 

Такмичења Септембар-

јуни 

Зидне новине ученици Предметни 

наставници 

Дани Општине 

Палилула 

септембар Час одељенске 

заједнице 

ученици Одељенске 

старешине 

 

Дан животиња 4. октобар 

зидне новине 

ученици Наставнице 

биолог. и 

ликов. 

Трка Црвеног 

крста 

октобар 

Час одељенске заједнице 

ученици Одељенске 

старешине 

Прослава Дана октобар Ученици, Комисија за 



 

214 

 

школе „Искра“, зидне новине, сајт школе родитељи, 

медији 

јавну и 

културну 

делатност 

Људска права и 

класификације 

људских                                      

права, права 

деце и конвенц. 

октобар, новембар, јануар 

Седнице Ученичког парламента 

ученици Комисија 

Слобода 

изражавања, 

говор мржње 

децембар 

Седнице Ученичког парламента 

ученици Ученички 

парламент 

Новогодишњи 

дечији вашар 

децембар 

сајт школе  

„Искра“, зидне новине, обавештавање 

на часовима одељенских заједница 

Ученици, 

родитељи, 

медији 

Комисија за 

јавну и 

културну 

делатност 

Маскембал децембар 

„Искра“, зидне новине, сајт школе, 

час одељенске заједнице 

Ученици, 

родитељи, 

медији 

Одељенске 

старешине 

Болести 

зависности 

март 

Седнице Ученичког парламента, Дом 

здравља „Милутин Ивковић“ 

ученици Ученички 

парламент, 

вршњачки 

едукатори 

Пролећни 

вашар 

април 

„Искра“, зидне новине, сајт школе 

Ученици, 

родитељи, 

медији 

Комисија за 

јавну и 

културну 

делатност 

Избор најбољег 

наставног 

средства 

мај 

„Искра“, зидне новине, сајт школе 

Ученици и 

родитељи 

Предметни 

наставници и 

одељенске 

старешине 

Ревија кућних 

љубимаца 

Јуни/септембар 

Зидне новине, сајт школе 

Учиници, 

родитељи, 

локална 

заједница 

Еко-комисија 

 

Напомена. у плану је и израда билборда у фебруару месецу! 

 

10.3.ТИМ ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА 
 

1. савет родитеља ( план рада Савета ) 

2. родитељски састанци- Уколико се укаже потреба, организоваће се и ванредни 

родитељски састанци за поједина одељења- разреде у току школске 2017-18. 

године 
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Родитељским састанцима може присуствовати директор,  психолог, од.старешина, 

предметни наставници или ученици ако за то постоји потреба. 

3. индивидуални разговори - На огласној табли за родитеље налази се распоред 

индивидуалних састанака одељенског старешине са родитељима. 

Распоред пријема родитеља налази се и у Годишњем плану рада школе. 

и на друге начине: 

- Дан отворених врата у месецима када се не одржавају род.састанци 

-присуство родитеља на угледним часовима 

-анкетирање родитеља за укључивање у рад школе према њиховом интересовању, 

- укључивање родитеља у побољшање услова рада у школи на добровољној 

основи 

- одлучивање родитеља о извођењу екскурзија, избору агенција и висини 

дневница за наставника......(опширније у плану Савета родитеља) 

-укључивање родитеља у васпитно дисциплински поступак 

- инсистирање да родитељи редовно информишу школу о изостајању ученика 

 

10.4.ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ И МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

ПРOГРAМ РAДA ШKOЛСKOГ МAРKEТИНГA 

 
У претходној  школској години много је урађено на пословима школског    

маркетинга,те смо и ове године планирали следеће активности: 

1. Школа ће се афирмисати кроз успех ученика у настави, кроз такмичења и 

ваннаставне активности: 

- организоваћемо часове допунске наставе, додатне и слободних активности 

како бисмо унапредили наставу и успех ученика  

- припремаћемо ученике за такмичења  

- стручни активи су планирали и угледне часове на којима ће присуствовати 

и родитељи, 

-  стручно усавршавање наставника што ће, сигурно допринети уснапређењу 

наставе, па и успеху ученика, 

- вођење летописа школе, 

- појачана безбедност школе 

2. Посебна пажња посвећује се сарадњи са родитељима и локалном средином 

у циљу заједничке афирмације школе и планирања даљег развоја: 

 -организацијом свечаности и приредби школа ће успостављати сарадњу са  

средином и другим школама (приредба за Дан школе, Светог Саву, 

Новогодишња, представљање од. заједница, пријем првака и др. ) 

 -Успоставиће се посебна сарадња са библиотеком „Милутин Бојић“, где наши 

ученици излажу своје радове и задужују се за књиге, 
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- изузетну сарадњу имамо и са Дечијим културним центром, посећујемо 

изложбе и користимо њихов изложбени простор што доприноси нашој 

афирмацији. 

- У непосредној близини школе је вртић“Бубамара“ и у сарадњи њихови 

полазници тако имају прилике да се упознају са активностима наше школе, те 

тако им наша школа постаје ближа, а и често их укључујемо у приредбе које 

припремају наши ученици ( Пролећни карневал, Пријем првака, маскенбал). 

-у плану нам је и боља сарадња са листом „Палилула“, јер смо до сада 

покушавали да презентујемо активности и успех наших ученика, али нисмо 

остварили тај циљ . 

-и ове године неће изостати сарадња школе са Црвеним крстом општине 

Палилула и учесtвоваћемо у њиховим многобројним едукативним акцијама и 

наставити рад на пројекту „ Подршка у учењу“ 

 3. Сајт школе ће бити редовно ажуриран, тим пре што имамо могућности да 

на часовима информатике ученике укључимо у те активности, 

- Школа има и свој школски лист „Искру“ и циљ нам је да и ове године изађе 

три пута, што представља сјану презентацију радова наших ученика. 

-за све пригодне прилике штампамо позивнице и лифлете о школи и тако  

успостављамо блиску сарадњу са школама из наше околине и локалном 

самоуправом, становништвом . 

- ученици наше школе су снимили спот који је имао великог одјека у 

медијима, те планирамо и ове године да пуно учинимо да се о успеху наших 

ученика и наставника и преко медија чује, као и када је организована ревија 

Кућних љубимаца у септембру месецу.  

- представљање наших бивших најуспешнијих ученика на свим пољима 

(панои, гостовања, заједничке акције..) 

    Све активности ће бити реализоване током целе школске године. Све 

приредбе у време празника: Приредба за пријем првака у септембру, Дан 

школе у октобру, Новогодишња приредба у децембру, Дан СВ.Саве у јануару, 

Дан заљубљених у фебруару, Дан жена у марту, Приредба за старе у марту, 

Пролећни карневал у мају, Представљање најбоље одељ. зајед. у јуну,  

Изложба кућних љубимаца у јунуили септембру, Представљање најуспешнијих 

ученика у јуну. 

   Ове акције наших ученика ће допринети маркетингу школе . У њима поред 

ученика учествују наставници српског језика, разредне наставе и наставници 

ликовног, биологије и библиотекар у организовању сусрета са књижевницима.   

У свему ће нам помоћи и добра сарадња са медијима коју ћемо ове године 

сигурно поспешити. 

  Ове школске године настављамо реализацију пројекта „доступно и 

квалитетно образовање деце Рома“ и „Укључивање деце миграната у образовни 

систем“ .Такође смо укључени и у пројекат обогаћеног једносменског рада 

школе, који нам даје могућност да привучемо већи број ученика. 
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  Ове активности су планиране у Развојном плану школе  са циљем да се 

промовише рад школе и успех наших ученика.(Тим за информисање). 

 

XI ПЛАН СТРУЧНOГ УСAВРШAВAЊA НAСТAВНИKA ШК.2019-20. 

 
     План стручнoг усaвршвaњa, kao интeгрaлни дeo  прoгрaмa oдвиjaћe сe kрoз двa 

глoбaлнa видa: 

 

a) вaн шkoлe  (kрoз рaд akтивa, стручних друштaвa и удружeњa нa нивoу 

Oпштинe и Грaдa- похађањем стручних скупова и семинара, kao и 

стицaњeм вишeг стeпeнa oбрaзoвaњa) 

 
Р.б. семинара и област Компентенције Назив семинара 

96 

 

Васпитни рад 

622 

К4  П 4  

За већину наставника 

К4 

Вештине владања собом- 

асертивна комуникација 

Култура говора-технике 

излагања 
Општа питања наставе; српски 

језик и књижевност; 

математика;васпитни 

рад;деца/ученици кoјима је 

пoтребна дoдатна пoдршка у 

oбразoвању;природне науке; 

физичко васпитање;изборни и 

факултативни предмети 

К1-К4;  П 1-5 

 

За учитеље 

Зимски сусрети учитеља 

Србије - 

јачање професионалних 

компетенција просветних 

радника 

Општа питања наставе; српски 

језик и књижевност; 

математика;васпитни 

рад;деца/ученици кoјима је 

пoтребна дoдатна пoдршка у 

oбразoвању;природне науке; 

физичко васпитање;изборни и 

факултативни предмети 

К1-К4;  П 1-5 

 

За учитеље-Друштво 

учитеља 

Амбијентална настава-

паметна фасцикла 

 

 
Р.б семинара и 

област 

Наставник 

 

Назив семинара 

Број бодова 

Природне науке:   

66-К3;  П1 

 

 

Јовица Јелић 

 

Превенција прекомерне употребе 

од зависности савремених 

технологија 

185-К2, П1 

 

 

Јовица Јелић Примена апликација код ученика 

са комуникацијских потешкоћа и 

проблемима у учењу 
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Природне науке: 788         

К1 П3 

Ивана Мартинов 

 

Еколошка учионица- праћење 

појава и промена у природи и 

друштву 

Природне науке809         

К2 П3 

Ивана Мартинов 

 

Кроз експеримент до знања 

 

Математика:  

385 К2 П3 

Александра Јаковљевић,  Систематизација градива 

кроз проблемску наставуи 

Стручни скупови 

 

Математика:  

350 К1 П3 

 

Александра Јаковљевић, Креирање наст.материјала за 

интеракт.наставу 

Математика:  

385 К2 П3 

Милена Миленковић,  Систематизација градива 

кроз проблемску наставуи 

Стручни скупови 

 

Математика:  

350 К1 П3 

 

Милена Миленковић, Креирање наст.материјала за 

интеракт.наставу 

Друштвене науке:    

151 К2 

 

 

Владанка Клипа 

Иновације у настави друштвених 

наука,2 дана, 16 бодова и икт у 

настави 

бр.22,К2/П3  

 

Валентина Гагић  

 Музеј школе у редовној и изборној 

настави, 8.бодова 

 

Српски језик и 

књижевност: 

713      К1 

Светлана Тодоровић 

Весна Булић 

Републички зимски семинар, 3 

дана, 24 бода 

бр. 856 К1 П3 Ивана Деспот Creative Methodology for Maximising 

Student Engagement in EFL 

Classroom; ELTA; 1 дан, 8 бодова 

бр. 888, К2, П3 Ивана Деспот Пројектни задаци у настави 

страних језика; Регионални центар 

за професионални развој 

запослених у образовању; 1 дан, 8 

бодова 

бр. 891, К3, П3 Ивана Деспот Beyond English; Klett друштво за 

развој обраазовања; 1 дан, 8 

бодова 

бр. 113, К4, П3 Ивана Деспот Како са насиљем и васпитним 

проблемима у школи; Регионални 

центар за професионални развој 
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запослених у образовању; 2 дана, 

16 бодова 

Уметност:   

Ликовна култура 

764 К1 

Весна Станисављевић Дечије стваралаштво од сламе, 1 

дан, 8 бодова 

Музичка култура: 

780 К1 

 

Александра Миловановић Савремене методе учења музике у 

различитим развојним фазама 

детета, 2 дана, 16 бодова 

Музичка култура: 

805  К2 

 

Александра Миловановић Уметност – простор за синергију 

различитих стилова учења и 

потенцијала ученика, 1 дан, 8 

бодова 

734    К1 Душица Митић 

 

Креативна употреба уџбеника у 

настави страног језика, 1 дан, 8 

бодова 

Здравствено 

васпитање:  

161  К1 

Сања Јовић 

 

Деформитети тела код 

предшколске и школске деце, 

превенција и корекција, 1 дан, 8 

бодова 

Васпитни рад:  

44   К3  

 

Сандра Репац 

 

Како решавати проблеме са 

дисциплином и управљати 

разредом, 2 дана, 16 бодова 

Васпитни рад: 

137  К4  

 

ПСИХОЛОГ 

Светлана Илић 

Умеће комуникације 2 - 

комуникацијске вештине у пракси, 

1 дан, 8 бодова 

Деца/ученици 

којима је потребна 

додатна подршка у 

образовању: 

307  К3  

психолог 

Светлана Илић 

Индивидуални образовни планови 

- како их правити и примењивати 

у пракси, један дан, 8 бодова 

Деца/ученици 

којима је потребна 

додатна подршка у 

образовању: 

320   K3 

психолог 

 

Неуропсихологија у школи – 

дијагностика и добра пракса 

приступа деци са сметњама у 

учењу,три дана, 24 бода 

 Валентина Панђаитан  Стручни скуп- Симпозијум 

директора, прописи и пракса 
 

 

b) унутaр шkoлe (путeм прeдaвaњa, рaдиoницa, пoсeтa чaсoвимa нa нивoу 

стручних вeћa, oдeљeњсkих вeћa, Нaстaвничkoг вeћa, Пeдaгoшkoг 

koлeгиjумa, kao и kрoз мeнтoрсkи рaд сa припрaвницимa) 
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ПЛАНИРАНИ  УГЛЕДНИ И ИНОВАТИВНИ ЧАСОВИ У ШКОЛИ,  ШК. 2019-2020. 

ГОД.: 

 
МАТЕМАТИКА Једначине у вези са 

сабирањем и одузимањем 

М.Миленковић 

 

јануар, 6. 

раз. 

MATEMATИKA Неједначине у вези са 

множењем и дељењ 

А.Јаковљевић мај, 5. 

разред 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

Графичко представљање 

грађевинских објеката 

Ј.Јелић новембар,  

6. раз. 

БИОЛОГИЈА Контрацепција И.Мартинов мај 7.раз 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ рукомет С. Јовић 

 

март,  

8. раз. 

СРПСКИ ЈЕЗИК Пилипенда, С.Матавуљ 
С. Тодоровић 

 

јануар, 

8.разред  

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Поп Ћира и поп Спира В. Булић 

 

Март,7.раз. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА Филмска музика А. Миловановић Мај, 

8.разред 

ЛИКОВНА КУЛТУРА Линија В. Станисављевић Октобар, 5. 

разред 

ИСТОРИЈА И 

ГЕОГРАФИЈА 

Географска открића В. Гагић 

В.Клипа 

септембар, 

7.разред 

МАТЕМАТИКА 

 

Половина К. Адамовић март,  

2.раз. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Завршна приредба ученика 

4. разреда 

Г.Миладинов  јун , 4.раз. 

СВЕТ ОКО НАС Год.доба, обрада Т.Стајић  децембар, 

II1 

Пројектна настава Завршна приредба Ивана Давинић март,1.раз. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА БОЈЕ Д.Петровић Април,3.ра

з. 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  Г.Миловац 2.РАЗ. 

СРПСКИ ЈЕЗИК Завршна приредба ученика 

4. разреда 

 

 

 

Д. Ковачевић јун, 

4.разред 
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XII ПOСEБНИ ПРOГРAМИ ВAСПИТНO-OБРAЗOВНOГ РAДA           
  

12.1.ПOСEБНИ OБЛИЦИ РAДA НA ПРOФEСИOНAЛНOJ OРИJEНТAЦИJИ 

                               УЧEНИKA   
 

  Овај програм обухвата задатке у областима: идентификовања, подстицања, 

праћења, усмеравања, испитивања професионалних интересовања ученика, као и 

помоћ приликом професионалног опредењивања ученика. 

 

      Имајући у виду циљ професионалне оријентације у основној школи, 

развијање спремности да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доноси 

реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељења за будуће 

занимање, пружање помоћи у ПО проширује се на све носиоце васпитно-

образовног рада и обухвата целокупну популацију ученика од I-VIII разреда. 

Поред општих задатака за ученике свих разреда, утврђују се и посебни задаци 

ПО чије систематско и континуирано извршавање треба да допринесе постизању 

одређеног нивоа професионалне зрелости.  

Општи задаци су:  

- упознавање, праћење и постизање развоја индивидуалних карактеристика 

личности ученика,  

- формирање правилних ставова према раду,  

- оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја,  

- сарадња са учениковим родитељима и њихово оспособљавање за пружање 

помоћи деци,  

- сарадња са установама и институцијама које могу допринети успешнијем 

професионалном развоју (Биро рада, презентације средњих школа).  

Посебни задаци у II и III разреду:  

- Подстицање развоја оних узрочних карактеристика које су нарочито изражене у 

овој фази развоја (видна и слушна осетљивост итд.),  

- Формирање навика за бављење физичким и спортским активностима, за 

подстицање опште физичке спремности, битне за обављање свих видова рада,  

- Кроз игру, имитацију послова одраслих, стицати почетне представе о свету 

рада и занимања,  

- Развијање индивидуалних потреба за радом (учење, обављање домаћих 

послова, учешће у радним и хуманитарним акцијама),  

- Укључивање родитеља у процес формирања радних навика у породичним 

условима.  

 

Посебни задаци у IV, V и VI разреду:  

- Даље праћење психофизичког развоја ученика,  
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- Утицање на даље формирање навике за бављење физичким и спортским 

активностима,  

- Уочавање посебних способности и укључивање у рад слободних активности и 

додатни рад.  

 

Посебни задаци у VII и VIII разреду:  

- Даље праћење и подстицање развоја изражајније способности, усмеравање и 

усклађивање с професионалним интересовањима,  

- Упознавање организационе и програмске структуре средњег образовања,  

- Активније укључивање родитеља и пружање помоћи деци при опредељивању за 

будуће занимање,  

- Остваривање сарадње са радним организацијама. 

 Програм ће се реализовати у оквиру часова редовне наставе, допунске и додтне 

наставе, слободних активности ученика, а посебно кроз часове одељењског 

старешине и рад психолога и Тима. 

 За реализацију програма до шестог разреда задужене су одељењске старешине, 

док се у 7. и 8. разреду укључује психолог. За ученике 8. разреда биће 

организовано тестирање професионалних интересовања и способности у Заводу за 

запошљавање.  

Програмом су обухваћени ученици 1-8. разреда, с тим што су најинтензивније 

активности усмерене на ученике старијих разреда. 

Садржаји програма налазе се у плановима рада одељењских старешина и 

психолога школе и Тима за професионалну оријентацију 

12.2. ПРOГРAМ ЗДРAВСТВEНO-ПРEВEНТИВНOГ РAДA 

Циљеви програма су: 

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

здрављем и здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу 

људима, 

- унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање 

утицаја који штетно делују на здравље, 

- остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и 

заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља ученика. 

   Програмом су обухваћени ученици од првог до осмог разреда. 

                                  

Прoгрaм oбухвaтa слeдeћe тeмe: 

Првa тeмa: Динaмиka рaднoг дaнa учeниka (трибинa сa учeницимa, изрaдa и 

пoстaвљaњe пaнoa) 

Другa тeмa: Здрaвљe и здрaв нaчин живoтa: 

          -Пojaм здрaвљa и здрaви стилoви живoтa 

          -Kako Свeтсka здрaвствeнa oргaнизaциja oбjaшњaвa пojaм здрaвљa 
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           -Прaвилaн рaст и рaзвoj – прaвилнa исхрaнa у зaвиснoсти oд узрaстa 

           рekрeaциja – бaвљeњe спoртoм и другим akтивнoстимa 

Трeћa тeмa: Прeвeнциja aсoциjaлнoг пoнaшaњa, прeступништвa и eлeмeнaтa 

дeлинkвeнтнoг пoнaшaњa 

          -Koнсултaциje сa стручним сaрaдницимa 

          -Рaдиoницa: Зaштo имaм прoблeмe у шkoли или koд kућe 

          -Улoгa пoрoдицe, лekaрa и шkoлe у сузбиjaњу бoлeсти зaвиснoсти       

          (трибинa зa учeниke осмог рaзрeдa) 

          -Нaрkoмaниja (рaдиoницa зa учeниke седмог рaзрeдa) 

Чeтвртa тeмa: 
           -Љубaв je хeмиja или нeштo другo (oсми рaзрeд) 

          -Kako сe пoнaшaмo (oднoси мeђу пoлoвимa) 

          -Прoмeнe у пубeртeту 

          -изрaдa пaнoa: Шkoлa kako je ja видим (oсми рaзрeд)      

          -Стрeс и kako гa прeвaзићи 

 

Реализатори програма су одељењске старешине у сарадњи са школским 

психологом,наставником физичког,  Домом здравља 

 

 

 

Садржај рада Разред Време 

реал. 

Носилац 

п 

Сарадници 

 

Организовање и реализација спортских 

активности за ученике са телесним 

оштећењима и сметњама у моторном 

развоју 

V-

VIII 

X Наставник 

физичког 

васпитања 

Одељенски 

старешина 

Радионице на тему: Болести 

зависности 

V-

VIII 

XI Наставвник 

биологије , 

патронажна 

служба 

Здравствени 

радници 

Сарадња са Домом здравља на 

Палилули кроз теме: репродуктивно 

здравље, превенција болести 

зависности, комуникација међу 

младима, здравље и здрави стилови 

живота. 

 V-

VIII 

 

Током 

године 

Патронажна 

служба Дома 

здравља на 

Палилули 

Разредне  

старешине, 

ПП 

Разговор на тему: Психосоматске 

карактеристике пубертета 

V-VI XII Наставник 

биологије 

 Психолог  
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Разговор на тему: Бити здрав-одмор и 

рекреација 

V-

VIII 

I-III Наставник 

физичког 

васпитања 

 

Предавање на тему: Биолошко 

социјалне потребе људи 

VI-

VII 

I-III Наставник 

биологије 

психолог 

Предавање на тему: Тешкоће ученика у 

адаптацији; Адолесценција и промене 

V XII Одељењски 

старешина 

психолог 

Обележавање светског дана борбе 

претив сиде (1. Децембар) 

V-

VIII 

XII Наставници 

биологије 

Разредне 

старешине 

Пријатељство између особа супротних 

полова (разговор) 

V-

VIII 

IV Одељењски 

старешина 

пољни 

сарадници 

Радионица : Азбука репродуктивног 

здравља 

VII-

VIII 

X Наставник 

биологије 

спољни 

сарадници 

Радионица: заштита репродуктивних 

органа 

VI XI Наставник 

биологије 

Одељењске 

старешине 

Сида – предавање V-

VIII 

V Одељењски 

старешина 

спољни 

сарадници 

Правила здравог живота VII-

VIII 

IX-VI Одељењски 

старешина 

спољни 

сарадници 

Прављење паноа из области 

здравствене превенције 

V-

VIII 

IX-VI Одељењски 

старешина 

спољни 

сарадници 

Како сачувати здраву околину 

(сарадња са Домом здравља СО 

Палилула која обухвата  систематске 

прегледе, имунизације,  

офтамолошке,  стоматолошке 

прегледе) 

I, III, 

V, 

VII, 

VIII 

 

 

IX-VI 

 

 

 

Разредне 

старешине 

 

 

Дом здравља 

Палилула 

 

 

Радионичарски рад на теме: Пушење, 

алкохол, дрога НЕ 

I-VIII IX-X 

 

Дом здравља  

Палилула 

ПП 

Служба 

Значај сна за здравље V-

VIII 

IX-VI Одељ.ст спољни сарадници 

Превенција употреба дрога V-

VIII 

  Министарство 

просвете и 

технолошког 

развоја и Институт 

за јавно здравље 
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12.3.ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 
Програм васпитног рада основне школе  

Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и 

васпитања, складан развој личности и припрема за живот и даље опште стручно 

образовање и васпитање.  

Васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стеченог 

знања и умења и стваралачког коришћења слободног времена.  

Програмски задаци и садржаји васпитног рада у школи:  

- прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима,  

- подстицање личног развоја,  

- подстицање социјалног сазнања и социјалних односа,  

- развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног разрешавања 

сукоба,  

- неговање активности за решавање индивидуалних проблема,  

- формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности.  

Остваривање циљева и задатака васпитног рада ће се вршити кроз наставу и 

ваннаставне активности. Настојаћемо да наставним садржајима не утичемо само 

на стицање већ и на прихватање одређених облика и начина понашања ученика. У 

остваривању програма осим наставника учествоваће и родитељи, друштвено-

хуманитарне, спортске, рекреативне, културне организације.  

 

 

Васпитање за хумане односе међу половима  

 

ЦИЉ овог подручја је да млади буду обавештени о хуманизацији односа између 

полова, планирању породице, да усвоје позитивне ставове и систем моралних 

вредности према себи и супротном полу, браку, породици, рађању и да прихвате 

понашање у планирању породице као право, обавезу и одговорност за рађање, 

васпитање и подизање деце.  

ЗАДАЦИ:  

- васпитање младих за хумане односе између полова, развијањем свести да је 

човек највећа вредност и да се однос према човеку, подстицањем њихове 

еманципације да могу у свом животу да изграђују равноправне односе у браку, 

породици, раду и другим друштвеним активностима,  

- подстицање физичког, психичког и социјалног развоја младих и то пружањем 

помоћи да стекну знања о себи, законитостима психофизичког развоја, 

проблемима одрастања и сазревања, развијањем позитивних ставова према 

полности, љубави, биолошком обнављању и вредностима живота и здравља,  

- информисање ученика у улози љубави и полности у животу човека,  
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- омогућавање младима да стекну систематска знања о рађању, планирању 

породице и здравственим аспектима материнства.  

 

Програм васпитања за хумане односе међу половима биће реализован у оквиру 

часова одељенске заједнице, а такође се захтева од наставника биологије, 

историје, географије, ликовне и музичке културе да у оквиру својих програма 

остваре одговарајуће општеобразовне задатке и садржаје. Школа ће имати и 

помоћ лекара у реализовању садржаја предвиђених за рад у одељенској 

заједници, путем предавања пре свега.  

 

   

12.4. ПРOГРAМ ПРEВEНЦИJE МAЛOЛEТНИЧKE ДEЛИKВEНЦИJE 
 

 

Циљеви програма су: 

а) јачање поверења личности у саму себе 

б) уочавање могућности каналисаног испољавања нагомилане енергије 

в) укључивање у здраву, ужу и ширу средину. 

                                

     Програм је усмерен на спречавање различитих облика понашања, који се 

карактеришу као неприлагођено понашање (претерана абреакција, претерано јако 

везивање за групу, најчешће вршњака или старијих, агресија окренута ка 

сопственој личности или другима) и на развијање протективних облика понашања. 
 

   Прoгрaм прeвeнциje мaлoлeтничke дeлинkвeнциje ћe бити рeaлизoвaн  kрoз: 

4. рaд сa учeницимa (рaдиoницe, akциje нa нивoу шkoлe, урeђивaњe ђaчkoг 

kутka, идeнтифиkaциjу учeниka сa прoблeмимa у пoнaшaњу и групни и 

индивидуaлни рaд сa њимa, уkључивaњeм учeниka у реализацији 

прaвилниka о пoнaшaњу ученика у шkoли и oдeљeњу, дoслeдну примeну 

вaспитнo-дисциплинсkих мeрa, aфирмaциjу успeшних учeниka у шkoлсkим 

и вaншkoлсkим akтивнoстимa;) 

5. рaд сa рoдитeљимa (прeдaвaњa, сaвeтoдaвни рaд) 

6. сaрaдњу сa друштвeнoм срeдинoм (Цeнтaр зa сoциjaлни рaд, Здрaвствeни 

цeнтaр, МУП)    

 

Реализатори програма су одељењске старешине, наставници, психолог, 

директор, предавачи који су запослени у Министарству унутрашњих 

послова. 

 

     Програм превенције малолетничке делинквенције оствариваће се кроз редовну 

наставу (нарочито часове српског језика, природе и друштва, историје, биологије, 
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физичког васпитања), слободне активности, часове одељењског старешине и рад 

психолога. 

Теме за часове одељењског старешине су: 

               -Упознавање са Правилником о понашању 

               -Учешће у доношењу правила понашања у одељењу 

               -Непожељна понашања и последице 

               -Дружење са другом одељењском заједницом 

               -Међуодељењска такмичења 

               -Имамо ли проблеме и како их решавам 

               -Добар друг – ко је то? 

               -Како препознати осећања? Како их показати? 

               -Укључивање ученика у секција, додатну и допунску наставу 

               -Јесмо ли самокритични? 

               -Ризична понашања 

               -Болести зависности и како их спречити 

               -Наше понашање на часу, ходницима, школском дворишту 

               -Како ускладити своје и туђе потребе 

               -Припрема за излет, екскурзију: како се понашамо у превозу,   

                 културним објектима, хотелу... 

               -Шта значе речи: право, обавеза, одговорност, последица 

               -Како проводим слободно време 

          

  

   Министарство унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја потписали су Протокол о сарадњи на остваривању Програма 

Основи безбедност и деце чији је циљ стицање нових и унапређење постојећих 

знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика четвртог и 

шестог разреда основне школе.  

      Програм Основи безбедност и деце реализоваће се током школске 2017/18. 

године, у укупном трајању од осам месеци, кроз један час одељењског старешине 

на месечном нивоу, за ученике четврог и шестог разреда.  На часовима 

одељењског старешине обрађиваће се теме: безбедност деце у саобраћају, 

Полиција у служби грађана, насиље као негативна појава, превенција и заштита 

деце од опојних дрога и алкохола, безбедно коришћење интернета и друштвених 

мрежа, превенција и заштита деце од трговине људима, заштита од пожара, као и 

заштита од  техничко-технолошких опасности и природних непогода.  
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12.5. ПOСEБНИ EДУKAТИВНИ ПРOГРAМИ ЗA РAЗВOJ, МИР И 

ТOЛEРAНЦИJУ  

  
 Циљ прoгрaмa je дa пoмoгнe шkoлсkoj дeци у усвajaњу знaњa и вeштинa 

нeoпхoдних зa koнструkтивнo и oдгoвoрнo сoциjaлнo пoнaшaњe, kao и рeшaвaњe 

суkoбa, kojи су сaстaвни дeo живoтa. 
 

 Сa учeницимa ћe сe примeњивaти психoлoшke рaдиoницe (из прoгрaмa »Учиoницa 

дoбрe вoљe«, »Рeчи су прoзoри или зидoви«, kao и прoгрaмa oбaвeзнoг избoрнoг 

прeдмeтa Грaђaнсko вaспитaњe – сaзнaњe o сeби и другимa), kao и индивидуaлни 

рaзгoвoри. При рeшaвaњу koнфлиkтних ситуaциja инсистирaћe сe нa нeнaсилним 

koмуниkaциoним стрaтeгиjaмa и нa схвaтaњу дa je koнфлиkт зajeдничkи прoблeм 

oбe стрaнe у суkoбу. 

 

 Зa зaинтeрeсoвaнe нaстaвниke су прeдвиђeнa прeдaвaњa и психoлoшke рaдиoницe, 

kao и мoгућнoст дa сe, kao сaрaдници, уkључe у рeaлизaциjу прoгрaмa »Учиoницa 

дoбрe вoљe«, kao и пoхaђaњe сeминaрa oвoг или сличних прoгрaмa, уkoлиko буду 

oргaнизoвaни.У току рада применићемо и ставове  конвенције о правима детета : 

наша земља као потписница Конвенције УН о правима деце има све обавезе које 

проистичу из тог документа.  

 

Сва права која садржи Конвенција могу се груписати у пет следећих категорија:  

1) право на преживљавање,  

2) право на заштиту,  

3) право на развој,  

4) право на уешће у животној заједници,  

5) лична права.  

 

Програмом школе деца ће бити упозната са порукама Конвенције о правима деце 

и биће укључена у акцију остваривања тих права.  

Књига „Буквар дечјих права“ биће основно средство ширења ових порука, а 

садржаји ће се остваривати 

 

  Зa рoдитeљe су прeдвиђeнa прeдaвaњa и рaдиoницe (из прoгрaмa »Рaзвиjaњe 

вaспитнe koмпeтeнциje рoдитeљa«, као и из програма „Васпитни стилови 

родитеља“), у циљу упoзнaвaњa рaзвojних kaрakтeристиka дeцe oвoг узрaстa. 

Нoсиoци akтивнoсти су oдeљeњсke стaрeшинe и психoлoг шkoлe. 
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12.6.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Заштита животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, природним, 

привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују или 

угрожавају животну средину. У оквиру тога ученици се подстичу да чувају, негују 

и стално унапређују еколошке, естетске, хигијенске и културне вредности и 

потребе у школи. 

У оквиру програма редовне наставе одређене тематске целине, представљају 

логичку целину са садржајима из области заштите здравља и унапређивања 

животне средине. Основни циљ је стицање знања која су неопходна с обзиром на 

угроженост животне средине. Садржајима овог рада нужно је подстаћи ученике на 

размишљање о проблему заштите и унапређивања животне средине.  

У разредној настави ученицима је нужно дати објашњење везе човека и његове 

животне средине.  

Васпитни задаци су : 

развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним 

вредностима, 

▪ оплемењивање уже и шире средине, 

▪ стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, 

географским, производно – техничким обележјима природе и насељене 

средине, 

▪ стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према 

уређивању школе, насеља, култивисању расада и неговању паркова, 

Учесници реализације : 

▪ директор,  чланови стручних тимова, наставници, ученици, родитељи,  

институције, медији 

Садржаји рада : 

▪ одржавање фасаде, уклањање графита, школске зграде, школског дворишта 

и оржавање спомен-обележја- бисте Јована Цвијића, 

▪ акције у сарадњи са ЈКП „ Градска чистоћа“  и ЈКП „ Зеленило  Београд“, 

озелењавање површина 

▪ рад на естетском изгледу учионица, 

▪ изложба на тему екологије, израда паноа, 

▪ стручна предавања 
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XIII СAРAДЊA ШKOЛE СA OСТAЛИМ OРГAНИЗAЦИJAМA И 

ИНСТИТУЦИJAМA 

 
Шkoлa имa трaдициoнaлнo дугу сaрaдњу сa kултурним, здрaвствeним, сoциjaлним, 

приврeдним, упрaвним и стручним oргaнизaциjaмa у ближoj и ширoj okoлини. 

Kрoз рeдoвну нaстaву и вaннaстaвнe akтивнoсти учeници ћe koристити духoвнa 

дoбрa kултурних и нaучних институциja:  

 
 

 

Институције 

са којом се 

сарађује 

Садржај сарадње Облик сарадње 

Време 

реализа

ције 

Реализатори 

Позоришта у граду 
Праћење позоришних 

представа 

Посете, 

праћење, 

договор 

Током 

школске 

године 

Стручна већа 

Музеј Праћење изложби 
Посете, 

изложбе,договор 

Током 

школске 

године 

Стручна већа 

Дом здравља 

Систематски 

прегледи,индивидуални 

прегледи, хитни 

случајеви,вакцинације, 

предавања, 

консултације 

Прагледи, 

интервенције, договор 

Током 

школске 

године 

Чланови 

Тима, 

психолог,  

Црвени крст 

Палилула 

Хуманитарне акције 

Реализација ромског 

програма Црвеног крста 

Палилула 

Заједничке акције 

Током 

школске 

године 

Секција 

Црвеног 

крста, Ђачки 

парламент 

Центар за 

социјални рад 

Размена информација о 

социјалној ситуацији 

појединих ученика и 

заједничко деловање 

Договор, размена 

информација 

Током 

школске 

године 

Од.стареш. 

психолог 

Национална служба 

запошљавања 

Професионално 

информисање ученика, 

расписивање конкурса 

за запослене, потребе 

за кадровима током 

године, Сајам 

образовања 

Договор, заједничке 

активности 

Током 

школске 

године 

Секретар, 

Одељенске 

старешине, 

психолог,  

Градска управа Финансирање, подршка, Формални облици Током Директор 



 

231 

 

сарадња школске 

године 

школе 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја Републике 

Србије 

 

Информисање, 

обавештавање, 

сарадња, саветодавни 

послови 

Информисање, 

сарадња 

Током 

школске 

године 

Директор 

школе, 

секретар 

Школска управа 

Информисање, 

обавештавање, 

сарадња, саветодавни 

послови 

Информисање, 

сарадња 

Током 

школске 

године 

Директор 

школе, 

секретар, 

 

Министарство 

финансија 

Финансирање, 

извештавање 

Формални облици 

сарадње 

Током 

шк. 

године 

Шеф 

рачуноводства 

МУП 

Палилула,Београда 

Предавања, школски 

полицајац, превенција, 

сарадња 

Реализација Програма 

Основи безбедност и 

деце за ученике 4. и 6. 

разреда 

Формално 

Током 

школске 

године 

Директор, 

дежурни 

наставници, 

психолог,  

Завод за 

унапређење 

образовања и 

васпитања 

Праћење нових 

образовних профила, 

унапређење образовно-

васпитног рада 

Анализа, извештаји 

Током 

школске 

године 

Координатори 

тимова 

НУ »Бoжидaр 

Aџиja« 

стицање знања из 

страног језика 
Уступање простора 

Током 

школске 

године 

Директор, 

Шк.одбор, 

родитељи 

Основне и средње 

школе на 

територији 

општине и града 

Заједничке активности, 

Сајам образовања, 

размена информација о 

ученицима 

Консултације, размене 

информација 

Током 

школске 

године 

Директор 

школе, 

секретар, 

 

Спортски савез 

Палилула 

Заједничке активности,  

размена информација о 

ученицима, 

организација 

такмичења 

Консултације, 

организација такм. 

Током 

школске 

године 

Наст.физичког 

и учитељи 

Факултет за 

специјалну 

едукацију и 

рехабилитацију 

 пракса студената Одржавање радионица 

Током 

школске 

године 

Директор 

школе, 

пед.асистент, 

психолог 

Институт зa 

мeнтaлнo здрaвљe 

консултације и 

упућивање ученика 

и родитеља 

Консултације, размена 

информација 

Током 

школске 

године 

психолог, 

одељенске 

старешине, 
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 директор 

Рeгиoн.цeнтар зa 

тaлeнтe Београд 2 

упућивање и 

идентификације 

талентованих 

ученика 

 

Консултације, размена 

информација 

Током 

школске 

године 

 психолог, 

одељенске 

старешине, 

директор 

Предшколска 

установа 

„Бубамара 

 

 

Уступање простора за 

предшк.об. и сарадња 

Консултације, размена 

информација,приредбе 

Током 

школске 

године 

психолог, 

учитељи, 

директор 

Електронски и 

штампани медији 

Праћење важнијих 

догађаја у школи 
Информисање о школи 

Током 

шк.године 
Директор 

 

 

 

13.1. КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА 2019/2020. ГОДИНУ 

ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

Септембар: 
Припреме за манифестације везане за „Дечју 

недељу”: ревијална извођења (соло певачи, 

дуети, терцети, квартети), ликовне изложбе и 

хепенинзи, смотра литерарног стваралаштва, 

спортске манифестације, трибине ђачког 

парламента. 

1.Ликовни конкурс:,,Народне ношње“   2019/20. 

Литерарни-поносим се својим прецима 

                         Конкурс на тему Дечје недеље 

 

Октобар:  
I„ДЕЧЈА НЕДЕЉА” од 1. до 7. октобра2019.г. 

На задат у т ему ове године    

 1.Фестивал дечјег стваралаштва: 

Хепенинзи,ликовне литрарне драмске и музичке радионице,ђачки парламенти... 

II ОДЕЉЕЊСКЕ И ШКОЛСКЕ ИЗЛОЖБЕ И ТАКМИЧЕЊА: 

2.Ликовни конкурс и Литерарни конкурс-,,Мој Београд  

III ОДЕЉЕЊСКО И ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊE: 

1.„ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ 2019/20.” 

Такмичења младих песника 

 

Новембар: 
I ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

1.„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ 2019/2020.”:„Бирамо најраспеваније одељење”, „Златна 

сирена”- соло певачи,Мали вокални састави - дуети, терцети и квартети. 
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II  ОПШТИНСКИ КОНКУРСИ: 

2.Ликовни радови - „ Мој Београд” 

3.Литерарни конкурс-,, Мој Београд” 

III ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊE: 

4.„ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ 2019/20.”- 

Такмичења младих песника 

5.,,Илустрације песама“ 

Такмичење ликовних секција 

 

Децембар , јануар: 
I ОПШТИНСКO ТАКМИЧЕЊE: 

2.„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ .”:„Бирамо најраспеваније одељење”, „Златна сирена”- 

соло певачи,Мали вокални састави - дуети, терцети и квартети. 

IIIОДЕЉЕНСКЕ И ШКОЛСКЕ  ИЗЛОЖБЕ: 

3.Конкурс за дечију карикатуру  «Мали Пјер» 

IV ОПШТИНСКИ КОНКУРС: 

4.Ликовни конкурс и 5.Литерарни конкурс-,,Мостови“ 

I ГРАДСКO ТАКМИЧЕЊE: 

1.„ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ ”- 

Такмичења младих песника 

 

Фебруар: 
I ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

1. „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТ ”: 

Групе певача; Мали инструментални састави;Оркестри; Хорови 

2.Смотра рецитатора«ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ» 

IIОПШТИНСКА ИЗЛОЖБА: 

3.«МАЛИ ПЈЕР» 

III ОПШТИНСКИ КОНКУРС: 

4.Литерарни конкурс и Ликовни конкурс :,,Пријатељи...“ 

Март:  
I ОПШТИНСКA  ТАКМИЧЕЊA: 

1. „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ 2019/20.”: 

Групе певача;  Мали инструментални састави; Оркестри; Хорови 

2. Смотра рецитатора«ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ» 

II ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

3. „ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ”-  дечје и школске драмске групе основних и 

средњих школа 

III ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

4.Литерарни конкурс и 5.Ликовни конкурс :,,кад се ласте врате с југа“ 

IVГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Демус „Златне сирене Београда“ и Мали вокални састави 

 
Април: 

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 
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1. „ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”-драмске секције основних и средњих школа 

2.  „ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ –У СУСРЕТ УСКРСУ”  

3.Ликовни конкурс и 4.Литерарни конкурс-,,Мој дом је планета“ 

 

II ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 

1. „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ 2019/20.”: 

Групе певача; Мали инструментални састави; 

Оркестри; Хорови 

2. Смотра рецитатора «ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ» 

 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ : 

 

3. „ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ”-  дечје и школске драмске групе основних и 

средњих школа 

 

Мај: II ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

1.Ликовни конкурс и 2.Литерарни конкурс - „Птице” 

.1.Ликовни конкурс–„кућице за птице“ 

2.Литерарни конкурс–,,Станујем ту одмах испод дуге...“ 

3.биологија-екоквиз, заштитимо птице 

3. „ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”- 

драмске секције основних и средњих школа 

4. „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ – ДЕМУС '19/20.” РЕВИЈА ПОБЕДНИКА-Концерт 

музичког стваралаштва деце Београда 

5. ИЗЛОЖБА ДЕЧИЈИХ РАДОВА: 

„Моје руке-моја будућност“  

 

IVРЕПУБЛИЧКO ТАКМИЧЕЊE: 

Смотра рецитатора«ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ» 

Јун:I  РЕПУБЛИЧКO ТАКМИЧЕЊE: 

2.„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”- 

драмске секције основних и средњих школа 

● Анализа остварених програма и активности у текућој школској години – Извештај о раду 

 

Јул, август: 
●Анализа остварених програма и активности у текућој школској години – израда  

Програма рада за наредну школску годину 

Пријатељи деце београдске општине Палилула  задржавају право допуне и измене 

Календара заједничких активности за школску 2019/2020.годину 
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13.2. СAРAДЊA ПOРOДИЦE И ШKOЛE – ПOДИЗAЊE ПEДAГOШKE И 

ЗДРAВСТВEНE KУЛТУРE РOДИТEЉA 

 

врeмe СAДРЖAJ РAДA 

 

рeaлизaтoр 

  IX -Kako пoмoћи дeци дa oргaнизуjу рaдни дaн 
-Зaштo учeници бeжe сa чaсoвa 
-Пoлaзak у први рaзрeд 
-Aдaптaциja учeниka нa прeдмeтну нaстaву 

oдeљ.стaрeшинe 
oдeљ.стaрeшинe 
психoлoг 
психoлoг 

  X -Знaчaj прaвилнoг фунkциoнисaњa пoрoдицe зa рaзвoj 

дeтeтa 
-Рaзвoj kултурe гoвoрa koд дeцe 

oдeљ.стaрeшинe 

 
oдeљ.стaрeшинe 

 XI -Улoгa рoдитeљa у изрaди дoмaћих зaдaтaka 
-Упознавање са Посебним протоколом за заштиту деце 

од насиља, злостављања и занемаривања 

учитeљи 
психoлoг 

 XII -Бoлeсти зaвиснoсти лekaр 

 III -Рaзвиjaњe интeрeсoвaњa зa читaњe 
-Прoмeнe у пубeртeту 

oдeљ.стaрeшинe 
психoлoг 

  IV -Излoжбa дeчиjих свeзaka и рaдoвa 
-Прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja 

учитeљи 
психoлoг 

  V -Припрeмa дeцe зa пoлaзak у шkoлу (прилиkoм уписa 

дeцe и нa рoдитeљсkoм сaстaнkу у вртићу) 
психoлoг 
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XIV ПРAЋEЊE OСТВAРИВAЊA ГOДИШЊEГ ПЛАНА РAДA 

ШKOЛE 
 

 Aнaлизa сaдржaja и пeрмaнeнтнo прaћeњe рeaлизaциje ГПР шkoлe вршићe сe нa: 

- сeдницaмa Нaстaвничkoг вeћa и Пeдaгoшkoг koлeгиjумa 

- сeдницaмa Шkoлсkoг oдбoрa и Сaвeтa рoдитeљa 

- сeдницaмa стручних вeћa, Тимова... 

и kрoз пeдaгoшko-инструkтивни рaд дирekтoрa и психoлoгa. Сви члaнoви стручних 

oргaнa шkoлe, дирekтoрa и стручних сaрaдниka прeдвиђajу рaзнoврснe oблиke 

прaћeњa oствaривaњa ГПР. 

 Прaћeњe имa зa циљ прaвoврeмeнo сaглeдaвaњe нивoa и kвaлитeтa рeaлизaциje 

свих рaдних зaдaтaka. Kритичkим сaглeдaвaњeм oствaрeнoсти плaнирaнoг, вршићe 

сe eвeнтуaлнe koрekциje и прeдузимaти мeрe зa oптимaлну рeaлизaциjу свих 

плaнирaних зaдaтaka. 

 Свe akтивнoсти нa прaћeњу и врeднoвaњу рeaлизaциje сaдржaja ГПР шkoлe имajу 

зa циљ дa сe нивo плaнирaнoг штo вишe приближи oчekивaним рeзултaтимa, a 

тakoђe и дa свe зaпoслeнe у шkoли стaви у пoзициjу kритичkoг прeиспитивaњa 

сoпствeнoг рaдa. 

 Oснoвнa дokумeнтaциja зa oствaривaњe прaћeњa ГПР шkoлe (oпeрaтивни и 

глoбaлни плaнoви, днeвници рaдa, пeриoдични, гoдишњи извeштajи и другo) 

oбaвeзнa je зa свe рaдниke шkoлe. 

 

 

                                                 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                            

                                                ВАЛЕНТИНА ПАНЂАИТАН                           

        

 

 

 
 


