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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

 

 Годишњи план рада школе представља основни радни документ којим се обезбеђује организована, 

рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на реализацији образовних и 

васпитних активности у току школске године. Њиме је утврђена организација и динамика 

остваривања образовно - васпитних активности и одређени носиоци и реализатори. На тај начин 

омогућено је унапређење образовно-васпитног рада, обезбеђено праћење остваривања циљева и 

задатака, као и евалуција стручних, руководећих и управних органа школе. 

    Колико ће у остваривању планираног успети, не зависи само од квалитета Годишњег плана, већ и 

од тога колико ће се за реализацију заложити радници школе и какву подршку и помоћ ће имати 

школа од Министарства просвете, локалне заједнице и родитеља ученика. 

    Школа, као веома организовани друштвени субјект,настојаће да обезбеди висок степен 

одговорности и професионалности у извршењу постављених задатака и циљева. 

 

 

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

 

- Обогаћивање годишњих планова рада, оперативних и дневних припрема су елементи 

који ће омогућити успешније увођење ученика у технике учења и самосталног рада. 

- Израда појединачних планова и модернизације образовног - васпитног рада 

- Реалиазција акционог плана тима за заштиту ученика 

- Спровођење превентивних активности у борби против насиља 

- Садржајнија и већа подршка ученицима са сметњама у развоју. 

- Припрема и реализација угледних часова (тимски рад, корелација међу предметима) 

- Анализа свих иновационих елемената, који су присутни у раду појединих наставника 

или група наставника ради афирмисања или ширења и уткивања у праксу свих чланова колектива 

наставника и стручних сарадника. 

- Јачање професионалних капацитета наставника  

- Уређење етно- кутка у дворишту школе 

- Едукација ученика и радионице у борби против болести зависности 

- Реализација плана професионалне орјентације 

- Спровођење и примена протокола о занемаривању и злостављању деце 

- Реализација акционог плана развојног плана школе 

- Јачање веза између породице и школе 

- Побољшање сарадње са локалном заједницом 

- Реализација Пилот пројекта Обогаћен једносменски рад 

- Обезбеђивање безбедних услова за рад у време Пандемије изазване вирусом Ковид19 

 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА 

 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. Гласник РС”, бр.88/17,27/18 – 

др. закон,10/19, 27/18 – др. закон  и 6/20), Закона о основном обраовању и васпитању ("Сл. Гласник 

РС" бр. 55/13, 101/17, 10/19, 27/18 – др. закон ), на основу Школског програма ОШ ,,Веља 

Герасимовић'' из  Венчана за I, II, III,  IV,V, VI, VII и VIII разред основног образовања и васпитања  

за школску 2020/2021. годину, Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану и 

програму основног образовања и васпитања ("Сл.глас.РС – Просветни глас." бр.2/10), Правилника о 

наставном плану и програму основног образовања и васпитања ("Сл. глас.РС - Просветни глас.", број 

7/2011-7), Правилника о изменама и допуни правилника за први циклус основног образовања и 



4 

 

васпитања и програму наставе за први разред основног образовања и васпитања ("Сл. глас. РС – 

Просветни глас." бр.2/20), Правилника о допунама правилника за трећи и разред основног 

образовања и васпитања ("Сл. глас. РС " бр. 6/20), Правилник о допунама Правилника о програму 

наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС – 

Просветни глас." бр. 6/20), Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану за 

други циклус основног образовања и васпитања и наставног програма за пети разред основног 

образовања и васпитања("Сл. глас.РС – Просветни глас." бр. 6/07, бр.2/10, 7/10 и 3/10),  Правилника о 

изменама правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања ("Сл. 

глас. РС – Просветни глас." бр. 3/20), Правилник о изменама правилника 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 ( „Сл. Гласник РС“ број 6/20), Правилника о измени  

правилника о  програму наставе учења за седми разред основног образовања и васпитања ("Сл. глас. 

РС – Просветни глас." бр. 8/20), Правилника о допуни Правилника о програму и настави учења за 

осми разред основног образовања и васпитања ("Сл. глас. РС – Просветни глас." бр. 6/20), 

Правилника о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и 

васпитања ("Сл. глас. РС-Просветни глас." бр. 29/19), Правилника о програму завршног испита у 

основном образовању и васпитању ("Сл. глас. РС-Просветни глас.'' бр.1/11,1/12,1/14,12/14 и 2/18), 

Правилника о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и 

васпитању ("Сл. Глас. РС –Просветни глас." бр.1/11,1/12,1/14,12/14 и 2/18), Правилника о дозволи за 

рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. глас. РС" бр.22/05 и 51/08), Правилника о 

сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. 

глас.РС" бр. 81/17 и 48/18), Правилника о степену  и врсти стручне спреме наставника, васпитача и 

стручних сарадника у основној школи („Сл. Гл. РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 

3/2017, 13/2018 и 11/2019), Правилник о допуни правилника о степени  и врсти образовања наставника и 

стручних сарадника у основној школи („Сл. Гласник РС“ број 2/20), Правилника о врсти стручне спреме 

наставника који изводе васпитно-образовни рад из изборних програма у основној школи ("Сл. глас. 

РС – Просветни гласник, број 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017),  Правилника о норми 

часова непосредног рада са ученицима, наставника и стручних сарадника и васпитача у основној 

школи (“Просветни глас.” бр. 2/92, 2/2000, 10/04), Правилника о општим стандардима постигнућа-

образовни стандарди за крај обавезног образовања ("Сл. глас.РС – Просветни глас." бр.5/10), 

Правилника о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете 

српски језик, математика и природа и друштво ("Сл. глас. РС – Просветни глас." бр.5/11), 

Правилника о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 

развоја  ("Сл. глас. РС – Просветни глас." бр.5/11), Правилник о стандардима квалитета рада 

установе ("Сл. гласник РС", бр. 7/2011), Правилника о календару образовно-васпитног рада за 

школску 2020/2021. годину ("Сл. глас.РС – Просветни глас." бр. 6/20), Правилника о нормативима 

школског простора, опреме и наставних средстава у основној школи ("Сл. глас. РС – Просветни 

глас." бр.4/90),  Развојног плана ОШ,,Веља Герасимовић'' Венчани од 2018-2022 године. Извештаја о 

раду ОШ,,Веља Герасимовић'' Венчани за шк. 2019/2020. годину. Извештаја о самовредновању и 

Приручника о самовредновању, на основу Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Просветни глас. РС“ бр. 76/10), на 

основу Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 

одраслом („Просветни глас. РС“, број 24/18),  
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УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНОГ-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ОСНИВАЊЕ И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

 

Писани  подаци о настанку школе не могу се пронаћи, али по причању старијих мештана, Основна 

школа ''Веља Герасимовић'' у Венчанима, почела је са радом 1826. или 1830. године. 

 У школу у Венчане долазила су деца из околних села: Раниловића, Пркосаве, Стрмова, Миросаљаца 

и Тулежа. 

  Од 1946.године у Венчанима ради нижа гимназија са три разреда после којих су ученици полагали 

нижи течајни испит-малу матуру. 

  Од 1950.године четвороразредна основна школа и нижа гимназија спојене су и од тада школа ради 

под називом Осмогодишња школа у Венчанима. 

  Почев од школске 1957/58.године ова школа ради под називом основна школа,,Веља Герасимовић'' 

у Венчанима.У саставу школе од 01.09.1962. године налазиле су се четвороразредне школе у 

Каменици и Тулежима. 

  Школа у Каменици укинута је 31.08.1978.године. 

 

СТАТУС ШКОЛЕ 

 

Школа је организована као установа основног образовања и васпитања.Седиште школе је у 

Венчанима, a у свом саставу има издвојено одељење у селу Тулежима. 

 

УСЛОВИ  РАДА У ШКОЛИ 

 

     Школска Зграда је пуштена у рад 1968.године и  обезбеђује просторно извршавање задатака. 

      У школи има 11 учионицаод којих је 1 уступљена за рад вртића.Осим учионица школа поседује 

трпезарију са кухињом и магацином,просторијом за смештај прибора за чишћење,котларницом и 

спремиштем за угаљ,просторијом за пријем родитеља,просторијом за стони тенис,санитарним 

простором за ученике и раднике,као и простором од 30 м. за смештај библиотеке-медијатеке и 

четири канцеларије. 

       Укупна површина школе износи 1198 м. од чега је 510 м. за извођење наставе што по ученику 

износи око 2,5 м. 

Школа нема радионицу за ТО и фискултурну салу.Настава Физичког и здравственог васпитања се 

изводи на изграђеном школском полигону и то само при повољним временским условима.У току 

зиме и неповољних  временских прилика часови физичког васпитања одржавају се у класичној 

учионици као и часови техничког образовања и васпитања. 

        Школско двориште има површину од 7240 м.Простор школског дворишта је довољан и 

омогућава слободно кретање ученика. 

        Школска кухиња-трпезарија и уређаји за рад су таквог капацитета да задовољавају основне 

услове за услуживање 200 ученика. 

        Школа располаже довољним бројем учионичког намештаја,међутим 50% расположивог 

намештаја је прилично похабано, иако се у току школских распуста врше поправке. 

Матичној школи у Венчанима припада физички издвојено одељење у Тулежу.Укупна површина 

школског простора у Тулежу износи 300 м. Школа има следеће просторије:две учионице, кухињу са 

трпезаријом и магацином, наставничку канцеларију, библиотеку, хол, санитарни чвор, котларницу и 

игралиште за мале спортове. Једна просторија је опредељена за рад припремне предшколске групе. 

Услови за рад у овој школи су веома добри и пружају велике могућности за квалитетан образовно-

васпитни рад. 
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     Школа располаже са довољним бројем квалитетног ученичког простора,намештаја као и  учила за 

несметано усавршавање наставног процеса. 

 

 

Школа располаже са 5516 књига, 206 књига стручној наставничкој литератури,периодике580.У току 

2009/2010 године школа је средствима из фонда ''Отвореног друштва,чији је пројекат 

спроводил,,'Учимо и живимо заједно“обезбедила је стручну литературу за наставнике,родитеље и 

децу. У току 2011/2012. школске године обезбеђено је 135 књига белетристрике и дечије литературе ( 

119 књига поклон Завода за уџбенике ). Школа је такође купила 104 школских уџбеника и 

приручника за наставнике. 

 Школа је претплаћена на следеће часописе и листове: 

              а) За наставнике и стручне сараднике: 

                  - Просветни преглед,       

              б) За ученике: 

                   - Математички лист; Микијев Забавник; Зека;Мали витез; Школарка Светосавско звонце 

идр. по избору ученика 

    Школа је у току 2009/2010 у сарадњи са ФОД-ом спровела пројекат „ Живимо и учимо  заједно“ у 

оквиру кога је организовала два дводневна семинара из области инклузивног образовања. 

Средствима из ФОД – а, школа је купила три штампача, пројекционо платно, одређен број 

дидактичких средстава, један лаптоп рачунар, дигитални фотоапарат. Опремљена је мултимедијална 

учионица. Донацијом су добијена три рачунара ( два за централну школу и један за истурено 

одељење у Тулежима). 

У току школске 2010/11 године опремљен је кабинет информатикеу оквиру пројекта „Дигитална 

школа“ са 2 рачунара на које је повезано 15 монитора. У издвојеном одељењу у Тулежу добијен је 

преносиви рачунар и видео бим. 

У оквиру мреже за развој ИО наша школа је учествовала у пројекту „Сви у школу, будућност за све“, 

током  5 месеци урађена је медијска кампања и стручна трибина „Образовање за све“ на којој је 

присуствовало 176 учесника. Из наше школе је презентован пример добре праксе.  

У току 2011/12.године школа је на поклон од представника локалне самоуправе добила интерактивну 

- паметну таблу, која се користи за иновацију наставе и угледне часове. Купљене су зидне географске 

карте Европе и Србије. Од Спортског савеза општине је добијено три кошаркашке табле, једна за 

Тулеже и две за Венчане. У сарадњи са локалном самоуправом и Министарством за заштиту животне 

средине 2012. Године реализован је пројекат „Унапређење енергетске ефикасности“ урађена је 

термо- изолација и завршена фасада и замењени сви спољашњи прозори чиме ће бити побољшана 

енергетска ефикасност,реновиран је санитарни чвор у Венчанима и поправљена водоводана и 

канализациона мрежа. Урађена је дренажа којом ће бити решен  проблем влаге у школи. У 

издвојеном одељењу у Тулежу реновиран је санитарни чвор , кухиња, трпезарија и ходник. У 

сарадњи са локалном самоуправом и предузећем „Пештан“ у септембру 2013. године је комплетно 

измењена столарија у издвојеном одељењу школе у Тулежу. У школи у Венчанима су замењени 

олуци и урађени снегобрани. Услови рада су побољшани у 2014. Години и то извршена је 

– санација водоинсталација у школи у Венчанима и уградња бојлера за топлу воду 

– санација оштећеног дела ходника у приземљу 

– замена подова и кречење две учионице и библиотеке 

– куповина 4 катедре, два компјутерска стола, 2 полице за библиотеку и две столице 

– купљен рачунар са пратећим компонентама и мултифункционалним штампачем за 

потребе библиотеке, ЦД плејер 

– у Тулежу кречење канцеларије 

2015.године није било радова, купљена су наставна средства за физику, хемију, страни језик и 

физичко. 

У току 2016. је поправљен кров и комплетиран пројекат енергетске ефикасности у издвојеном 

одељењу у Тулежима (урађена изолација, фасада и кречење свих учионица). 2017. Године је одобрен 

пројекат и потписан уговор за реализацију пројекта „Наша учионица прави рај у њој уживај“ који се 

односи на изградњу летње учионице и уређење школског дворишта. 
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У плану је и даље побољшање услова рада у обе школе , набавка стручне литературе и нових 

наставних средстава. 

 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА ШКОЛЕ 

 

Број наставника запослених у Основној школи „ Веља Герасимовић “ у Венчанима у потпуности 

омогућава реализацију образовно-васпитног  рада  и потребе према нормативима. Од укупно 20 

наставника, три наставника допуњавају фонд часова у ОШ у Даросави и то наставник физике, 

ликовне културе, музичке културе, један наставник географије допуњава радну норму у 

Аранђеловцу.  Наставници хемије допуњава норму у Гимназији у Београду, и наставник физичког у 

ОШ „Илија Гарашанин“ у Аранђеловцу. 

 

             Наставно особље 
 

Послови и радни задаци ССС ВШС ВСС СВЕГА 

Директор   1 1 

 

Педагог   1 1 

 

Разредна  настава  2 3 5 

 

Предметна настава  1 13 14 

 

Свега  3 18 21 

 

 

Ваннаставно особље 

 

Послови и радни задаци ВСС ССС НКВ СВЕГА 

 

Секретар  0.50   0,50 

 

Библиотекар 0,50  

 

 0,50 

Шеф рачуноводства  0,50  0,50 

 

Домар мајстор одржавања  1,50  1,50 

 

Сервирка  0,30  0,30 

 

Пом.радник  1,5 1,70 3,20 

 

Свега 1 3.80 1.70 6,50 

 
Стручни кадрови према години искуства 

 
0-5 6-10 11-20 21-30 преко 30 свега 

 

5    5 7 4 3 24 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНОГ – ВАСПИТНОГ  РАДА 

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ 

 

 

На крају школске 2019/2020 године школа је имала 128ученика распоређених у 10 одељења у 

матичној школи и у издвојеном одељењу.У Тулежу су формирана 2одељења нижег разреда,једно 

комбиновано 2.и 3. И једно одељење 1.разреда. 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

 

разред Одличан вр.добар добар Довољан Недовољан 

успех 

свега 

завршили 

понављали 

разред 

укупан 

број 

ученика 

I                                                Описно оцењени 17 

II 8 5 /  / / / 13 

III 11 5 / / / / / 16 

IV 5 2 3 / / / / 10 

V 11 5 4 1 / / / 21 

VI 8 6 4 / / / / 18 

VII 7 9 2 / / / / 18 

VIII 7 7 1 / / / / 15 

Укупно 56 39 14 1 / / / 128 

 

 

 

 

 

У  школској 2019/20. години због проглашења Ванредног стања услед Пандемије изазване вирусом 

Ковид 19 , 17.3.2020.године и преласка са непосредног образовно-васпитног рада на наставу на 

даљину, нису реализована у потпуности сва такмичења.  

Наша школа  у сарадњи са З.Ц. Аранђеловац спроводи пројекат у превенцији болести зависности и 

психо- активних супстанци. Радионичарским радом су обухваћени ученици шестог разреда,а 

предавањима су  обухваћени сви ученици. 

У слободним активностима је такође учињен видан напредак, чиме се школа својим културно – 

спортским деловањем знатно приближила средини у којој школа живи и ради.                                   

Постигнути резултати су плод заједничког рада и залагања наставника, који  су поред доста тешкоћа 

успели да афирмишу школу 

ОЦЕНА РАДА ШКОЛЕ У ПРОТЕКЛОЈ ГОДИНИ 

 

 

У протеклој школској години у потпуности је реализован Годишњи план рада школе.  Остварен је 

фонд часова у свим наставним областима, као и ваннаставним  активностима. Постигнути резултати 

су плод рада наставног колектива.         
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОДИНИ 

У овој школској години у нашој школи је укупно  119 ученика, можемо закључити да се број ученика 

смањио за 9 ученика у односу на претходну школску годину, јер је школу завршило 15 осмака, а 

први разред је ове године се уписало мање ученика у први разред, 6 ученика. У школи укупно има 9 

одељења, од тога у матичној школи у Венчанима 7 одељења од првог до осмог разреда, по једно 

одељење у сваком разреду  од 3.до 8. и комбиновано одељење 1. и 2.разреда и 2 одељења у 

издвојеном одељењу у Тулежу,комбиновано  одељење 1.и 2.разреда и једно комбиновано одељење 

3.и 4.разреда. 

У матичној школи у Венчанима има укупно 98 ученика, у издвојеном одељењу у Тулежу 21 ученик. 

Три ученика раде по ИОП-У у матичној школи у Венчанима. Два ученика раде по измењеном 

програму(ИОП-2) и имају мишљење Интерресорне комисије,један  ученик похађа пети разред, а 

други осми разред. Један ученик четвртог разреда уз сагласност родитеља ради по прилагођеном 

програму ИОП-1.   

 

ВЕНЧАНИ 

Разред Број ученика М  Ж  

I 5 4 1 

II 6 4 2 

III 11 6 5 

IV 9 6 3 

Укупно ученика 

од I - IV 

31 20 11 

V 10 5 5 

VI 21 10 11 

VII 18 5 13 

VIII 18 8 10 

Укупно ученика 

од V-VIII 

67 28 39 

Укупно ученика 

од I-VIII 

98 48 50 
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ТУЛЕЖ 

 

Разред Број ученика М  Ж  

I 1 / 1 

II 11 5 6 

III 2 2 / 

IV 7 3 4 

Укупно ученика 

од I - IV 

21 10 11 
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ИЗВЕШТАЈ СА ТЕСТИРАЊА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ЗА 

ШКОЛСКУ  2020/2021 ГОДИНУ 

 

Школске 2020/21.године у први разред уписан је 5 ученика у матичној школи у Венчанима,од тога  1    

девојчица  и 4 дечака, а  у издвојеном одељењу у Тулежима 1 ученик, од тога     1 девојчица.  

Услед проглашења Пандемије изазване вирусом Ковид19 и проглашења Ванредног стања на 

територији Републике Србије  тестирање и упис првака није обављено у планираном периоду, већ су се 

родитељи само изјашњавали путем Е-управе за жељену школу, а упис и тестирање су обављени по 

престанку Ванредног Стања у накнадно одређеном периоду од стране Министарстав Просвете. Према 

обављеном тестирању, а на основу обраде података установљена је просечна зрелост и припремљеност 

ученика за полазак у први разред. 

Сви ученици су  похађали и савладали обавезан припремни предшколски програм у  оквиру 

предшколске установе.  

Сви ученици имају лекарска уверења од надлежне здравствене установе да су обављени предвиђени 

прегледи и вакцинација пре уписа у школу и на тај начин свих 6 ученика је здравсвено спремно за 

полазак у школу. 

Родитељи су  анкетирани, како би школа добила основне информације о детету и породици који ће јој 

помоћи у даљем раду. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

 

 

Од почетка школске године организација и ритам наставног дана су разрађени у Оперативном плану 

рада у посебним условима који је саставни део ГПР. По престанку пандемије организације је 

следећа: 

Образовно - васпитни је организован у једној смени. Због повратне линије аутобуса који превози 

ученике и наставнике из нашег места приморани смо да скратимо дужину одмора и да наставу 

започнемо у 7 часова и 15 минута у матичној школи у Венчанима. У издвојеном одељењу у 

Тулежима настава почиње у 7.30. 

 

У школској 2020/2021. години ритам једног радног дана изгледаће овако у матичној школи: 

 

 Венчани 

 

Наставни час Време трајања часова и одмора 

Први час 7,15-8.00 5 

Други час 8,05-8,50 20 

Трећи час 9,10-9,55 5 

Четврти час 10,00-10,45 5 

Пети час 10,50-11,35 5 

Шести час 11,40-12,25 5 

Седми час 12,30-13,15  
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Издвојено одељење у Тулежима: 

 

 

Наставни час Време трајања часова и одмора 

Први час 7,30-8.15 5 

Други час 8,20-9,05 15 

Трећи час 9,20-9,55 5 

Четврти час 10,00-10,45 5 

Пети час 10,50-11,35 5 

Шести час 11,40-12,25  

 

Спортски терени доступни су ученицима увек када се на њима не реализује редовна настава. 

 

 

 

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 

 

Породица ученика , услови живота, образовни ниво родитеља битне су компоненте успешности 

ученика, па тиме и успешног рада школе. Средина у којој школа ради има све карактеристике 

просечне сеоске средине. 

Имајући у виду локацију школе, може се рећи да су географски и еколошки услови школе доста 

повољни. Ови природни услови битно доприносе подизању еколошке свести о позитивном односу 

према животној средини.  

 

 

 

 

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ПЕДАГОШКИ ЗАХТЕВИ ВЕЗАНИ ЗА 

РАСПОДЕЛУ ЧАСОВА 

 

При подели одељења на наставнике до краја је примењен Правилник о норми часова  непосредног 

рада са ученицима и структури радних обавеза наставника, стручних сарадника и васпитача у 

основној школи (,,Просветни гласник.“2/92,2/2000,10/04). 

Преглед поделе одељења и часова у школској 2020/2021.години дат је у прилогу . 
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 НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
За први циклус основног образовања и васпитања 

 

Редни број А. Обавезни наставни предмети Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Страни језик (Енглески ј.) 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко васпитање - - - - - - 3 108 

9. Физишко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108 - - 

10. Пројектна настава - - 1 36 1 36 - - 

11. Дигитални свет 1 36 - - - - - - 

УКУПНО: А 20 720 21 756 21 756 20 720 

Редни број Б. Изборни наставни предмети         

1. Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Народна традиција - - - - - - 1 36 

3. Чувари природе - - - - - - 1 36 

4. Од играчке до рачунара - - - - - - 1 36 

УКУПНО: Б 1 36 1 36 1 36 4 72 

УКУПНО: А+Б 21 756 22 792 22 792 24 792 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни  предмети 

 

Редни 

број 

Облик образовно-

васпитног рада 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Редовна настава 21 756 22 792 22 792 22 792 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатни рад - - - - - - 1 36 

4. Настава у природи 7-10 дана  7-10 дана 7-10 дана 7-10 дана 

Редни 

број 

Остали облици 

образовно-васпитног 

рада 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Час одељенског 

старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Друштвене, 

техничке,хуманитарне, 

спортске и културне 

активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана годишње 
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За други циклус основног образовања и васпитања 

 

Редни 

број 

А. Обавезни наставни предмети Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Страни језик 

(Енглески ј.) 

2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 2 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

12. Техника и технологија 1 36 2 72 2 72 2 72 

13. Физичко и здравствено васпитање 2 72 2 72 2 72 2 72 

14. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: А 22 792 24 864 26 936 26 884 

Редни 

број 

Б. Обавезни изборни наставни предмети         

1. Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Страни језик 

(руски ј.) 

2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Обавезне физичке активности 1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: А+Б 27 972 28 1008 30 1080 30 1020 

Редни 

број 

В. Изборни наставни предмети         

1. Чувари природе 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Свакодневни живот у прошлости 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Цртање, сликање и вајање 1 36 1 36 1 36 1 34 
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Редни 

број 

А. Обавезни наставни предмети Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

4. Хор 1 36 1 36 1 36 1 34 

5. Матерњи језик са елементима националне културе 2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: В 1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: А+Б+В 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

Редни 

број 

Облик образовно-васпитног рада Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Редовна настава 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

Редни 

број 

Остали облици образовно-

васпитног рада 

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

 Обавезне ваннаставне 

активности 

        

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 34 

 Слободне активности         

2. Друштвене, техничке,хуманитарне, 

спортске и културне активности 
1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68 

3. Екскурзија До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 
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ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА, ЧАСОВА И ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

НАСТАВНИК Предмет који 

предаје 

Одељење 

у којима 

предаје 

Од. 

Ст. 

I II III IV V VI VII VIII Укупно 

часова 

Милачић 

Миланка 

Српски језик  

Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Секције 

литерарна, 

драмско - 

рецитаторска, 

припремна 

настава 

V – VIII 

 

VI     180 

 

144 144 136 

34 

604 

  34 

 Наташа 

Симић 

Руски језик 

Допунска 

додатна 

 

 

V – VIII 

 

 

     72 72 72 68 284 

Томић Танаско Математика  

Допунска 

Додатна 

Припремна 

настава 

V – VIII       144 

 

144 

 

144 

 

136 

 

568 

 

Невена Ирић Биологија 

Еколошка 

секција 

V - VIII      72 

36 

72 72 68 284 

 

 

 

Андреа 

Јовановић 

Хемија 

Допунска 

додатна 

Припремна 

настава 

 

           

VII - VIII        72 68 140 

 Бакић                 

Сaша 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Обавезне 

активности 

Физичко 

васпитање 

Изабр. Спорт 

Спортска 

секција 

 

V  

VI  

VII 

 

 

 

VIII 

VIII 

VIII 

 

 

VIII    

 

 72 

72 

54 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

36 

 

 

 

 

 

68 

34 

72 

  

 

54 

 

212 

106 

 

 

444 

 Филиповић 

Марија 

 

Енглески језик 

Допунска 

додатна 

I – VIII 

комбин. 

V 72 

72 

72 

72 

72 72 

 

72 72 72 68 572 

144 

Мирјана 

Лежаја 

Географија 

Допунска 

додатна 

припремна 

настава 

V - VIII      36 72 72 68 248 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

При изради распореда часова поштовани су психолошко-педагошки захтеви у погледу 

заступљености наставних предмета у току дана и недеље. 

Ограничења у изради што оптималнијег распореда чине, пре свега, објективни услови школе, 

карактер појединих предмета као и рад једног броја наставника у више школа. 

За све облике непосредног рада са ученицима урађен је јединствен распоред часова, који се налази у 

зборници и холу школе тако да је доступан и родитељима. Часови одељењског старешине, допунска 

и додатна настава слободне активности и пријем родитеља прецизно су дефинисани. 

Организује се настава изборних предмета од I-VIII ( првог до осмог ) разреда и то : 

 

-од првог до четвртог разреда ученици изучавају наставу из изборних предмета: Верска настава,  и у 

четвртом разреду Чуваре природе , Од играчке до рачунара и Народна традиција. 

 -од петог до осмог разреда Верска настава, 

- Обавезне физичке активности су од петог до осмог разреда 

Сви ови предмети се изводе у току радне недеље,по редовном распореду,осим изборног предмета  

 

 
    

НАСТАВНИК Предмет који 

предаје 

Одељење 

у којима 

предаје 

Од. 

Ст. 

I II III IV V VI VII VIII Укупно 

часова 

Слађана 

Беговић 

Историја 

Допунска 

додатна 

Припремна 

настава 

V - VIII      36 72 72 68 248 

Живановић 

Дејана 

Ликовна 

култура 

Ликовна 

секција 

V - VIII      72 36 36 34 178 

Живановић 

Дејана 

Техника и 

технологија 

V  VI      72 72   144 

Вукоје Сандра Музичка 

култура 

Mузичка 

секција,хор 

V - VIII      72 36 36 34 178 

Михајловић 

Драгана 

Физика 

Допунска 

додатна 

Припремна 

настава 

VI - VIII       72 72 68 212 

Мијатовић 

Ненад  

Верска настава I – VIII   

комб.       

 36 

 

36 

36 

 36 

36 

36 36 36 34 250 

 72 

Жарко 

Миленковић 

Основи 

информатике и 

рачунарства 

V – VIII      36 36 36 34 142 

Александар 

Јакимов 

Техника и 

технологија 

VII - VIII        36 34 70 
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ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА 

 

Глобални планови рада наставика за редовну , додатну и допунску наставу као и секције представљају 

саставни део овог Плана , а као прилог налазе се у канцеларији педагога школе и у електронској верзији . 

Оперативне планове рада за наведене активности наставници сачињавају месечно и копије истих предају 

педагогу. За праћење и вредновање планова задужени су директор, педагог и остали чланови тима за праћење 

и реализацију Годишњег плана рада. 

 Распоред писмених радова  и контролних вежби налазе се на огласној табли наставничке канцеларије у 

учионицама и холу школе и представљају саставни део овог Плана . 

 

 

 

НАПОМЕНА: Дежурства наставника су према распореду из Оперативног плана у посебним условима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурни 

наставници 

Двориште Александар 

Јакимов 

Мирјана 

Стевановић 

Танаско 

Томић 

Саша Бакић Танаско Томић 

Приземље Невена Ирић Ненад 

Мијатовић 

Дејана 

Живановић 

Марија 

Филиповић 

Славица Ћирић 

Спрат  Дејана 

Живановић 

Мирјана 

Лежаја 

Миланка 

Милачић 

Андреа 

Јовановић 

Жарко 

Миленковић 

Наташа 

Симић 

Мирјана 

Стевановић 

Сандра Вукоје 

Драгана 

Михаиловић 

Слађана 

Беговић 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1 – 4. РАЗРЕДА ВЕНЧАНИ 

Распоред часова за разредну наставу – ВЕНЧАНИ 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 1. И 2. РАЗРЕДА 

 

1. РАЗРЕД 

Редни 

бр. часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час Музичка култура Српски језик Математика Српски језик 
Енглески 

језик 

2. час Математика 
Верска 

настава  
Српски језик Математика Математика 

3. час Српски језик Свет око нас 
Ликовна 

култура 

Енглески 

језик 
Српски језик 

4. час 
Физичко 

васпитање 
Математика 

Допунска 

настава 

Дигитални 

свет 
Свет око нас 

5. час 
Слободне 

активности 

Физичко 

васпитање 
 

Физичко 

васпитање 

Час 

одељенског 

старешине 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 1. И 2. РАЗРЕДА 

 

2. РАЗРЕД 

Редни 

бр. часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час Музичка култура Математика Српски језик 
Математика 

 

Енглески 

језик 

2. час Српски језик 
Верска 

настава 

 

Mатематика 

 

Српски језик  Српски језик 

3. час Математика Свет око нас 
Ликовна 

култура 

Енглески 

језик 
Математика 

4. час 
Физичко 

васпитање 
Српски језик 

Ликовна 

култура 

Пројектна 

настава 
Свет око нас 

5. час 
Слободне 

активности 

Физичко 

васпитање 

Допунска 

настава 

Физичко 

васпитање 

Час 

одељенског 

старешине 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА 3. РАЗРЕД 

Редни 

бр. часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час 
Српски језк Енглески 

језик 

Српски језик Mатематика Српски језик 

2. час Mатематика Српски језик Mатематика Српски језик Математика 

3. час 
Природа и 

друштво 
Mатематика 

Ликовна 

култура 

Природа и 

друштво 

Од играчке 

до рачунара 

4. час 
Физичко 

вaспитање 

Верска 

настава 

Ликовна 

култура 

Енглески 

језик 

Физичко 

вaспитање 

5. час 
Час одељенског  

старешине 

Музичка 

култура 

Физичко 

вaспитање 

Пројектна 

настава 

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 4. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час 
Музичка култура Природа и 

друштво 

Mатематика Природа и 

друштво 

Чувари 

природе 

2. час 
Српски језк Српски језик Српски језик Енглески 

језик 

Енглески 

језик 

3. час 
Mатематика Математика Ликовна 

култура 

Mатематика Српски језик 

4. час 
Физичко 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Српски језик Математика 

5. час 

Слободне 

активности 

Допунска 

настава 

Грађанско 

васпитање-

додатна 

настава 

Физичко 

васпитање 

Час 

одељенског  

старешине 

 

Распоред часова за разредну наставу –ТУЛЕЖ  

 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 1. И 2. РАЗРЕДА 

 

1. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час Верска настава Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. час Српски језик Математика 
Енглески 

језик 
Математика Српски језик 

3. час Математика Свет око нас Српски језик Свет око нас 
Музичка 

култура 

4. час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Енглески 

језик 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

5. час 
Народна 

традиција 

Допунска 

настава 

Час 

одељенског 

старешине 

Слободне 

активности 

Дигитални 

свет 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 1. И 2. РАЗРЕДА 

2. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час Верска настава Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. час Српски језик Математика 
Енглески 

језик 
Математика Српски језик 

3. час Математика Свет око нас Српски језик Свет око нас 
Музичка 

култура 

4. час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Енглески 

језик 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

5. час 
Народна 

традиција 

Допунска 

настава 

Час 

одељенског 

старешине 

Слободне 

активности 

Ликовна 

култура 

6. час / / / / 
Пројектна 

настава 

 

Распоред часова за предметну наставу –Венчани  

РАСПОРЕД ЧАСОВА 5. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час Биологија Математика Математика ОФА Математика 

2. час Географија 
Енглески 

језик 
Српски језик Српски језик Српски језик 

3. час Руски језик 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Српски језик 
Музичка 

култура 

Енглески 

језик 

4. час 
Техника и 

технологија 
Српски језик Руски језик Математика Историја 

5. час 
Техника и 

технологија 

Верска 

настава 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 
Биологија 

6. час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Информатика 

и рачунарство 

Ликовна 

култура 
  

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 6. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час 
Техника и 

технологија 
Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик 

2. час 
Техника и 

технологија 
Математика Математика Математика Математика 

3. час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Верска 

настава 

Информатика 

и рачунарство 
Географија Физика 

4. час Биологија Историја 
Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Енглески 

језик 

5. час Географија 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Руски језик ОФА Историја 

6. час Руски језик 
Енглески 

језик 
Физика  Биологија 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА 7. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 

Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час 
Техника и 

технологија 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Информатика 

и рачунарство 
Хемија Физика 

2. час 
Техника и 

технологија 
Српски језик Физика Хемија Историја 

3. час Географија Математика 
Ликовна 

култура 
Математика Биологија 

4. час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Енглески 

језик 
Српски језик Српски језик Српски језик 

5. час Руски језик Историја Математика Географија Математика 

6. час Биологија 
Верска 

настава 
Руски језик 

Музичка 

култура 

Енглески 

језик 

7. час  ОФА    

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 8. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 

Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Верска 

настава 
Руски језик Математика Биологија 

2. час Руски језик 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 
Физика 

3. час Биологија Српски језик Математика Српски језик Српски језик 

4. час Географија Математика Физика Хемија Математика 

5. час 
Техника и 

технологија 

Енглески 

језик 
Српски језик 

Хемија Енглески 

језик 

6. час 
Техника и 

технологија 
Историја 

Информатика 

и рачунарство 
Географија Историја 

7. час ОФА     
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

Допунски рад биће намењен ученицима који повремено заостају у раду,односно имају тешкоћу у 

раду или заостају у савлађивању програма збогизостајања или сл. Извођење ове наставе обављаће се 

током целе школске годинеса ученицима од првог до осмог разреда.Допунска настава из предмета 

српски језик и математика је обавезна токомцеле школске године са по једним часом недељно, а из 

осталих предметаорганизоваће се према потреби. Основни циљ је да се омогући 

савладавањенаставних садржаја.Организоваће се у групама, паровима или индивидуално,зависно од 

потреба. Евиденција о раду водиће се у Дневнику – осталих обликаобразовно-васпитног рада у 

основној школи. 

 

План допунске наставе 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начин остваривања 

 Координирани рад наставника који 

организује рад у циљу изналажења 

бољих метода и 

облика рада са ученицима који имају 

тешкоће усавладавању наставних  

садржаја. 

 

 

Септембар – 

јуни 

 

Предметни 

Наставник, 

раз.старешина,ПП 

служба 

 

Кроз додатно 

објашњавање 

вежбање,рад у пару и 

групи. 

 

 

Примењивати индивидуални рад као 

и рад у гупи са посебним задацима 

који су примерени 

способностима ученика 

Према 

плану 

реализације 

Предметни 

Наст.раз.ст., 

ПП сужба 

Кроз додатно 

објашњавање, вежбање 

,рад у пару и групи. 

Указати ученицима на значај пажње 

за лакше памћење 

Према 

плану 

реализације 

Предметни 

Наст. 

,раз.ст.,ПП 

служба 

Кроз додатно 

објашњавање. вежбање 

,рад у пару и групи. 

Примењивати методе и облике рада 

којима се вежба памћење 

Према 

плану 

реализације 

Предметни 

Наст. 

,раз.ст.,ПП 

служба 

Кроз додатно 

објашњавање ,вежбање 

.рад у пару и групи. 

Објаснити- показати ученицима како 

треба дауче и које садржаје да памте 

Према 

плану 

реализације 

Предметни 

Наст. 

,раз.ст.,ПП 

служба 

Кроз додатно 

објашњавање ,вежбање 

.рад у пару и групи. 

Користити очигледна средства у раду 

ради 

лакшег памћења садржаја (где год је 

то могуће) 

Према 

плану 

реализације 

Предметни 

Наст. 

,раз.ст.,ПП 

служба 

Кроз додатно 

објашњавање ,вежбање 

.рад у пару и групи. 

''Који су узроци одсуства пажње код 

ученика'' – 

Предавање 

У току године  

 

ПП служба 

Кроз додатно 

објашњавање ,вежбање 

.рад у пару и групи. 

 

Мотивација и учење 

 

Jaнуар-фебруар 

Предм. наст. Кроз додатно 

објашњавање ,вежбање 

.рад у пару и групи. 

 

Научити их како да уче 

 

Септембар -Јун 

Предм. наст. и педагог Кроз додатно 

објашњавање ,вежбање 

.рад у пару и групи. 



25 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Додатни рад организоваће се за ученике од четвртог до осмог разреда којипрограмом. У фази 

препознавања ученика биће обухваћен већи број њих, а процес препознавања извршиће се: 

- на основу процене предметних наставника (начин рада, активностиученика...); постижу – 

испољавају посебну склоност и интересовање из оних наставнихпредмета који су предвиђени 

наставним планом 

- запажања одељењских старешина; 

- мишљења родитеља; 

- мишљења ученика у одељењу; 

Групе ће бити организоване према разредима, а радиће се према програму, који ће правити ментор уз 

помоћ педагога и психолога као и самих ученика. 

Наставник може рад организовати перманентно, по један час недељно, аможе и као курс у трајању од 

неколико месеци. 

 
 

План рада са даровитим ученицима 

 

Активности Време реализације Носиоци 

активности 

Начин 

остваривања 

Иденфитикација даровитих – 

испитивање 

(за ученике осмог разреда) 

Октобар Предметни 

наставник, 

одељ. 

сарешина,педагог 

Индивидуални 

рад,интернет ,   

стручна 

литература 

Одређивање наставника за 

рад са њима 

Октобар Директор школе Договор и 

дискусија 

Израда плана   рада Октобар – 

новембар 

Наставници и 

ученици 

Договор 

Огранизација припреме и 

учешћа на 

такмичењима, смотра, 

изложбама... 

Током године Наставници, 

ученици, 

родитељи. 

Учешће и 

постигнути 

резултати 

 

Учешће на конкурсима 

 

Током године 

Наставници, 

ученици, 

родитељи. 

Учешће и 

постигнути 

резултати 

Избор професије Октобар – јун ПП служба Анкета и упитник 

Посебан третман даровитих 

ученика у стручној 

служби – саветодавни рад 

 

 

Током године 

Одељ. старешина, 

ПП 

служба 

Дискусија и 

разговор 

Праћење развоја даровитих 

ученика и 

извештавање раз.и Наст. већа 

 

Децембар – јун 

Наставници, ПП 

служба 

Писмени извештај 

 

За сваког ученика који је уочен као потенцијално даровит водиће се досије у који ће се уносити сви 

битни подаци о ученику, а који су нужни за идентификацију, подстицање и усмеравање развоја. 

Пратиће се њихови резултати на пријемним испитима у средњим школама и успех у даљем 

школовању. Евиденцију ће водити ментори у сарадњи са педагошком службом, и о томе извештавати 

стручне органе на седницама. 
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Пројектна настава 

Од школске 2018/19. Примењује се нов план и програм наставе и учења, оријентисан на исходе 

учења.Новина је Пројектна настава за коју је планирана реализација 36 часова на годишњем нивоу. 

Циљ пројектне наставе је развијање општих међупредметних компетенција уз употребу 

информационо комуникационих технологија усмерених на достизање исхода. Избор тема са дате 

листе врше наставници заједно са ученицима, према интересовањима и актуелностима 

 

    

Дигитални свет 

 

 

Од школске 2020/21.године новина је нов предмет у првом разреду Дигитални свет за коју је 

планирана реализација 36 часова на годишњем нивоу. Циљ дигиталног света је развијање општих 

међупредметних компетенција уз употребу информационо комуникационих технологија усмерених 

на достизање исхода. Неопходност дигиталне писмености ученика услед нових технологија и веће 

примене у настави учинили су неопходним увођење новог наставног предмета како би се ученицима 

кроз различите садржаје приближиле информационе технологије и омогућила лакша примена. 

 

 

Такмичење ученика 

 

Школа ће  организовати такмичења из: српског језика, математике, физике, хемије, енглеског језика, 

биологије, историје, географије, информатике, музичке културе,ликовне културе,веронауке, као и из 

спортских активности тј.стони тенис, кошарка, рукомет и мали фудбал. 

Носиоци и извршиоци биће стручни активи наставника из предмета из којихсе организује 

такмичење. 

Сва наведена такмичења одржаће се на нивоу школе,а према календару такмичења и смотри које 

буде прописало Министарство  просвете. 

 

 

 

СТРУКТУРА  40-ТО ЧАСОВНЕ НЕДЕЉЕ 

 

Полазећи од законских обавеза  Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим 

школама (,,Службени гласник РС'', бр.12/09), као и од Правилника о норми часова непосредног рада 

са ученицима наставника,стручних сарадника и васпитача у основној школи(,,Сл.гласник РС“ 

бр.4/951/05,7/06,6/06 и 9/06),за све раднике школе урађена је структура 40-то часовне радне недеље.
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Славица Ћирић 1. И 2.р 17 10 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - 1 1 - 40 100 

Оливера Антонијевић 

3.р. 

18 10 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - 1 - - 40 100 

Мирјана Стевановић 

4.р 

18 10 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 - - 40 100 

Сања Лекић 1. И  2.р 18 10 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 40 100 

Данијела Ранковић 3.и  

4.р 

18 10 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - 1 - - 40 100 

Миланка Милачић 

Српски језик 

17 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 40 95 

Наташа Симић Руски 

језик 

8 4 0,5 0,5 - - - - - 0,5 1 0,5 1 - 1 1 - 18 45 

Филиповић Марија 

Енглески језик 

18 10 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 40 95 

Танаско Томић 

Математика 

16 10 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 36 90 

Саша Бакић 

Физичко и здравствено, 

ОФА 

12 6 - - - 0,5 1 - 0,5 1 0,5 1 1 - 0,5 - - 24 60 

Невена Ирић 

биологија,  

8 4 0,5 0,5 - 1 - - - 0,5 0,5 - - 0,5 0,5 - - 16 40 

Мирјана Лежаја 

Географија 

7 3,5 0,5 0,5 - - - - 0,5 0,5 0,5 - 1 - - - - 14 35 
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Слађана Беговић 

Историја,  

7 3,5 0,5 0,5 - - - - 0,5 0,5 0,5 - 0,5 - 0,5 - - 14 35 

Дејана Живановић 

Ликовна Култура 

Техника и технологија 

9 4,5 - - - 1 - 0,5 - 0,5 0,5 - 1 - 1 - - 18 45 

Драгана Михаиловић 

Физика 

6 3 0,5 0,5 - - - - - 0.5 0.5 - 0,5 - 0,5 - - 12 30 

Андреа Јовановић 

хемија 

4 2 0,5 0,5 -- - - - - - - 0,5 0,5 - - - - 8 20 

Сандра Вукоје 

Музичка култура 

5 2,5 - - - - - 0,5 - 0,5 0,5 - 1 - - - - 10 25 

Жарко Миленковић 

Информатика, 

4 2 - - - - - - 0,5 0,5 0,5 - - - - - 0,5 8 20 

Александар Јакимов 4 2 - - - - - - 0,5 0,5 0,5 - - - - - 0,5 8 20 

Ненад Мијатовић 

Верска настава 

8 4 - - - 1 - - 0,5 1 0,5 0,5 0,5 - - - - 18 40 



29 

 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР НАСТАВНИХ И ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ 

 

На основу Правилника о календару образовно –васпитног рада Основне школе за школску 

2020/ 2021.(Службени гласник Р.С.“-,,Просветни гласник“бр.72/09и52/11), наставни план  ,наставни 

дани и одмори ученика реализоваће се на следећи начин:                                                                                       

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.                               

Прво полугодиште почиње у уторак  1. септембра 2020. године, а завршава се у петак 29.01. 2021. 

године,када почиње зимски распуст.                                                                                                                                                           

Друго полугодиште почиње у среду 17.фебруара 2021. године,а завршава се у петак 18.  јуна 

2021.године,а за ученике осмог разреда у петак  4.јуна 2021.године. 

Наставни план за ученике од првог до седмог разреда оствариће се у 40 петодневних наставних 

недеља,односно 180 радних дана,а за ученике осмих разреда 38 односно 170 радних дана. 

Време поделе сведочанства и диплома ученицима осмог разреда обавиће се у јуну 2021.године. 

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

обавиће се у четвртак28.јуна 2021.године. 

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

Зимски распуст почиње 1.фебруара и траје до 17.фебруара 2021.године. Пролећни  распуст почиње 3. 

маја и трајеће до 9.маја ,летњи распуст почиње у понедељак 21.06. 2020. године, а завршава се 31. 08. 

2021. године. 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом.                                

У школи се празнује радно Свети Сава- дан духовности 27. јануар 2021.године и Видовдан – спомен 

на Косовску битку 28.јуна 2021. године.                                                                                                                       

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

следећих верских празника и то:                                 

1. православци на први дан Крсне славе                                                                                                    

2. православци, католици и припадници других хришћанских верских заједница на први дан 

Божића и у дане Ускршњих празника, почев од великог петка закључно са другим даном 

Ускрса, према њиховом календару.               

Ове године Дан школе је у четвртак 8. октобара 2020. године . 

Државни празници су: Дан примирја у 1. светском рату (11. новембар), Нова Година (1. и 2.јануар) 

Дан државности Сретење (15. и16.  фебруар), Празник рада(1., 2. и 3. мај). 

Промена школског календара може се вршити по одлуци Министарства просвете и Наставничког 

већа школе.                                                                                                         

Табеларни преглед школског календара дат је у прилогу, који је саставни део Годишњег  плана рада 

школе
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ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ 

 

 

Стручни органи школе су: Наставничко веће, Педагошки колегијум,  Одељењска већа, Стручна 

већа, Стручни активи. Њихов делокруг рада одређен је Законом о основама система образовања и 

васпитања и Статутом школе.   

  Руководећи орган школе је директор,а управни органи су Школски одбор,  саветодавни орган је  

Савет родитеља. Делатност ових органа такође је регулисана Законом о основама система 

образовања и васпитања и Статутом школе. 

 

 

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

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

координира целокупан образовно-васпитни рад у школи.Својом активношћу одлучујуће доприноси 

остваривању циљева и задатака школе и реализацији свих садржаја Годишњег плана рада школе. 

Делатност Наставничког већа одређена је Законом о основама система образовања и васпитања 

и Статутом школе и она ће се реализовати на седницама,које ће се одржавати најчешће једном 

месечно(а по потреби и више) током целе школске године. 

Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадник, а седницом руководи директор 

школе. 

Делатност Наставничког већа одређена је Законом о основама система образовања и васпитања 

и Статутом школе и она ће се реализовати на седницама,које ће се одржавати најчешће једном 

месечно(а по потреби и више) током целе школске године. 

Садржаји рада Наставничког већа, време реализације и носиоци послова и активности, 

разрађени по месецима. Ако потребе и непредвиђене околности наметну, ови садржаји се могу 

допуњавати током године 

 

 

Активност 
Време 

реализације 
Носиоци 

Начин 

остваривања 

- Утврђивање плана рада Наставничког већа-

Избор записничара  

-Разматрање и усвајање извештаја о 

реализацији ГПР-а  

-Разматрање и усвајање извештаја о раду 

директора  

-Разматрање и усвајање предлога ГПР-а  

-Усвајање распореда часова за све облике 

непосредног рада са ученицима, распоред 

звоњења, пријема родитеља, дежурства, посете 

часовима, отворених врата за родитеље 

-Самовредновање рада школе – извештај и  

предлог акционог плана 

- Припремљеност школе за почетак школске 

године и упознавање свих запослених са 

превентивним мерама ради сузбијања и уласка 

у школе вируса Ковид19 

-Договор око реализације Пројекта Обогаћен 

једносменски рад 

Август 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Педагог 

Наставници 

 

 

 

 

 

 

Записник, 

извештај, 

увид 

удокументациј

у 
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Активност 
Време 

реализације 
Носиоци 

Начин 

остваривања 

-Анализа резултата  иницијалног тестирања 

ученика на почетку школске године  

-Анализа резултата ЗИ и израда плана 

припремне наставе 

-Усвајање распореда писмених задатака и 

контролних вежби 

-Укључивање ученика у допунску, додатне и 

слободне активности 

-Позитивна и негативна искуства (правила 

понашања ученика, родитеља, запослених; 

правилник о безбедности - распоред дежурства, 

пријема родитеља, посете часовима, план 

одржавања угледних часова 

-Припреме за прославу Дана школе и Дечје 

недеље 

 

Септембар 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Педагог 

Сви чланови 

Наставничког 

већа 

 

 

 

 

 

 

Записник, 

извештај, 

увид 

удокументациј

у 

- Пријем ученика I разреда у Дечији савез 

- Разрада и усвајање плана активности и подела 

задужења за прославу Дана школе, 

обележавање Дечје и спортске недеље 

-Припрема за извођење заједничких часова у 

природи часова – од 1.-4.разреда и од 5.- 8. 

Разреда (предавање и разрада плана) 

-Разматрање одлуке о додели диплома и 

захвалница 

-Презентовање докумената школе  (РПШ – е, 

Школски програм и ГПР-а) 

 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

педагог 

Учитељи и 

наставници 

 

 

 

 

 

Записник 

приредба, 

план рада и 

активности 

-Предавање наставника са посећених семинара 

- Учешће у пројекту „Сто младих талената“ 

-Давање  предлога за набавку  наставних 

средстава и стручне литературе по већима 

 

Октобар 

 

Директор, 

педагог 

Сви чланови 

наставничког 

већа 

 

Седница, 

извештај, 

предавање 

анализа 

-Анализа и усвајање успеха ученика на крају 

првог класификационог периода 

-Анализа дисциплине и изостанака ученика на 

првом класификационом периоду 

-Анализа реализације фонда часова редовне, 

допунске, додатне и слободних активности 

-Реализација ГПР-а (анализа рада стручних 

већа, тимова, ученичких организација,  ИОП-а, 

педагошко-инструктиван рад, угледни часови, 

часови предметних наставника у 4. Разреду, 

адаптација ученика 1. И 5. Разреда, ПО, 

педагошка документација 

-Родитељски састанци, анализа и предлог мера 

за побољшање успеха и дисциплине 

 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

педагог 

Сви чланови 

наставничког 

већа 

 

 

 

 

 

 

Седница, 

извештај, 

анализа 
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Активност 
Време 

реализације 
Носиоци 

Начин 

остваривања 

-Педагошко предавање са дискусијом: 

Мотивација ученика 

-Организација децембарских свечаности 

-Припреме за обележавање Дана Св.Саве 

Децембар 

 

 

Педагог 

Сви 

наставници 

Предавање, 

план рада 

-Анализа и усвајање успеха ученика на крају 

првог полугодишта, анализа реализације  

ИОП-а - вредновање 

-Оствареност стандарда и предлог мере за 

побољш ање успеха 

-Анализа дисциплине и изостанака ученика на 

крају првог полугодишта 

-Анализа реализације планираног фонда часова 

редовне, допунске, додатне и слободних 

активности 

-Реализација ГПР-а (анализа рада стручних 

већа, тимова, ИОП-а, педагошко-инструктиван 

рад, угледни часови, часови предметних 

наставника у 4. Разреду, адаптација ученика 1. 

И 5. Разреда, ПО, вођење педагошке 

документације и припрема извештаја за 1. 

полугодиште 

-Организација школских такмичења 

-Учешће у пројектима са локалном 

самоуправом 

 

 

Јануар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Директор 

-Педагог 

-Сви 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седница, 

извештај, 

анализа 

-Прослава школске славе Свети Сава 

-Реализација часова припремне наставе – 

одржавање родитељског састанка 

- Анкета о оптерећености и прилагођавање 

ученика 5. разреда 

 

Јануар  

 

-Педагог 

-Сви 

наставници 

 

Седница, 

извештај, 

родитељски, 

план рада 

-Разматрање и усвајање извештаја о 

реализацији ГПР-а за прво полугодиште 

-Разматрање и усвајање извештаја о раду 

директора за прво полугодиште 

-Самовредновање рада школе - извештај и 

анализа 

-Припрема и реализација школских такмичења 

-Анализа учешћа наставника на стручним 

семинарима и презентације предавања 

-Анализа помоћи и доприноса родитеља 

успешнијем раду школе 

Фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Педагог 

Сви 

наставници 

 

 

 

 

 

Број 

припремних 

часова, 

предавања 

записник 

анализа 

-Анализа и усвајање успеха на крају трећег 

класификационог периода 

-Анализа дисциплине и изостанака ученика на 

трећем класификационом периоду 

-Анализа реализације планираног фонда часова 

редовне, допунске, додатне и слободних  

Март 

Април 

-Педагог 

-Стручни 

активисти 

-Одељењски 

старешина   

 -Директор 

 

 

 

 

Предавање, 

постигнути  
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Активност 
Време 

реализације 
Носиоци 

Начин 

остваривања 

-Учешће ученика на такмичењима и 

постигнути резултати 

-Родитељски састанци, анализа и предлог мера 

за побољшање успеха и дисциплине 

-Вођење евиденције и педагошке 

документације 

 

Март 

Април 

-Педагог 

-Стручни 

активисти 

-Одељењски 

старешина   

 -Директор 

 

 

 

 

 

Предавање, 

постигнути 

резултати, 

-Припрема за спровођење ПЗИ за ученике 

8.разреда (формирање тимова и комисија и 

подела задужења) 

-Припреме за реализацију наставе у природи, и 

екскурзија 

-Организовање активности поводом ускршњих 

празника 

- Педагошко предавање са дискусијом 

Коришћење ИКТ у настави 

 

 

 

 

 

 

Април 

 

 

 

 

Директор, 

педагог 

наставници 

 

 

 

 

Извештај    

анализа       

седница 

-Анализа реализације наставе у природи, и 

екскурзија 

-Организација и припрема спровођења 

завршног испита (процедура, подела 

задужења,родитељски састанак) 

- Анализа педагошко-инструктивног рада и 

предлог мера за побољшањеу наредној 

школској години 

- Израда корективног распореда часова и 

распореда часова припремне наставе 

-Учешће у пројекту „Очистимо Србију“ – план 

акције 

-Договор о прослави матурске вечери ученика 

8. Разреда 

Мај 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Педагог 

Сви 

наставници 

 

 

 

 

 

 

Извештај   

седница 

- Анализа и усвајање успеха и владања ученика 

8.разреда на крају 2. полугодишта 

- Реализација фонда часова редовне, допунске, 

додатне, припремне наставе, слободних 

активности 

-Доношење одлуке о додели Вукових и 

посебних диплома, као и награде и похвале  

ученицима VIIIразреда, избор ђака генерације 

-Анализа реализације екскурзија и наставе у 

природи 

-Усвајање листе изборних предмета 

 

Јун 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

педагог 

наставници  

 

 

 

 

 

Извештај    

анализа       

седница 
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Активност 
Време 

реализације 
Носиоци 

Начин 

остваривања 

-Анализа и усвајање успеха ученика од 1. До 

7. Разреда на крају другог  полугодишта - 

оствареност стандарда постигнућа 

- Анализа реализације ИОП-а, вредновање  

-Анализа дисциплине и изостанака ученика на 

крају другог полугодишта 

-Анализа реализације планираног фонда часова 

редовне, допунске, додатне, припремне и 

слободних активности 

-Разматрање и усвајање предлога за похвале и 

награде ученицима 

-Реализација ГПР-а анализа нацрта извештаја– 

припремање и читање извештаја за предходну 

годину 

 

 

 

 

 

јун 

 

 

 

 

Директор, 

педагог 

наставници 

 

 

 

 

Извештај    

анализа       

седница 

 

-Израда нацрта ГПР-а за школску 

2021/2022.год 

-Подела часова и одељења у шк.2021/2022.год. 

-Анализа кадровских потреба у школи 

-Разматрање и оцена рада одељењских већа, 

одељењских старешина, стручних актива и 

већа, наставника и стручног сарадника 

 

јун 

 

Директор, 

педагог 

наставници 

 

Извештај    

анализа       

седница 

 

-Организација припремне наставе за полагање 

поправних и разредних испита 

-Избор комисије за полагање поправних и 

разредних испита 

-Утврђивање коначног успеха ученика након 

поправних и разредних испита 

-Разматрање и усвајање плана за екскурзију и 

наставу у природи за школску 2021/22. 

-Разматрање и утврђивање предлога распореда 

задужења наставника и стручног сарадника (у 

оквиру тимова, већа и актива) 

-Договор око израде акционих планова за 

школску 2021/22. годину и подела задужења 

-Утврђивање структуре 40-то часовне радне 

недеље 

-Уређење учионица, припремање учила, израда 

глобалних и месечних планова 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Директор 

-Одељењски 

старешина 

-Сви чланови 

наставничког 

већа 

 

 

 

Извештај    

анализа       

седница 
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ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ НАШЕ ШКОЛЕ 

 
 

1. Душица Шарац - директор 

2. Мирјана Миленковић – педагог –Тим за обезбеђивање квалитета  и развој школе 

3. Мирјана Миленковић – педагог (Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања ) 

4. Данијела Ранковић – професор раз. наставе ( Тим за самовредновање) 

5. Мирјана Стевановић – Наставник раз. наставе (Стручни актив за развојно планирање) 

6. Сања Лекић – Професор разредне наставе (Стручни актив за развој школског програма) 

7. Слађана Беговић – професор историје (веће језика и друштвених наука) 

8. Мирјана Лежаја – професор географије (веће природних наука) 

9. Сандра Вукоје – професор музичке културе (веће уметности и вештина) 

10. Оливера Антонијевић – наставник раз.наставе  (стручно веће за разредну наставу) 

11. Миланка Милачић – професор српског језика (Тим за стручно усавршавање) 

12. Славица Ћирић – професор разредне наставе (Тим за ИО) 

13. Танаско Томић – професор математике (Тим за међупредметне компетенције и 

предузетништво) 
 

 

 
 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

             Педагошки колегијум чине представници стручних већа, стручних актива и тимова. 

Педагошки  колегијум разматра питања и заузима ставове о осигурању квалитета и унапређивању 

образовно-васпитног рада, остваривању развојног плана школе, организовању педагошко-

инструктивног увида и надзора и планирању стручног усавршавања запослених. Педагошким 

колегијумом преседава и руководи директор. 

 

 

Активност Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

-Конституисање педагошког колегијума 

-Разматрање извештаја за предходну 

школску годину.и усвајање плана  рада за 

2020/21. годину 

-Разматрање извештаја о раду директора за 

школску 2019/20.годину 

-Самовредновање рада школе – извештај и 

израда акционог плана 

-Припрема и израда плана стручног 

усавршавања  

-Припрема и израда акционог план РПШ-е 

-Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништво 

-Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе – извештај и план Упознавање са 

Предлогом Оперативног плана 

организације наставе у посебним условима 

-Разматрање и усвајање предлога за 

организацију обрзаовно – васпитног рада у 

ОШ на основу Посебног програма  и 

Стручног упутства које је усвојио Кризни 

Август 

 

 

 

 

Представници 

стручних већа 

стручних 

актива и тимова 

 

 

 

Договор,         

израда плана   

предлози          
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штаб 

 

 

Активност Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

- - Разматрање захтева за рад по ИОП-у и 

доношење плана на предлог Тима за ИО 

- - Анализа Оперативног плана рада у 

посебним условима, иницијално 

тестирање, примена стандарда и 

оствареност исхода, електронски дневник 

- -Договор и израда плана посете часовима, 

плана одржавања угледних часова и 

стручних предавања 

- -Реализација пројекта Обогаћен 

једносменски рад  

-  

Септембар 

Представници 

стручних већа 

стручних 

актива и тимова 

Договор,         

израда плана    

 

 

 

 

 

-Анализа реализације образовно –

васпитних задатака у посебним условима 

на основу Операстивног плана рада у 

складу са Стручним упутством МПНТР 

-Предлагање мера за осигурање квалитета 

и унапређивање образовно васпитног рада 

- Реализација Акционог плана РПШ-а 

-Реализација пројекта Обогаћен 

једносменски рад 

 

 

Новембар 

 

 

 

Представници 

стручних већа 

стручних 

актива и тимова 

 

 

Извештај, 

радионице.                

Семинари 

 

 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају првог полугодишта – предлог мера за 

побољшање 

-Провера остварености стандарда 

-Вредновање постигнућа ученика 

обухваћених ИОП-ом 

-Доношење ИОП-а и ИПП за друго 

полугодиште 

- Организација такмичења 

Децембар 

Јануар 

Представници 

стручних већа 

стручних 

актива и тимова 

Извештај,       

стручни и 

саветодавни 

рад. 

- Извештаји о праћењу и вредновању 

наставног процеса – посете часовима и 

предлог мера за унапређење 

-Анализа мотивисаности наставника за рад 

-Извештај о остваривању развојног плана 

 

 

 

Фебруар  

Представници 

стручних већа 

стручних 

актива и тимова 

Анализа,         

анкета,            

извештај 

- Угледни часови – анализа дискусија, 

предавања са семинара 

-Предлог мера за мотивисање ученика са 

недовољним оценама  

-Анализа припремне наставе за ученике 8. 

разреда 

-Анализа степена безбедности у школи 

-Реализација плана професионалне 

орјентације 

-Анализа остварених резултата на 

такмичењима 

 

Април 

Представници 

стручних већа 

стручних 

актива и тимова 

 

 

Извештај,       

стручни и 

саветодавни 

рад. 
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Активност Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

-Анализа резултата самовредновања и 

предлог области за наредну школску 

годину 

-Вредновање постигнућа ученика 

обухваћених ИОП 

-Праћење и анализа реализације акционог 

плана РПШ-а, плана стручног 

усавршавања, тима за ИО, тима за насиље 

-Годишња Провера осварености стандарда 

-Предлагање мера за осигурање квалитета 

и унапређивање образовно васпитног рада 

у наредној школској години 

-Анализа рада Педагошког колегијума и 

предлози за унапређење 

-Договор о изради плана рада ПК за 

наредну школску годину 

 

Јун 

Представници 

стручних већа 

стручних 

актива и тимова 

 

 

 

 

 

 

Записник, 

извештај,        

предлози 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

Одељењска већа чине сви наставници, који изводе наставу у одељењу и стручни сарадници. Она се 

баве питањима од интереса за одељења, која су регулисана Статутом школе. Рад одељењског већа 

координира и њиме руководи педагог школе. 

Одељењска већа имају заједничке садржаје за сва одељења школе, или посебне  који су 

карактеристични само за одговарајуће одељење. 

 

САДРЖАЈ РАДА 

Време 

реализације 

Носиоци     

Активности 

Начин 

Остварив

ања 

-Свечани пријем првака у школу 

-Упознавање са планом Дечијег савеза 

-Ниво знања ученика из српског језика и математике,мере 

за подизање активности деце(иницијални тестови) 

-Позитивна и негативна искуства предметних наставника 

и одељењских старешина о ученицима 

-Укључивање ученика у допунску, додатну наставу и 

слободне активности 

 

 

 

Септембар 

 

 

Чланови 

одељењског  

већа 

Извештај       

анализа          

седница 

-Обележавање Дечије недеље 

-Пријем првака у Дечији савез 

-Обележавање Дана школе (вашар дечијег стваралаштва) 

-Часови предметних наставника  ученицима 4.разреда 

 

Октобар и 

током 

године 

Чланови оде. 

Већа              

Приредба      

изложбе 

-Анализа реализације наставе на основу Оперативног 

плана рада у посебним условима 

-Анализа и утврђивање  успеха и владања ученика на 

1.класификационом периоду 

-Изостанци ученика  и изречене васпитно-дисциплинске 

мере 

-Реализација планираног фонда часова 

 

 

Новембар 

 

 

Чланови 

одељењског  

већа 

Извештај       

анализа          

седница 
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САДРЖАЈ РАДА 

Време 

реализације 

Носиоци     

Активности 

Начин 

Остварив

ања 

-Анализа постигнутих резултата кроз допунску наставу и 

спортске активности 

-Анализа реализације ваннаставних активности  

-Уједначавање критеријума оцењивања 

-Родитељски састанци са представницима стручних већа 

 

 

Новембар 

 

 

Чланови 

одељењског  

већа 

Извештај       

анализа          

седница 

-Изостанци ученика  и изречене васпитно-дисциплинске 

мере 

- Реализација планираног фонда часова 

- Анализа постигнутих резултата кроз редовну, 

допунску,додатну наставу и спортске активности 

-Друштвено-корисни рад, важније акције,одазив и 

активности ученика 

- Припреме за прославу Светог Саве 

-Организација школских такмичења – избор ученика за 

такмичење 

-Одређивање временских термина за реализацију плана 

припремне наставе 

-Родитељски састанци 

 

 

Децембар 

Чланови 

одељењског  

већа 

Извештај       

анализа          

седница 

-Анализа и утврђивање  успеха и владања ученика на 

крају 1.полугодишта 

-Припрема за обележавање Дана Државности 

-Оствареност стандарда на крају 1. полугодишта 

-Реализација школских такмичења 

-Писмене провере знања ученика(кроз тестове,контролне 

вежбе и др). 

-Оптерећење ученика домаћим задацима 

-Разматрање резултата рада наставника 

фебруар Чла. већа Приредба, 

број 

часова 

-Обележавање међународног празника Дана жена; 

-Позитивна искуства и проблеми у реализацији наставних 

садржаја 1.разреда и 5.разреда 

- 

 

Март 

Чланови 

одељењског  

већа 

Приредба,     

извештај 

-Анализа и утврђивање успеха и владања ученика на 

3.класификационом периоду; 

- Изостанци ученика и изречене васпитно-дисциплинске 

мере, 

-Реализација планираногфонда часова; 

-Анализа постигнутих резултата кроз допунску,додатну 

наставу и спортске и вананаставне активности  

-Позитивни примери решавања педагошких ситуација 

-Родитељскисастанци  

 

 

Април 

Чланови 

одељењског  

већа 

Извештај       

анализа          

седница          

родитељск

и   

састснци 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

У нашој школи раде четири стручна већаи то: 

-Веће разредне наставе -  учитељи од првог до четвртог разреда 

-Веће природних наука – наставници предмета математика, биологија, хемија,физика и географија 

-Веће језика и друштвених наука – наставници за српски језик, енглески језик, руски језик, историја 

-Веће уметности и вештина – физичко васпитање, ликовна кулктура, музичка култура и техничко-

информатичко образовање. 

Као носиоци сталног стручног рада и усавршавања наставника стручна  већа раде на следећим 

пословима: 

-сачињавање годишњих планова рада за редовну, допунску,додатну наставу и слободне активности; 

-унапређивање  образовног-васпитног рада увођењем иновација; 

-упознавање са савременијим облицима и методама образовног-васпитног рада; 

-укључивање  у рад општинских актива по разредима и заједнички доприносе планирању програма и 

планова рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ РАДА 

Време 

реализације 

Носиоци     

Активности 

Начин 

Остварив

ања 

Анализа и утврђивање успеха и владања ученика на крају 

2. полугодишта 

- Изостанци ученика и изречене васпитно-дисциплинске 

мере, 

-Реализација планираногфонда часова; 

-Анализа постигнутих резултата кроз допунску,додатну 

наставу и спортске и вананаставне активности  

-Оствареност стандарда 

-Свечани испраћај ученика 8.разреда; 

-Предлог о похвалама и наградама; 

-Реализација Годишњег плана рада за школску 

2020/21.годину 

 

 

 

Јун 

Чланови 

одељењског  

већа 

Извештај       

анализа          

седница 
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ПЛАН РАДА ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

Чланови већа су учитељи од 1. – 4. разреда 

Руководилац већа Оливера Антонијевић 
 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Седница записник                                    

АВГУСТ 

-Наставници 

разредне наставе од 

1. до 4. разреда 

-Разматрање и усвајањ егод. 

Плана рада 

-Избор места реализације 

екскурзије и рекреативне на. 

-Припрема и реализација 

иницијалних тестова 

-Договор око реализације 

наставе у ново насталој 

ситуацији услед пандемије 

изазване вирусом Ковид -19. 

 

-Седница 

-Записник 

 

 

СЕПТЕМБАР 

-Наставници 

разредне наставе од 

1. до 4. разреда 

-Договор око избора 

часописа 

-Календар култу. И јавних 

активности у шк. 

-'Прилагођавање ученика 

првог разреда на наставу 

 Предлог набавке наставних 

средстава 

-Покренимо нашу децу 

Седница, 

Записник 

 

 

Израда плана 

приредбе за Дан 

школе 

СЕПТЕМБАР 

 

ОКТОБАР 

-Наставници 

разредне наставе од 

1. до 4. разреда 

Договор о стр. усавршавању 

током године компетенције 

наставника, вођ. портфолија 

-пријем првака у дечији савез 

и припреме за дан школе 
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НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Седница 

Извештај  

Записник.  

Анализа предавања 

 

 

НОВЕМБАР 

-Наставници 

разредне наставе од 

1. до 4. разреда 

-Стручна тема 

Самовредновање-Адаптација 

ученика 1. разр. 

-једносменски 

Рад 

- Договор око превазилажења 

препрека и тешкоћама  у 

случају преласка на наставу 

на даљину 

Седница 

Записник  

Дискусија 

 

 

Извештај 

 

 

 

Децембар 

-Наставници 

разредне наставе од 

1. до 4. разреда 

-Размена искустава 

-Оцењивање постигнућа 

учен. 

Идентификовање ученика у 

раду 

-Сарадња са родитељима  

- Анализа прикупљеног 

материјала и извештавање о 

раду Већа Тима за квалитет и 

Педагошки колегијум 

Седница, 

Записник 

Извештај 

ДИСКУСИЈА 

 

Јануар 

-Наставници 

разредне наставе од 

1. до 4. разреда 

-Договор око прославе 

школске славе Светог Саве 

Стручно предав. 

Седница 

Записник 

Извештај дискусија 

 

 

Фебруар 

-Наставници 

разредне наставе од 

1. до 4. разреда 

Органицација јавних 

активнос. ученика у другом 

полугодишту 

-Стручно усаврш. наставника 

Седница  

Записник 

Дискусија 

 

 

Март 

-Наставници 

разредне наставе од 

1. до 4. разреда 

-Стручна тема Помоћ 

другима 

- Изношење предлога за 

бесплатне уџбенике 
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НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Седница  

Записник 

Дискусија 

 

 

Март 

-Наставници 

разредне наставе од 

1. до 4. разреда 

-Стручна тема Помоћ 

другима 

- Изношење предлога за 

бесплатне уџбенике 

Седница 

Записник 

 

 

Анализа 

 

 

 

Април 

-Наставници 

разредне наставе од 

1. до 4. разреда 

 Ваннаставне активности 

учен. млађих разреда 

-Рзговор о организовању 

сусрета са дечиј. писцима 

Седица  

Записник 

 

 

Дискусија 

 

 

Мај 

-Наставници 

разредне наставе од 

1. до 4. разреда 

-Разматрње одерницације 

Настав. Плана 

-Праћење постигнућа учен. 

-Стручно предавање 

Седнца 

Записник 

 

 

 

 

 

Јун 

-Наставници 

разредне наставе од 

1. до 4. разреда 

-Праћење постигућа ученика 

1. разреда 

-Извештај са екскурзије 

ученика 

- Анализа прикупљеног 

материјала и извештавање о 

раду Већа Тима за квалитет и 

Педагошки колегијум 

-Договор око израде плана за 

шк.2021-2022. 

 

Седницама Стручног већа присуствују и предметни наставници:енглеског језика и верске наставе. 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЈЕЗИКА И ДРУШТВЕНИХ  НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021 ГОДИНУ 

 

Стручно веће наставника језика и друштвених наука:српски језик,руски језик,енглески језик и 

историја; 

 

  

 

                             Активности Време 

реализације 

         

Носиоци 

Начин 

Остваривања 

1. *Конституисање већа и избор руководиоца; 

* Усвајање плана већа за школску 2020/21; 

*Анализа резултата са завршног испита; 

*Договор о превентивним мерама заштите 

ученика и наставника од корона вируса у току 

наставе; 

*Договор око реализације наставе у ново 

насталој ситуацији услед пандемије изазване 

вирусом Ковид -19. 

*Припреме за иницијално тестирање ученика; 

*Утврђивање планова  рада редовне, допунске    

и додатне наставе; 

*Предлози за набавку наставних средстава и 

приручника; 

 

 

Август 

Чланови 

већа 

Усмени 

договор 

,,састанак 

чланова већа и 

писање 

извештаја; 

 

2. *Реализација превентивних мера заштите од 

корона вируса; 

*Анализа резултата иницијалног тестирања: 

*Усаглашавање критеријума оцењивања; 

*Израда ИОП-а 2 за предложене ученике; 

*План стручног усавршавања наставника-

Сараднички час руског и енглеског језика 

поводом обележавања европског дана језика; 

-Сараднички час Историје и Ликовне културе-

„Праисторија“. 

*Договор око термина одржавања писмених 

задатака и контролних вежби; 

*Избор ученика за рад у секцијама, додатној и 

допунској настави; 

*Припреме за Дан школе и реализација ; 

 

 

 

 

Септембар 

Октобар 

Чланови 

већа 

План рада        

договор              

записник          

3. *Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода; 

*Реализација додатне и допунске наставе и 

слободних активности; 

*Стручно усавешавање наставника овог већа у 

школи и ван школе-Угледни час –Енглески и 

Географија-„Велика Британија“ 

*Договор око превазилажења препрека и 

тешкоћама  у случају преласка на наставу на 

даљину; 

 

 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

већа 

Извештај        

седница  ; 
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                             Активности Време 

реализације 

         

Носиоци 

Начин 

Остваривања 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Припрема ученика за такмичења; 

*Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта; 

*Анализа постигнућа ученика који раде по ИОП-

у; 

*Извештаји са одржаних семинара-размена 

искустава; 

*Сараднички час –Историја и Музичка 

култура(„Музика античке Грчке); 

*Припреме за прославу школске славе Светог 

Саве и реализација; 

*Анализа одржаних часова у 4.разреду у првом 

полугодишту; 

*Праћење остварености стандарда; 

*Израда плана за припремну наставу за осми 

разред; 

*Анализа извештаја о реализованим 

сарадничким и угледним часовима са освртом на 

оствареност међупредметних компетенција; 

*Анализа прикупљеног материјала и 

извештавање о раду Већа Тима за квалитет и 

Педагошки колегијум; 

 

 

Децембар 

јануар 

Чланови 

већа 

 

 

 

Седница, 

Усмени 

извештај, , 

писани 

извештај 

,записник; 

 

 

 

              

5. *Припреме за школска и општинска такмичења; 

*Текући литерарни конкурси и припреме за 

учествовање на такмичењу рецитатора; 

* Давање предлога за избор уџбеника за наредну 

школску годину; 

*План одржавања часова у 4.разреду у другом 

полугодишту; 

*Излагање стручне теме наставника у оквиру 

већа; 

 

Фебруар 

март 

Чланови 

већа 

Седница, 

извештај 

6. * Реализација општинских такмичења и анализа 

резултата; 

*Анализа успеха ученика на крају трећег 

класифилационог периода;  

*Угледни час:Историја и Српски језик; 

*Анализа пробног завршног испита ученика 

осмог разреда; 

*Анализа успеха ученика осмог разреда; 

*Предлог ученика 8.разреда за посебне дипломе; 

 

 

 

Април 

Мај 

 

Чланови 

већа 

Анализа 

,извештај 

седница,припр

ема за  

одржани час; 

7. *Анализа успеха ученика на крају школске године; 

*Анализа завршног испита; 

*Анализа постигнћа ученика за које је примењен 

ИОП2; 

*Анализа примене образовних стандарда; 

*Извештај стручног усавршавања наставника у току 

другог полугодишта; 

*Анализа рада Стручног већа и предлог плана за 

наредну школску годину; 

 

Јун 

Чланови 

већа 

Извештај,седн

ица ; 
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                             Активности Време 

реализације 

         

Носиоци 

Начин 

Остваривања 

                    Руководилац Слађана Беговић,професор Историје; 

*Марија Филиповић,професор Енглеског језика; 

*Миланка Милачић,професор српског језика; 

*Наташа Милошевић професор руског језика; 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ 

 

 
АКТИВНОСТИ Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

1  

• Конституисање већа и избор руководиоца 

• Предлог плана рада већа  

• Анализа резултата са завршног испита 

• Организација наставе у време пандемије и 

примена превентивних мера 

• Договор око реализације наставе у ново 

насталој ситуацији услед пандемије изазване 

вирусом Ковид -19. 

• Израда оперативних планова рада – 

међупредметне корелације 

• Припреме за иницијално тестирање ученика 

• Распоред писмених задатака и контролних 

вежби 

 

 

Август 

 

Чланови 

већа 

Усмени 

договор 

,састанак 

чланова већа и 

писање 

извештаја; 

 

2  

• Анализа резултата иницијалног тестирања 

• Предлог мера за унапређење рада после 

иницијалнног тестирања 

• Дефинисање критеријума оцењивања 

• Израда ИОП-а за предложене ученике 

• Избор ученика за додатну, допунску наставу и 

слободне активности 

• Израда оперативних планова за октобар 

• Припреме за дан школе 

 

 

 

Септембар 

 

Чланови 

већа 

План рада        

договор              

записник          

3  

• Предлог потребних наставних средстава 

• Избор ученика за такмичење 

• План одржавања часова у 4. разреду 

 

 

Октобар  

 

Чланови 

већа 

План рада        

договор              

записник          
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АКТИВНОСТИ Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

4  

• Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационг периода 

• Реализација додатне наставе и допунске 

наставе и слободнихактивности 

• Стручно усавршавање наставника у школи и 

ван школе 

• Договор око превазилажења препрека и 

тешкоћама  у случају преласка на наставу на 

даљину; 

 

 

Новембар 

 

Чланови 

већа 

Седница 

Анализа 

Записник;  

5  

• Анализа успеха на крају првог полугодишта 

• Анализа постигнућа ученика применом ИОП-а 

• Анализа примене образовних стандарда 

• Припремна настава 

• Анализа резултата Завршног испита 

• Фестивал науке у Београду 

• Анализа извештаја о реализованим 

сарадничким и угледним часовима са освртом 

на оствареност међупредметних компетенција; 

• Анализа прикупљеног материјала и 

извештавање о раду Већа Тима за квалитет и 

Педагошки колегијум 

 

Децембар 

 

Чланови 

већа 

 

Седница , 

извештај, 

записник;  

Усмено 

извештавање 

на 

Наставничком 

већу; 

Подношење 

писменог 

извештаја 

6 • Календар писмених задатака и вежби 

• Припремна настава 

• Организација такмичења према календару 

МНПТР 

• Израда оперативних планова за фебруар  

 

Јануар  

Чланови 

већа 

 

Седница, 

анализа, 

договор, 

записник; 

 

7 • Припреме за школска такмичења 

• Организовање школских и општинских 

такмичења 

• План одржавања часова у 4. Разреду 

• Израда оперативних планова за март 

 

 

Фебруар  

 

Чланови 

већа 

 

Седница, 

записник 

8 • Анализа резултата са општинских такмичења 

• Избор уџбеника за школску 2021/2022. 

• Израда оперативних планова за април 

 

 

 

Март  

 

Чланови 

већа 

 

Анализа, 

седница, 

записник 

9 • Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода 

• Израда оперативних планова за мај 

 

Април  

 

Чланови 

већа 

 

Анализа, 

седница, 

записник 
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АКТИВНОСТИ Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

1

0 

• Посета Петници, Опсерваторији или 

Ботаничкојбашти 

• Анализа резултата са одржаних такмичења 

• Анализа одржаних угледних/сарадничких 

часова 

• Извештаји са одржаних семинара 

 

Мај  

 

Чланови 

већа 

 

Седница , 

анализа, 

извештај, 

записник 

1

1 

• Анализа успеха ученика на крају школске 

године 

• Анализа Завршног испита ученика осмог 

разреда 

• Анализа постигнућа ученика за које је 

примењен ИОП 

 

 

• Анализа примене образовних стандарда 

• Анализа реализованих планова и израда нових 

• Анализа рада Стручног већа и предлог плана 

рада за наредну школску годину 

• Анализа прикупљеног материјала и 

извештавање о раду Већа Тима за квалитет и 

Педагошки колегијум; 

• Анализа извештаја о реализованим 

сарадничким и угледним часовима са освртом 

на оствареност међупредметних компетенција 

 

Јун  

 

Чланови 

већа 

 

Седница , 

анализа, 

записник;  

Усмено 

извештавање 

на 

Наставничком 

већу; 

Подношење 

писменог 

извештаја 

 
Руководилац 

Мирјана Лежаја , професор географије 

 
Чланови 

• Драгана Михајловић , професор физике 

• Невена Ирић, професор биологије 

• Милка Соколовић, професор хемије –замена Андреа Јовановић 

• ТанаскоТомић , професор математике 

• Жарко Миленковић, професор информатике и рачунарства 

  
Планирани сараднички часови 

Танаско Томић – (математика – физика)  

Математика: Рационални бројеви; Физика: Јединице мере 

Одржани часови; 

Извештај о 

одржаним 

часовима 

доставља се Тиму 

за међупредметне 

компетенције и 

предузетништвок

ао и Тиму за 

квалитет рада 

установе 

Драгана Михаиловић – (физика-српски језик) 

Физика: Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина развоју науке о 

електромагнетним појавама и њиховој примени ; Српски језик: „ Тесла,портрет 

међу маскама“, Владимир Пиштало 

 

Мирјана Лежаја –(географија-енглески језик),7.разред, прво полугодиште 

Географија : Западна Европа, Уједињено краљевство Велика Британија и Севрна 

Ирска ; Енглески језик :УК 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ И ВЕШТИНЕ ( 2020/2021 год.) 

ОШ. ''Веља Герасимовић''-Венчани 

 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ МЕСТО НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН АКТИВНОСТИ 

-Доношење плана рада већа уметности и 

вештина. 

-Договор о превентивним мерама 

заштите ученика и наставника од корона 

вируса у току наставе. 

-Договор око реализације наставе у ново 

насталој ситуацији услед пандемије 

изазване вирусом Ковид -19. 

-Израда годишњих и месечних планова 

рада. 

-Корелација плана и програма у оквиру 

већа. 

-Повезивање вештина и уметности кроз 

редовну наставу,ваннаставне 

активности,слободне активности и сл. 

-Рад на пројекту (у неком тренутку). 

-Договор о набавци средстава за рад. 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

 

 

 

наставничка  

канцеларија 

-наставник физичког 

васпитања 

 (Саша Бакић ) 

-наставник ликовне културе 

( Дејана Живановић ) 

-наставник техничког 

(Александар Јоакимов) 

-наставник музичке културе 

( Сандра Вукоје ). 

-састанак и разговор 

-измене и допуне 

прошлогодишњег плана рада 

стручног већа 

-записник 
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САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ МЕСТО НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН АКТИВНОСТИ 

-План стручног усавршавања наставника 

у оквиру школе (угледни часови, 

стручна предавања, итд ). 

-Разматрање и доношење параметара за 

успостављање јединствених 

критеријума у оцењивању и 

вредновању. 

-Избор и организовање часова 

слободних активности из предмета: 

музичке културе-музичка секција, 

ликовне културе-ликовна 

секција,физичко васпитање-спортска 

секција. 

-Иницијални тестови, анализа и мере 

побољшања. 

- Договор око сарадничких часова 

-Припрема и задужења за Дан школе.  

 

 

 

 

 

СЕПТ. 

 

 

наставничка 

канцеларија 

 

 

 

 

 

      чланови тима 

-састанак и договор 

-дискусија 

-усвајање предлога 

-записник 

- Реализација превентивних мера 

заштите од корона вируса. 

-Естетско уређење школе. 

-Анализа успеха ученика на крају другог 

класификационог периода. 

 

 

 

ОКТОБ. -

НОВЕМ. 

 

наставничка 

канцеларија 

 

 

 

чланови већа 

-састанак 

-договор 

-дискусија 

-записник 
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САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ МЕСТО НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН АКТИВНОСТИ 

-Држање часова у 4 разреду у току првог 

полугодишта. 

-Резултати такмичења у току првог 

полугодишта. 

-Договор око превазилажења препрека и 

тешкоћама  у случају преласка на 

наставу на даљину. 

-Праћење остварености  и постигнућа 

образовних стандарда на крају првог 

полугодишта. 

-Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта из предмета већа 

уметности и вештина. 

-Задужење у вези прославе Светог Саве. 

-Стручно усавршавање наставника у 

току првог полугодишта (семинари, 

предавања, 

- Aнализа извештаја о реализованим 

сарадничким и угледним часовима са  

 

 

 

 

КРАЈ ПРВОГ 

ПОЛУГОДИ

ШТА 

 

 

наставничка 

канцеларија 

 

 

чланови већа 

-састанак 

-договор 

-дискусија 

-записник 
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САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ МЕСТО НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН АКТИВНОСТИ 

- Давање предлога за избор уџбеника за 

наредну школску годину 

-Стручна тема наставника у оквиру веча 

уметности и вештина . 

 

 

 

ФЕБР. -МАРТ 

 

 

наставничка 

канцеларија 

 

 

чланови већа 

-усвајање предлога 

-разговор 

-дискусија 

-излагање и слушање 

предавање 

-записник 

-Сумирање резултата и постигнућа у 

току школске године за 8 разред.  

-Праћење и вредновање постигнућа 

образовних стандарда з 8 разред.. 

-Анализа успеха ученика 8 разреда. 

-Предлог ученика 8.разреда за посебне 

дипломе. 

 

 

 

КРАЈ 

ДРУГОГ 

ПОЛУГОДИ

ШТА 

   

-Резултати са такмичења у другом 

полугодишту. 

-Држање часова у 4 разреду у току 

другог полугодишта. 

-Постигнуће ученика у редовној настави 

и секцијама кроз предмете већа 

уметности и вештина 

 

 

 

 

 

 

 

наставничка 

канцеларија 

 

 

чланови већа 

-састанак 

-договор 

-анализа 

-записник 

-писмени извештај рада већа 
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САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ МЕСТО НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН АКТИВНОСТИ 

-Анализа образовних стандарда на крају 

школске године. 

-Анализа успеха на крају школске 

године (другог полугодишта). 

-Стручно усавршавање наставника у 

другом полугодишту (семинари, 

угледни, 

- Aнализа извештаја о реализованим 

сарадничким и угледним часовима са 

освртом на оствареност међупредметних 

компетенција). 

-Анализа прикупљеног материјала и 

извештавање о раду већа, Тима за 

квалитет и Педагошки колегијум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставничка 

канцеларија 

 

 

 

 

 

чланови већа 

-састанак 

-договор 

-анализа 

-записник 

-писмени извештај рада већа 

-Писане припреме за час . 

-Записник са седница стручног веча 

уметности и вештина. 

 

ТОКОМ 

ЦЕЛЕ 

ГОДИНЕ 
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ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА 

 

План рада директора школе концепиран је на основу обавеза,овлашћења и одговорности које 

су регулисане Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом школе. 

Основни задаци директора школе су: 

-Организовање образовно-васпитног рада у школи; 

- Усмеравање и усклађивање рада свих стручних органа у школи; 

-Обезбеђивање увида у остваривање свих видова образовно- васпитног рада и реализацију задатака 

који проистучу из законских процеса Наставног плана и програма,других стручно-педагошких 

докумената и Годишњег плана рада школе; 

-Праћење остваривања одлука,закључака и мера стручних органа  и Школског одбора; 

-Реализовање Инструктивно-педагошких увида и надзора у све видове образовно-васпитног рада 

наставника и стручних сарадника. 

Током школске године,активност директора биће усмерена ка даљем побољшавању услова рада(у 

складу са материјалним могућностима),посебно на плану усклађивања захтева у погледу наставних 

средстава,намештаја и опреме. 

У току ове школске године план рада директора  школе оствариће се кроз следеће активности: 

-током школске године у предметној и разредној настави посетиће и извршити анализу до 30 часова 

редовне наставе. Поред часова редовне наставе посетиће и 2 часа додатне,4 часа   допунске,4 часа 

слободних активности, 4 часа одељењског старешине. 

-директор ће водити разговор са наставницима после посећених часова; 

-Пратиће рад наставних активности одељенских заједница  и ђачких организација. 

Присуствоваће,најмање једном,раду секција у току полугодишта. Посебна пажња ће се посветити 

вођењу посебне документације у ваннаставним активностима.У току године водиће разговор са 

ученицима, а нарочито са онима који су у процесу активног рада у ваннаставним активностима 

остварили запажене резултате. За такве ученике, после одељењског  успеха,организовати разговоре и 

честитања.За ванредно запажене резултате општинских и међуопштинских размера превидети 

награде.У циљу унапређивања организационо наставно-педагошког рада,ради измене искустава 

директора ће обићи једну од добро организованих школа . 

-То могу учинити и наставници појединих наставних области које одреди Наставничко веће, а у 

циљу размене искустава ради унапређивања наставних резултата; 

-У току године директор ће присуствовати седницама Одељењског већа,на два састанка ђачких  

органи зација,на пет састанака одељењске заједнице,на два родитељска састанка у одељењима који 

заостају по успеху и дисциплини; 

-Директор ће пратити рад органа управљања и старати се у спровођењу одлука; 

-Директор ће пратити седнице Наставничког већа и после сваког класификационог периода вршити 

анализу реализације:програмских садржаја,фонда часова,фонда наставних и радних дана и 

анализирастање и потребе наставе у конкретном периоду; 

-Посебну бригу директор ће посветити обезбеђивању материјалних  средстава за несметано 

пословање школе; 

-На основу Нормативних аката директор ће тражити пуну одговорност сваког радника за реализацију 

повремених задатака предвиђених овим програмом и нормативним актима школе; 

-У току године присуствоваће  свим састанцима,семинарима и активима као и на одређени број 

састанака у МЗ,а све у циљу контакта са локалном заједницом и решавања питања у интересу школе. 
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ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ПО ОБЛАСТИМА 

Рад директора Школе се  заснива на Закону о основама система образовања и васпитања, Статуту 

ОШ " Веља Герасимовић", као и Годишњем  плану  рада Школе за 2020/2021. школску годину. 

Током школске 2020/2021. године рад директора Школе биће  усмерен на:  

• Планирање и програмирање рада школе 

• Реализацију и праћење целокупне активности која је дефинисана Годишњим планом рада 

школе 

• Организовање и активно учествовање у раду стручних органа школе (Педагошки 

колегијум, Наставничко веће, стручна већа) 

• Организовање и активно учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља 

• Информисање радника и ученика школе 

• Педагошко-инструктивни рад са професорима 

• Планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступака за стицање звања 

наставника, васпитача и стручног сарадника; 

• Анализа успеха ученика и мере за побољшање истих 

• Активно учешће у раду и организацији рада свих осталих виталних сегмената рада школе 

(педагошкa служба, секретаријат, рачуноводство, помоћни радници школе). 

Поред наведених редовних послова велики број активности усмерен је ка: 

1. обезбеђењу бољих услова за рад 

2. подстицању вишег нивоа квалитета наставе  

3. квалитетнијој сарадњи са ученицима и родитељима 

4. укључивању у реформски процес образовања 

5. успостављању квалитетне сарадње са екстерним окружењем 

6. маркетингу Школе – промотивне активности 

 

 

Планирање и програмирање рада школе 

Активности Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

Прикупљање података и консултације са 

просветним саветником, другим директорима, 

ПП службом школе, председницима стручних 

већа, координаторима тимова и осталим 

наставницима за израду ГПР школе за текућу 

школску годину 

Током 

целог 

периода 

Актив 

директора 

Педагог 

наставници 

 

 

-састанак 

-договор 

-дискусија 

-анализа 

-записник 

Учешће у изради извештаја о реализацији ГПР 

– а школе 

Септембар 
Наставници 

педагог 

Састанак  

извештаји 
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Планирање и програмирање рада школе 

Активности Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

Израда извештаја о раду директора и 

презентовање Наставничком већу, Савету 

родитеља, Школском одбору 

Септембар  
Наст. веће, 

ШО, савет 

родитеља 

Седнице 

Разговор 

извештај 

Презентовање ГПР – а школе на Наставничком 

већу, Савету родитеља, Школском одбору 

Септембар 
Наст. веће, 

ШО, савет 

родитеља 

Седнице 

Разговор 

ГПР 

Учешће у изради ГПР – а и контрола урађеног Септембар 
Наставници 

педагог 

 

Прикупљање података од финансијске и правне 

службе, и стручних већа и израда плана 

набавки потрошног  материјала, наставних 

средстава и опреме 

Септембар 
Шеф рачун. 

Секретар 

Стручна 

већа 

Извештаји 

Састанак 

договор 

Учешће у изради Предлога финансијског 

плана, ЦЕНУС-а и Плана јавних набавки 

Новембар, 

децембар, 

јануар, 

фебруар 

Шеф рачун. 

секретар 

Ценус 

План  

 

Организационо – стручни послови 

Активности Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

Организација, свакодневно праћење образовно-

васпитног рада школе и решавање текућих 

проблема (израда и реализација распореда 

часова, пријема родитеља, распореда 

коришћења просторија, дежурства наставника 

и помоћно-техничког особља, задужења 

наставника у оквиру 40-то часовне радне 

недеље... 

Током 

целог 

периода 

Актив 

директора 

Педагог 

наставници 

 

 

Контрола 

рада 

Праћење 

Разговор 

извештаји 

Пријем и упућивање у рад нових наставника Током 

целог 

периода 

 

Тим за 

пријем 

нових 

радника 

Педагог 

секретар 

Састанак  

Извештаји 

план 

Послови око расписивања конкурса ( у сарадњи 

са школском управом, Школским одбором и 

Синдикатом 

Септембар- 

октобар 

Секретар 

ШО, 

синдикат 

Седнице 

Разговор 

извештај 

Организовање и стално праћење рада помоћног 

особља 

Током 

целог  

Секретар 

домар 

Разговор 

Свеска 

праћења 
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Организационо – стручни послови 

Активности Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

Организовање набавке потрошног материјала, 

расподела бесплатних уџбеника, наставних 

средстава и опреме 

Септембар 

Током 

године 

Наставници 

Педагог 

Шеф рачун. 

План 

набавки 

Организовање расписивања јавног огласа и 

послови око ученичких излета, екскурзија и 

наставе у природи 

Фебруар – 

март 

Шеф рачун. 

Секретар 

Савет 

родитеља 

Извештаји 

Састанак 

Договор, 

позив 

Стални увид у наменско коришћење 

финансијских и других средстава и ресурса 

школе 

Током 

целог 

периода 

Шеф рачун. 

секретар 

Планови   

Организација и учешће у изради и ажурирању 

законских и нормативних аката 

Током 

целог 

периода 

секретар 
Акта школе 

Организовање и праћење реализације 

активности из ГПР-а и ШРП-а 

Током 

целог 

периода 

Педагог 

тим 

Састанци 

Договор 

извештаји 

 

Педагошко – инструктиван и саветодавни рад 

Активности Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

Пружање помоћи наставницима у планирању и 

програмирању наставе 

септембар 
Педагог 

наставници 

 

 

састанак 

дискусија 

анализа 

записник 

Педагошко – инструктиван рад са 

приправницима и менторима 

Током 

целог 

периода 

Наставници 

Педагог 

секретар 

Састанак  

Извештаји 

 

Организовање и помоћ приправницима у 

полагању приправничког испита у школи, као и 

полагању испита  

Септембар- 

октобар 

Наставници 

Педагог 

Секретар 

ментор 

Састанак 

Разговор 

Извештај 

Припрема за 

час 

Увид у рад наставника (преко ПП службе,  

ментора) 

Током 

целог 

периода 

Педагог 

ментор 

Седнице 

Разговор 

ГПР 

Педагошко – инструктивни и саветодавни рад 

са одељењским старешинама кроз појединачне 

састанке и заједничке родитељске састанке 

 
Раз,стареши

не 

педагог 

Састанак, 

родитељски 
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Педагошко – инструктиван и саветодавни рад 

Активности Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

Организовање, праћење и подстицање стручног 

усавршавања наставника 

Фебруар – 

март 

Наставници 

педагог 

Извештаји 

Састанак 

Договор 

предавања 

Праћење реализације часова редовне, допунске, 

додатне, изборне наставе и ваннаставних 

активности 

Током 

године 

Стручни 

органи 

Извештаји 

 

Праћење успеха и изостајања ученика и 

предлагање мера 

Током 

целог 

периода 

Стручни 

органи 

извештаји 

Сарадња и саветодавни рад са родитељима 

ученика 

Током 

целог 

периода 

Родитељи 

Раз, 

старешине 

Састанак 

Разговор 

анализа 

Сарадња и саветодавни рад са ученицима, 

одељењским заједницама, ученичким 

парламентом 

Током 

целог 

периода 

Ученици 

 

Састанак 

Разговор 

анализа 

 

Аналитичко – евалуативни рад 

Активности Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

Анализа и праћење реализације глобалних и 

оперативних планова свих облика наставе 

(заједно са ПП службом) 

Током 

целог 

периода 

Педагог 

наставници 

 

 

-састанак 

-договор 

-дискусија 

-анализа 

 

Анализа реализације ГПР и ШРП-а (са ПП 

службом) 

Током 

целог 

периода 

Наставници 

Педагог 

секретар 

Састанак  

Извештаји 

запажања 

Анализа и израда извештаја о раду директора и 

тимова за потребе стручних , саветодавних  и 

управних органа школе 

Септембар- 

октобар, 

фебруар 

Педагог 

Наст. веће 

ШО 

Савет 

родитеља 

 

Састанак 

Разговор 

Извештај 

 

Анализа и извештаји за потребе Министарства, 

локалне самоуправе (заједно са ПП и правном 

службом)  

Током 

целог 

периода 

Педагог 

секретар 

Разговор 

извештаји 
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Аналитичко – евалуативни рад 

Активности Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

Анализа финансијских извештаја претходних 

година за потребе израде финансијских 

планова  

Новембар, 

децембар  

Шеф.рачун. 

Секретар 

 

Анализе 

Извештаји 

Поређење 

 

 

Рад  у стручним и другим органима школе 

Активности Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

Припремање, организовање и вођење седница 

Наставничког већа и састанка запослених 

Током 

целог 

периода 

Педагог 

наставници 

 

 

Седница 

договор 

дискусија 

анализа 

записник 

Учешће у раду седница Одељењских већа Током 

целог 

периода 

 

Наставници 

Педагог 

 

Седница 

договор 

дискусија 

анализа 

записник 

Припремање, организовање и учешће у 

састанцима Савета родитеља  

Септембар- 

октобар 

Наставници 

Педагог 

Секретар 

Савет 

родитеља 

Седница 

договор 

дискусија 

анализа 

записник 

Припремање , организовање и учешће у 

седницама Школског одбора 

Током 

целог 

периода 

секретар 

Педагог 

ШО 

Седнице 

Разговор 

Дискусија 

записник 

Припремање и вођење седница Педагошког 

колегијума и Актива за развојно планирање 

Током 

целог 

периода 

Чланови 

стручних 

органа 

педагог 

Седнице 

Разговор 

Дискусија 

записник 

Припремање и вођење састанака тимова и 

комисија и учешће у раду тимова 

Током 

целогпериод

а 

Чланови 

тимова 

Састанак 

Договор 

записник 
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Педагошка документација о раду школе 

Активности Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

Прегледање и праћење уредности вођења 

педагошке документације наставника и 

одељењских старешина 

Током 

целог 

периода 

 

Секретар 

Педагог 

наставници 

 

 

Прегледање 

и анализа 

Унапређивање школске евиденције и 

документације (појачан васпитни рад)  

Током 

целог 

периода 

Наставници 

Педагог 

секретар 

Састанци 

Предлог 

мера 

Прегледање књиге дежурних наставника Септембар- 

октобар 

Педагог 

Секретар 

 

Састанак 

Разговор 

 

Вођење евиденције о свом раду Током 

целог 

периода 

директор Документа 

извештаји 

анализе 

 

 

Безбедност ученика и запослених 

Активности Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

Организација дежурства наставника 
Септембар, 

децембар 

Секретар 

Педагог 

наставници 

 

План  

дежурство 

Интензивна сарадња са ПУ Аранђеловац 

(школски полицајац, одељење за малолетнике) 

Током 

целог 

периода 

 

Наставници 

Педагог 

Секретар 

ПУ 

Састанци 

Допис 

предавања 

Предлог 

мера 

Примена Протокола о заштити ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

Током 

целог 

периода 

Педагог 

Секретар 

тим 

 

Састанак 

Разговор 

 

Осигурање ученика и запослених (Сава 

осигурање) 

Септембар 

октобар 

Директор 

Шеф рачун. 

Састанак 

Уговор 

 

Контрола примене Правилника о безбедности 

ученика у школском простору и школском 

дворишту, примена Правилника о процени 

ризика на радном месту 

Током 

целог 

периода 

Инспекција 

Запослени 

секретар 

Састанак 

Записник 

Мере 
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Стручно усавршавање 

Активности Време 

реализације 

Носиоци Начин 

остваривања 

Семинари 
Октобар 

новембар 

Секретар 

Педагог 

наставници 

Присуство 

Предавање  

Стално праћење прописа на којима се заснива 

рад школе и руковођење школом 

Током 

целог 

периода 

Наставници 

Педагог 

секретар 

Састанци 

документа 

Предлог 

мера 

Праћење стручне литературе и часописа 

(Службени и Просветни гласник, Образовни 

информатор...) 

Током 

целог 

периода 

Педагог 

Секретар 

наставници 

 

Састанак 

Разговор 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ПО МЕСЕЦИМА 

 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

Начин 

остваривања 

-Учешће у изради ГПР школе за школску 

2020/21.годину 

-Сачињавање извештаја о раду школе за школску 

2019/20.годину 

-Сачињавање извештаја о свом раду за школску 

2019/20 и поднети га школском одбору на усвајање 

-Разматрање извештаја на Наставничком већу и 

седници савета родитеља 

-Подношење извештаја Школском одбору 

-У сарадњи са финансијском службом школе 

припремити све елементе потребне за сачињавање 

ЦЕНУС- а за Министарство 

-Припремање и вођење седнице Наставничког већа 

-Пружање помоћи наставницима у вођењу 

педагошке документације 

-Упознавање са проблемима адаптације ученика 

првог и петог разреда 

-Сарадња са локалном заједницом 

-Рад и седнице актива директора Основних школа 

-Праћење материјално-финансијског пословања 

-Припреме за прославу Дана школе 

Август 

Септембар 

-директор 

-педагог 

-рач.служба 

-правна 

служба 

-наставници 

 

 

 

 

 

 

Извештаји     

седнице         

сарадња са 

локалном     

самоуправом 
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Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

 

Начин 

остваривања 

- Припрема прославе Дана школе, обележавање дечје 

недеље и спортске недеље 

-Извршити увид у  планове рада свих образовно-

васпитних активности 

-Консултације са разредним старешинама око 

организације рада одељењских заједница 

-Анализа прославе Дана школе 

-Инструктивни рад са приправницима и новим 

наставницима 

-Сарадња са другим школама 

-Индивидуални разговори са ученицима, родитељима 

-Седнице Актива директора 

-Праћење материјално.финансијског пословања  

Октобар 

-директор 

-педагог 

-наставници 

-рач.служба 

-Извештаји     

-седнице         -

сарадња са 

локалном     

самоуправом 

-саветодавни   

рад                   

-праћење          

фин. 

пословања 

-Сачинити извештај о стању школског простора и 

система за грејање 

-Одржати састанак са помоћно- техничким особљем 

-Педагошко-инструктиван рад са наставницима 

-Саветодавни рад са ученицима који испољавају 

негативно понашање 

-Саветодавни рад са родитељима ученика који имају 

проблема у понашању 

-Упућивање наставника на адекватан однос према 

ученицима који имају проблема у понашању 

-Са педагошком службом извршити увид у реализацију 

Плана  рада школе 

-Сарадња са локалном заједницом 

-Припремање седница стручних органа и рад у њима 

-Седнице Актива директора 

-Праћење материјално финансијског пословања  

-Учешће у припреми прославе новогодишњих празника 

-Припрема и одржавање седнице Наставничког већа 

 

 

 

 

 

 

   Новембар 

 

 

 

 

 

-директор  

-педагог 

-наставници 

-Извештаји     

-седнице         -

сарадња са  

локалном     

самоуправом 

-саветодавни   

рад                  

 -праћење          

фин. 

пословања     

-посета часов 

-Са финансијском службом извршити припреме за 

инвентарисање и израду завршног рачуна 

-Подстицање и пружање помоћи  наставницима на 

примени савремених облика рада 

-Анализа рада свих служби ( педагошка служба, 

административна служба, финансијска помоћно-

техничка служба ) 

-Преглед школске документације 

-Праћење остваривања Плана  школе 

-Сарадња са локалном заједницом  

-Седнице Актива директора основних школа 

-Праћење материјално-финансијског пословања 

-Учешће у припреми прославе Светог Саве 

-Припремити извештаје о раду школе у првом 

полугодишту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Децембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-директор  

-педагог 

-наставници 

-рач.служба 

-Извештаји     

-седнице         -

сарадња са  

-локалном     

самоуправом 

-саветодавни   

рад                  

 -праћење фин. 

пословања     

-посета часова 
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Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

 

Начин 

остваривања 

-Преглед електронског дневника 

-Преглед индивидуалних припрема наставника 

-Преглед књиге дежурства ученика и анализа 

-Преглед књиге дежурства наставника и анализа 

-Стручне консултације са наставницима по питању 

вођења документације 

-Саветодавни рад са родитељима и ученицима  

-Сарадња са просветним саветницима 

-Прослава Светог Саве 

-Сарадња са локалном заједницом и привредним 

субјектима 

-Седнице Актива директора основних школа 

-Праћење материјално-финансијског пословања 

 

 

 

 

 

 

 

      Јануар 

 

 

 

 

 

-директор  

-педагог 

-наставници 

-Извештаји     

-седнице         -

сарадња са  

-локалном     

самоуправом 

-саветодавни   

рад                   

-праћење          

фин. 

пословања     

- преглед 

педагошке 

документације 

-Извршити потребне припреме за почетак другог 

полугодишта 

-Посета часовима и анализа са наставницима 

-Припрема и учешће у раду стручних органа и органа 

управљања 

-Седнице Актива директора 

-Прослава Дана државности и праћење програма 

прославе у Орашцу 

-Праћење материјално-финансијског пословања 

-Припреме за набавку уџбеника ( давање упутстава и 

разматрање понуда)  

-Информисање о школским такмичењима 

-Набавка тестова за пријемни и организовање припрема 

ученика за полагање 

-Обавити разговор са ученицима и њиховим 

родитељима у циљу побољшања успеха и дисциплине  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Фебруар 

 

 

-директор  

-педагог 

-наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Извештаји     

-седнице         -

сарадња са  

-локалном     

самоуправом 

-саветодавни   

рад                   

-праћење          

фин. 

пословања     

-посета часова             

-посета 

прославе 

-Праћење рада свих служби 

-Стручне консултације са наставницима 

-Присуствовање стручним семинарима 

-Сарадња са релевантним институцијама и привредним 

субјектима 

-Саветодавни рад са ученицима који показују изразите 

способности за поједине области и њихово даље 

усмеравање 

-Припрема и учешће у раду стручних органа и органа 

управљања 

-Праћење оптерећености ученика у вананставним 

активностима 

-Присуствовање седницама Актива директора ОШ 

-Сарадња са средњим школама, ученицима и 

родитељима ученика осмог разреда ради благовременог 

информисања ученика у вези уписа у средње школе 

 

 

 

 

 

 

 

      Март 

 

 

 

 

 

 

-директор  

-педагог 

-наставници 

-Извештаји     

-седнице         -

сарадња са 

локалном     

самоуправом  

-саветодавни   

рад                   

-праћење          

фин. 

пословања     

-посета часова             

-посета 

прославе 
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Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

 

Начин 

остваривања 

-Праћење остваривања Плана рада  школе прегледом 

школске документације 

-Посета часовима редовне наставе и анализа часова  

-Припрема и учешће у раду стручних органа 

-Сарадња са ужом и широм локалном заједницом 

-Присуствовање седницама Актива директора 

-Анализа остварености циљева из ШРП 

-Праћење материјално финансијског пословања 

Април 

-директор  

-педагог 

-наставници 

-рач.служба 

-Извештаји     

-седнице         -

сарадња са 

локалном     

самоуправом 

-саветодавни   

рад                      

-посета часова              

-Саветодавни рад са наставницима 

-Праћење часова допунске наставе 

-саветодавни рад са ученицима који имају проблема у 

понашању 

-Припрема и учешће у раду стручних органа 

-Припрема и организовање екскурзија ученика 

-Присуствовање седницама Актива директора 

-Праћење материјално финансијског пословања 

Мај 

-директор  

-педагог 

-наставници 

-рач.служба 

-Извештаји     

-седнице         -

сарадња са 

локалном     

самоуправом 

-саветодавни   

рад                      

-посета часова              

-Анализа реализације екскурзије ученика 

-Припрема и учешће у раду стручних органа  

-Формирање тимова за израду Плана и програма школе 

и Школског програма за наредну школску годину 

-Реализација завршног испита 

-Праћење уписа ученика у средње школе 

-Сарадња са ужом и широм локалном заједницом 

-Присуство седницама Актива директора 

-Праћење материјално – финансијског пословања 

Јун 

-директор  

-педагог 

-наставници 

-Извештаји     

-седнице         -

сарадња са 

локалном     

самоуправом 

-саветодавни   

рад                                           

-посета часова                           

-Пружање стручне помоћи наставницима у изради -

планова рада 

-Припрема и учешће у раду стручних органа и органа  

управљања 

-Анализа успеха за школску 2020/2021.годину 

-Сарадња са локалном заједницом и обезбеђивање 

материјално-финансијских средстава 

-Припрема за почетак нове школске 2020/2021.године 

-Присуствовање седницама Актива директора 

-праћење материјално-финансијког пословања 

Август 

-директор  

-педагог 

-наставници 

-Извештаји     

-седнице         -

сарадња са 

локалном     

самоупрвом  

-праћење          

фин. 

пословања       

припреме     
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ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 

 

Педагог стручним радом доприноси остваривању циљева и задатака утврђених 

наставним планом и програмом и законом о основној школи и доприноси унапређивању свих 

облика образовно-васпитног рада школе. 

 

Педагог посебно: 

 

❖ учествује у стварању позитивних услова за оптимална школска постигнућа и 

професионални развој ученика, као и подстицању и праћењу тог развоја; 

❖ обавља саветодавноваспитни рад с ученицима и педагошко-инструктивни рад с 

наставницима; 

❖ пружа подршку родитељима, односно старатељима у јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за 

васпитање и образовање деце и ученика, 

❖ доприноси ширењу и обогаћивању педагошких, дидактичко-методичких знања 

наставника, родитеља, ученика и учествује у њиховој  практичној примени у образовно-

васпитном раду ; 

❖ доприноси стварању позитивних интерперсоналних односа између ученика, ученика и 

наставника у образовно-васпитном раду; 

❖ сарађује са другим институцијама и локалном самоуправом ради успешнијег рада установе  

❖ стручно се усавршава и припрема за област  у којој остварује садржаје програма свог рада; 

 

     Педагог  обавља следеће послове:  

 

❖ планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада; 

❖ реализација наставног плана и програма у сарадњи са наставницима; 

❖ рад с ученицима; 

❖ сарадња и саветодавни рад с родитељима ученика; 

❖ аналитичко-истраживачки рад 

 

Поред наведених послова педагог  обавља и следеће послове: учествује у раду стручних органа; 

припрема се за рад; стручно усавршава; ради документацију и сарађује са стручним институцијама 
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ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Учествовање у изради Годишњег плана рада 

установе и његових појединих делова 

На основу развојног 

плана рада школе, 

резултата 

самовредновања 

Педагог,настав

ници,директор 
Август 

Припремање годишњих и месечних планова рада 

педагога 

У складу са 

законским 

прописима 

педагог 

Август 

Септембар

- Јун 

Учествовање у припреми индивидуалног 

образовног плана за ученике 

На основу 

правилника о 

додатној подршци 

ученицима 

Тим за израду 

ИОП-а 

педагог 

Септембар 

Фебруар 

Пружање помоћи наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада, практичне наставе и 

амбијенталне наставе, плана рада одељењског 

старешине,секција 

По потреби, према 

плану и програму 
педагог 

Током 

године 

Формирање одељења, распоређивање 

новопридошлих ученика и ученика који су 

упућени да понове разред 

 

У сарадњи са 

разредним 

старешинама 

педагог 

Разредне 

старешине 

Током 

године 

Планирање активности у оквиру Пројекта 

обогаћен једносменски рад 

У сарадњи са 

директором и 

наставницима који 

учествују у 

Пројекту 

Педагог, 

директор, 

наставници 

,Ученички 

парламент 

Током 

године 

Планирање организације наставе у посебним 

условима у време Пндемије изазване вирусом 

Ковид19 

На основу упутства 

Министарства 

Просвете 

Педагог, 

директор, 

наставници 

Током 

године 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Систематско праћење и вредновање васпитно-

образовног, односно наставног процеса развоја и 

напредовања ученика 

Праћењем, 

посматрањем, 

консултацијама са 

разредним 

старешинама и 

родитељима, на 

основу извештаја 

Директор 

педагог 
Јануар-јун 
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ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Праћење реализације васпитно-образовног рада 

Праћењем, 

посматрањем, 

консултацијама са 

разредним 

старешинама, на 

основу извештаја 

педагог Јануар-јун 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана 

Праћењем, 

посматрањем, 

консултацијама са 

разредним 

старешинама и 

родитељима 

педагог 
Током 

године 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду 

установе у остваривању свих програма васпитно-

образовног рада 

 

На основу 

прикупљених 

извештаја стручних 

тимова, већа, 

актива...  

Директор 

педагог 

Октобар-

новембар 

Фебруар-

март 

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика 

на класификационим периодима, као и 

предлагање мера за њихово побољшање 

Праћењем, 

посматрањем, 

консултацијама са 

разредним 

старешинама и 

родитељима 

педагог 
Током 

године 

Праћење успеха ученика у ваннаставним 

активностима, такмичењима, завршним и 

пријемним испитима за упис у средње школе 

Праћењем, 

посматрањем, 

консултацијама са 

разредним 

старешинама и 

родитељима на 

основу извештаја о 

такмичењима 

педагог 
Током 

године 

Праћење реализације активности у оквиру 

Пројекта обогаћен једносменски рад 

Праћењем,посматра

њем, увид у 

извештаје 

наставника који 

реализују 

активности, 

педагог 
Током 

године 
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разговори са 

Ученичким 

парламентом, 

анализа анкетирања 

ученика 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Пружање помоћи наставницима на 

конкретизовању и операционализовању циљева и 

задатака васпитно-образовног  рада 

Консултације са 

наставницима 

Саветодавни рад 

педагог 
Током 

године 

Пружање помоћи наставницима у усклађивању 

програмских захтева са специфичностима 

контекста ( индивидуалним карактеристикама 

деце, породичног окружења,установе) 

Праћењем, 

посматрањем, 

консултацијама са 

разредним 

старешинама и 

родитељима 

педагог 
Током 

године 

Мотивисање наставника на континуирано 

стручно усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и напредовања у струци 

Размена 

информација 

Увидом у каталог 

стручног 

усавршавања 

педагог 
Током 

године 

Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника 

Увидом у 

документацију  
педагог 

Током 

године 

Пружање помоћи наставницима у осмишљавању 

рада са ученицима којима је потребна додатна 

подршка( даровитим ученицима, односно деци са 

тешкоћама у развоју) 

Размена 

информација 

Саветодавни рад 

педагог 
Током 

године 

Пружање помоћи наставницима у остваривању 

задатака професионалне оријентације и 

каријерног вођења и унапређивање тог рада 

Размена 

информација 

Саветодавни рад 

педагог 
Током 

године 

Пружање помоћи наставницима у реализацији 

огледних и угледнох активности, односно часова 

и примера добре праксе, излагања на састанцима 

већа, актива, радних група, стручним скуповима 

и родитељских састанцима) 

По потреби 

На основу анализе 

посећених часова 
педагог  

Октобар-

новембар 

Фебруар-

март 

Упознавање одељењских старешина и 

одељењских већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика 

По потреби, 

пријему нових 

ученика 

педагог 

Разредне 

старешине 

Током 

године 

Пружање помоћи наставницима у остваривању По потреби педагог 

Разредне 
Током 
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свих форми сарадње са породицом старешине године 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Испитивање детета уписаног у основну школу 

 На основу теста за 

проверу зрелости за 

полазак у школу 

 

педагог 
Април 

Праћење дечијег развоја и напредовања 

Праћењем, 

посматрањем, 

консултацијама са 

разредним 

старешинама и 

родитељима 

педагог 
Током 

године 

Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима 

који су прешли из других школа 

Праћењем, 

посматрањем, 

консултацијама са 

разредним 

старешинама и 

родитељима 

Разредне 

старешине 

педагог 

Септембар

-октобар 

Током 

године по 

потреби 

Пружање подршке и помоћи ученицима у раду 

Ученичког парламента и других ученичких 

организација 

На основу анализе 

рада ученичког 

парламента из 

претходне године и 

приоритета рада 

педагог  

Током 

године 

Идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању 

Разговором са 

учеником, у 

сарадњи са 

разредним 

старешинама, 

родитељима,тимом 

за инклузију и 

потребним 

институцијама 

педагог 
Током 

године 

Рад на професионалној оријентацији ученика и 

каријерном вођењу 

На основу плана о 

професионалој 

оријентацији 

 

Разредне 

старешине 7. и 

8. Разреда 

Током 

године 

Промвисање предлагање мера, учешће у 

активностима у циљу смањивања насиља, а 

повећање толеранциије и конструктивног 

решења конфликата, популарисање здравих 

стилова живота 

У сарадњи са 

разредним 

старешинама 

педагог 
Током 

године 
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Учествовање у изради педагошког профила 

ученике за које је потребна додатна подршка 

израда индивидуалног образовног плана 

У сарадњи са тимом 

за инклузивно 

образовање и 

прављење 

педагошког 

профила 

Педагог, 

чланови Тима 

за инклузивно 

образовање 

По плану 

током 

године 

Анализа предлога и сугестија ученика за 

унапређивање рада школе и помоћ у њиховој 

реализацији 

Размена идеја 

стручних тимова, 

већа и актива 

 

Чланови 

стручних већа 

и актива 

Током 

године 

Учествовање у појачаном васпитном раду за 

ученика који врши повреду правила понашања у 

школи или се не придржава одлука директора и 

органа школе, неоправдано изостане са наставе 

пет часова, односно који својим понашањем 

угрожава друге у остваривању њихових права 

Праћењем, 

посматрањем, 

консултацијама са 

разредним 

старешинама и 

родитељима 

Директор 

школе 

 

Током 

године 

РАД И САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Органозовање и учествовање на општим и 

групним родитељским састанцима у вези са 

организацијом и остваривањем васпитно-

образовног рада 

 

По потреби и 

приоритетима 

Директор 

школе 

Током 

године 

Укључивање родитеља, старатеља у поједине 

облике рада установе, и партиципација у свим 

сегментима рада установе 

По потреби и 

приоритетима 
педагог 

Током 

године 

Пружање подршке родитељима, старатељима у 

раду са ученицима са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању,развоју и 

професионалној оријентацији 

 

На индивидуалним 

консултацијама, 

Саветодавни рад 

 

педагог 
Током 

године 

Упознавање родитеља са важећим  законима, 

конвенцијама, протоколима  о заштити деце од 

занемаривања, злостављања и другим 

документима од значаја за правилан  развој 

ученика 

Информисање по 

потреби, на 

родитељским 

састаницима 

Педагог 

,родитељ 

Током 

године 

Рад са родитељима у циљу прикупљања података 

о ученицима 
По потреби 

Педагог, 

Родитељ 

Током 

године 

Сарадња са саветом родитеља по потреби, 

информисањем родитеља и давањем предлога по 

питањима који се разматрају на савету. 

Према плану и 

програму  

Стручни 

сарадник 

Током 

године 
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РАД СА ДИРЕКТОРОМ 

Сарадња са директором, стручним сарадницима 

на истраживању постојеће васпитно образовне 

праксе и специфичних проблема и потреба 

установе и предлагање мера за унапређење 

На основу извештаја 

стручних тимова 

педагог 

Директор 

Током 

године 

Сарадња са директором и стручним сарадницима  

у оквиру рада стручних тимова и комисија и 

редовна размена информација 

Размена 

информација, 

мишљења, предлога 

педагог 

Директор 

Током 

године 

Сарадња са директором на зајеедничком 

планирању активности, изради стратешких 

докумената,анализа и извештаја о раду школе 

Размена 

информација, 

мишљења, предлога 

педагог 

Директор 

Током 

године 

Сарадња са директором на формирању  одељења 

и расподели  одељењских старешинстава 

Размена 

информација 

педагог 

Директор 

На 

почетку 

школске 

године 

Сарадња са директорм школе на планирању 

активности у циљу јачања наставничких и 

личних компетенција 

На основу резултата 

самовредновања, 

развојног 

планирања , анализе 

посећених часова 

педагог 

Директор 

Током 

године 

Сарадња са педагошким асистентима и 

пратиоцима ученика за који се доноси 

индивидуални образовни план 

По потреби 
педагог 

Директор 

Током 

године 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Учествовање у раду наставничког већа, 

педагошког већа 

Давањем 

саопштења, 

информисањем о 

резултатима 

обављених анализа, 

прегледа, 

истраживања и 

других активности 

од значаја за 

образовно-васпитни 

рад и јачање 

наставничких 

компетеницја 

Чланови 

стручних већа, 

актива 

Директор 

школе 

Стручни 

сарадник 

Током 

године 

Учествовање у раду тимова, већа, актива и 

комисија на нивоу установе који се образује ради 

остваривања одређеног задатка, програма или 

Учествовање у раду 

педагошког 

колегијума,педагош

Чланови 

стручних већа, 

актива 

Током 

године 
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пројекта. ких већа и стручних 

актива за развојно 

планирање и развој 

школског програма, 

односно васпитног 

рада 

Директор 

школе 

Стручни 

сарадник 

Предлагање мера за унапређивање рада стручних 

органа установе 
 педагог 

Током 

године 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним, научним, културним и другим 

установама који доприносе остваривању циљева 

и задатака васпитно-образовног рада установе 

Сарадња са 

стручним већима и 

активима 

педагог 
Током 

године 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом раду на 

дневном, месечном и годишњем нивоу 

Писање извештаја, 

планова, анализе 

посећених часова 

педагог 
Током 

године 

Израда, припрема и чување посебних протокола, 

чек листе  за праћење наставе и васпитних 

активности на нивоу школе 

Писање извештаја, 

планова, анализе 

посећених часова 

педагог 
Током 

године 

Припрема за послове предвиђење годишњим 

програмом и оперативним плановима рада 

психолога 

На основу плана и 

програма рада  
педагог 

Током 

године 

Прикупљање података о ученицима, чување 

материјала који садрже личне податке о 

ученицима  

У складу са етичким  

прописима 
педагог 

Током 

године 
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ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 

 

Школска библиотека-медијатека допуњује васпитно-образовна подручја разним изворима сазнања, 

укључује у васпитно-образовни процес, па је њена делатност саставни део рада школе. 

У сарадњи са школском средином-стручним органима, организује и остварује обучавање ученика и 

коришћење разних извора и информација. 

Стручни рад у школској библиотеци- медијатеци обухвара набавку , инвентарисање и техничко 

обрађивање грађе као и израда програма рада и подношење извештаја о раду. Чланови школске 

библиотеке су ученици, наставници и стручни сарадници. Школска библиотека располаже са 

5516књига, од тога 206 књига стручне наставничке библиотеке и периодика од 580 физичких 

јединица. 

Она располаже обавезном ученичком лектиром и то 1 наслов на 4 ученика. У овој школској години 

планира се опремање библиотеке потребним бројем књига-наслове лектире од 1-4 разреда. 

Библиотека не располаже потребним енциклопедијама и атласима, док лексиконима и речницима 

можемо бити задовољни. Библиотека нема комплете уџбеника и потребан број научно популарне 

литературе за сва образовна подручја. 

Наставничка библиотека располаже са огледним примерцима задатака објективног типа и 

оријентационим распореда градива од првог до трећег разреда. 

Библиотеци недостају психолошка и остала стручна литература према постојећем нормативу. 

Библиотека располаже са 8 наслова стручних часописа и то: Учитељ, Настава и васпитање, 

Иновација у настави, Педагогија, Школски час, Просветни преглед, Школа, Лист биолошког 

друштва. 

  Библиотека је сачинила оквирни програм обуке Ученика од 5-8 разреда са по два часа месечно по 

одељењу. 

План рада библиотеке налази се у прилогу. 

 

 

ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 
 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

-Израда годишњег плана рада 

-Уређивање библиотечког простора(сређивање 

зидова,подова, набавка нових полица, 

рачунара,штампача)   и упис нових чланова. 

-Формирање библиотечко- новинарске секције 

(анкета) 

-Обележавање Европског дана језика 26.09.2020. 

Паковање књига, 

брисање прашине, 

Анкета, 

Библиотекар, 

ученици 

Септембар 

- Акција "Октобар месец књиге"                              

-Песнички дани младих талената наше школе 

-Куповина нових књига и обрада 

- Час дечије поезије 

- Промоција нових књига и изложба старих 

новчаница   

-Посета Сајму књига у  Београду 

- Оформљавање и почетак рада библиотечке 

секције, 

- Израда месечних планова рада библиотеке и 

библиотечке секције 

-Израда школског листа 

Прикупљање књига, 

тимски рад према 

задужењима 

Библиотекар, 

наставници, 

ученици 

Октобар 
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АКТИВНОСТИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

-Посета сликара-заједнички час 

- Рад са читаоцима и посета ученика нижих   

разреда 

- Актив школских библиотекара 

- Обрада књига 

- Рад са библиотечком секцијом 

- Употреба и коришћење интернета 

-Извештавање Наставничког већа 

Израда чланака за 

школски лист, 

учествовање у активу, 

активности секције, 

Претраживања 

интернет страница 

Библиотекар, 

ученици 

Новембар 

и током 

целе 

године 

- Рад са ученицима 

- Сарадња са наставницима по питању дуговања 

ученика узетих књига 

- Обрада књига, 

Припрема за Нову годину,израда честитки 

,изложба и симболична продаја-хуманитарног 

карактера. 

- Извештавање Наставничког већа 

Завођење књига у 

регистар, израда паноа 

и новогодишњег 

декора 

Библиотекар, 

наставници, 

ученици 

Децембар 

Сарадња са учитељима и наставницима поводом 

обележавања школске славе Светог Саве, 

-Светосавски квиз знања 

- Рад са ученицима 

- Упис ђака првака у библиотеку 

- Подела чланских карата и одржавање часова у 

библиотеци за први разред 

-Песнички дан поводом Светосавских свечаности 

 

Пријем ученика првог 

разреда у библиотеку, 

договор са 

руководиоцима 

секција о литератури 

потребној за Светог 

Саву 

Библиотекар, 

наставници, 

ученици 

Јануар 

- Рад са читаоцима, нарочито првацима 

- Развијање навика за чување, заштиту и 

правилно коришћење 

читање књига 

Рад на издавању 

књига 

Библиотекар, 

ученици 

Фебруар 

- Рад са читаоцима, пружање помоћи ученицима 

у избору грађе према свом интересовању и 

потребама 

- Организација школског такмичења у 

рецитовању и учешће   на  општинском   

такмичењу  које  организује Народна библиотека 

"Свети Сава" АР. 

- Састанак актива школских библиотекара 

Сарадња са учитељима и разредним старешинама 

поводом рецитовања ученика 

- Извештавање Наставничког већа 

Припрема и учешће 

ученика на такмичењу 

које организује 

градска библиотека 

Библиотекар, 

наставници, 

ученици 

Март 

- Рад са читаоцима 

- Организовање школског такмичења у 

изражајном читању 

- Обрада књига 

 -Упућивање наставника,ученика и родитеља на 

коришћење стручне литературе наше библотеке 

 

Рад на издавању 

књига и евиденција 

књига школске 

библиотеке 

Библиотекар, 

наставници, 

ученици 

Април и  

током 

године 
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АКТИВНОСТИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

- Рад са читаоцима 

- Обрада књига 

- Учешће на општинском такмичењу у 

изражајном читању у организацији Народне 

библиотеке "Свети Сава" 

- Раздуживање књига у 8. разреду 

- Састанак актива школских библиотекара 

Издавање књига, 

обрада,... 

Библиотекар, 

наставници, 

ученици 

Мај 

- Дани Русије-обичаји,култура,Народна ношња  

- Рад са читаоцима 

- Сарадња са учитељима и разредним 

старешинама поводом коначног раздуживања 

ученика на крају године, а њих самих 

 -Свођење и анализа евиденције о коришћењу 

библиотечког материјала у току протекле 

школске године 

-Извештавање Наставничког већа 

Сређивање књижног фонда 

 

Попис књига 

Приредба 

Библиотекар, 

наставници, 

ученици 

Јун 

 

 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

Школски одбор је орган управљања у школи, чине га девет чланова, укључујући и 

председника и то: три члана из редова запослених у школи, три члана – представника 

родитеља ученика и три члана – представника локалне самоуправе. 

 

 

Школски одбор ОШ „Веља Герасимовић“ Венчани именован је решењем број 06-556-1/2014-01-2 од 

16.07.2018.године Скупштине општине Аранђеловац    

 

 

 

Име и презиме Функција 

Марија Филиповић Председник 

Жарко Миленковић Члан 

Оливера Антонијевић Члан 

Милан Савић Члан 

Дејан Марковић Члан 

Радојица Јаковљевић Заменик председника 

Јован Беговић члан 

Данијела Адамовић Члан 

Марина Костадиновић Члан 

 

За школску 2020/21. Планирано је 5 седница Школског одбора,а по потреби и више. На дневном реду 

ће бити следећа питања: 
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Задаци и активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

- Усвајање извештаја о реализацији ГПР – а за 

школску 2019/20. годину  

- Усвајање извештаја о раду директора школе за 

школску 2019/20.годину 

- Усвајање ивештаја о реализацији акционог плана 

РПШ-е за школску 2019/20.годину 

- Усвајање извештај о реалиазацији акционог плана  

самовредновања за школску 2019/20.годину  

- Усвајање извештаја о остваривању плана стручног 

усавршавања запослених у шк. 2019/20 години,  

-Усвајање извештаја о превенцији насиља и 

безбедности ученика за школску 2019/20. 

- Усвајање предлога ГПР- а за школску 2020/21. 

- Усвајање предлога акционог плана РПШ – а 

- Усвајање предлога акционог плана 

самовредновања 

- Усвајање предлога плана стручног усавршавања 

запослених 

- Усвајање предлога плана екскурзија и наставе у 

природи  

- Упознавање се припремљеношћу школе за 

почетак школске године  

 

 

До 15.септембра Председник 

ШО, директор 

школе и 

секретар 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Одређивање комисије за попис основних средстава 

и ситног инвентара  за 2020.годину 

-Доношење финансијског плана за 2021.годину 

-Усвајање предлога плана јавних набавки за 

2021.годину 

Децембар Председник 

ШО, директор 

школе и 

секретар 

школе, шеф 

рачуноводства 

-Усвајање Извештаја о раду Школског одбора за 

период септембар – јануар шк.2020/21. 

- Усвајање извештаја о реализацији ГПР – а за прво 

полугодиште 2020/21. годину  

- Усвајање извештаја о раду директора школе за 

прво полугодиште 2020/21.годину 

- Усвајање извештаја о реализацији акционог плана 

РПШ-а за прво полугодиште 2020/21.годину 

- Усвајање извештај о реализацији акционог плана  

самовредновања 2020/21. за прво полугодиште 

.годину  

- Усвајање извештаја о остваривању плана стручног 

усавршавања запослених  за прво полугодиште. 

2020/21 години,  

-Усвајање извештаја о превенцији насиља и 

безбедности ученика за прво полугодиште 2020/21. 

-Усвајање Извештаја о попису основних средстава 

и ситног инвентара на дан 31.12.2020.године 

-Усвајање Завршног рачуна за 2020.годину 

 

Јануар – фебруар   
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Задаци и активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

- Усвајање  извештааја о реализацији екскурзија и 

наставе у природи,  

- Разматарање  успеха ученика и владања на крају 

наставне године 

- Информације о полагању завршног испита  

-Усваја извештај о раду Школског одбора 

 

Јун   

Одлучује по жалбама, приговорима на решења 

директора у складу са Законом 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља школе представља асоцијацију у којој се делегирани представници свих 

одељењашколе.. Он расправља и помаже у решавању свих битних питања из живота и рада школе. 

Досадашња искуства у раду Савета родитеља врло су позитивна  а у току ове школске године Савет 

ће се бавити и расправљати о питањима који су приказани у прилогу. 

 

 

         Задаци и активности Време 

извођења 

Носиоци активности  

и начин извођења 

Конституисање Савета родитеља, избор 

пред. и заменика пред. Савета 

родитеља,Усвајање Пословник о раду 

Савета родитеља, Доношење  план рада 

Савета родитеља за шк.2020/2021 год. 

до 15 

септембра 

Директор,секретар, 

Савет родитеља-седница 

Учествује у поступку  предлагања изборних 

предмета за школску 2020/2021годину, 

предлаже свог преставника у Стручни актив 

за Развојно планирање и друге тимове у 

школи, 

Јуни  

по потреби 

током 

шк.год. 

Директор,секретар, 

педагог, Наствничко 

веће,Савет родитеља-

седница, 

Предлаже представнике родитеља за члана 

Школског одбора, предлаже мере за 

осигурање и унапређене образовно-

васпитног рада, 

током 

шк.год. 

Директор, секретар, Савет 

родитеља-седница, 

Разматра Извештаје за шк.2019/2020 годину 

и то: 

о реализацији Акционог  плана Развојног 

планирања школе,  Акционог плана 

самовредновања школе,  о реализацији 

Годишњег плана рада, о  рада у директора 

школе,  о превенцији и безбедности ученика.  

Разматра предлог плана за шк.2020/21 год, и 

то: Акционог плана Развојног плана школе, 

Акционог плана самовредновања, предлог 

Годишњег плана рада школе . 

 до 15 

септембра 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Директор секретар, 

разредни старешина, 

школски педагог, 

шеф рачуноводства, 

Савет родитеља-седница 
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         Задаци и активности Време 

извођења 

Носиоци активности  

и начин извођења 

. 

Разматра организацију рада ђачке кухиње, 

осигурање ученика, превоз ученика, 

донацију  и  помоћ за ученике, чланарине за 

Црвени крст. 

Учествује у поступку прописивања мера  из 

члана 42. Закона о основама система образ.и 

вас. 

Даје сагласност на програм и организацију 

екскурзије и наставе у природи, избор 

агенције, 

одређује висину дневнице за пратиоце 

ученика, 

за екскурзију и наставу у природи, разматра 

извештаје о реализацији екскурзија и 

наставе у природи,  

 до 15 

септембра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15 

септембра 

 

 

током 

шк.год. 

 

октобар 

 

 

 

јуни  

 

 

 

Директор секретар, 

разредни старешина, 

школски педагог, 

шеф рачуноводства, 

Савет родитеља-седница 

Разматра успех, владање и безбедност 

ученика, услове рада, предлаже мере за 

осигурање квалитета и унапређења 

образовно-васпитног рада,правила 

понашања уШколи и шк. Дворишту 

новембар, 

јануар, 

април, 

јуни 

Директор,секретар,педагог, 

одељенска већа,            

Наставничко веће, 

Савет родитеља-седница, 

Разматра набавку уџбеника за шк. 2021/2022 

год.   

март-април   Директор, стручни актив 

учитеља и наставника, 

Савет родитеља-седница 

 

Врши избор члана Савета родитеља као 

посмапосматрача  на Завршном испиту, 

мај  Директор, секретар, Савет 

родитеља-седница 

Разматра и друга питања  у складу са 

Законом и Статутом . 

током шк  Директор, секретар, Савет 

родитеља-седница 

 

 

 

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

интерес родитеља и ученика 
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ПЛАН РАДА TИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

Тим за обезбеђивање квалитета рада установе чине представници запослених, родитеља и директор 

школе. 

Тим има следеће надлежности : 

• прати обазбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада у установи; 

• стара се о остваривању школског програма; 

• стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа ; 

• стара се о развоју компетенција; 

• прати и утврђује резултате рада ученика, наставника, стручних сарадника и директора школе. 

• вреднује резултате рада наставника и стручног сарадника; 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине : 

• Мирјана Миленковић,педагог 

• Душица Шарац,директор школе 

• Сања Лекић-професор разредне наставе 

• Славица Ћирић,професор разредне наставе 

• Мирјана Стевановић,наставник разредне наставе 

• Мирјана Лежаја,професор географије 

• Слађана Беговић,професор историје 

• Миланка Милачић,професор српског језика 

• Сандра Вукоје,професор музичке културе 

• Данијела Ранковић- професор разредне наставе 

• Оливера Антонијевић- наставник разредне наставе 

• Танаско Томић- професор математике 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

-Разматрање Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада школе за школску 

2019/20. 

-Разматрање остварености Школског 

програма школе за школску 2019/20. 

- Разматрање и анализа потешкоћа 

приликом реализације наставе на даљину 

услед Пандемије изазване вирусом Ковид-

19 

-Анализа и разматрање Анекса ШРП-а за 

 

 

 

анализа, 

дискусија, 

сугестија 

 

 

 

Чланови 

Тима 
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наредну школску годину уколико је било 

предлога 

-Разматрање Годишњег плана рада школе 

за 

школску 2020/2021 .(давање сугестија ) 

Анализа усклађености рада Стручних већа, 

Тимова и Актива Школе 

 

- Усвајање Плана рада Тима 

- Договор око реализације наставе у 

новонасталој ситуацији услед пандемије 

изазване вирусом Ковид – 19 

- Договор око превазилажења препрека и 

тешкоћа у случају преласка на наставу на 

даљину 

- Усвајање активности у оквиру пројекта 

Једносменски рад 

- Договор око реализације Пројекта 

Једносменски рад, планирање времена, 

начина реализације 

 

 

 

 

 

 

Прво 

полугодиште 

Прикупљање показатеља рада 

школе(извештаји Тима за самовредновање, 

извештаји Тима за стручно усавршавање, 

извештаји о реализацији сарадње школе са 

локалном заједницом, Тима за борбу против 

насиља, злостављања и занемаривања, 

Годишњи извештај рада школе, Школски 

програм и Развојни план, Годишњи план 

рада школе) 

 

Анализа 

Правилник

а 

(ПРАВИЛ

НИК   о 

стандардим

а квалитета 

рада 

установе 

"Службени

гласник РС 

– 

Просветни 

гласник", 

 

Руководио

ци тимова, 

Одељењска 

већа, 

стручни 

активи 
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број 14 од 

2. августа 

2018). 

Анализа 

програма 

рада школе 

и 

упоређива

ње са 

стандардим

а квалитета 

рада 

установе, 

Годишњег 

плана рада 

школе. 

 

 

 

 

 

Јануар,Фебруар,

март 

-Анализа реализациje наставе у току првог 

полугодишта 2020 / 2021.године 

-Анализа рада Стручних већа , Тимова и 

Актива Школе у току првог полугодишта 

-Праћење примене прописа у 

обезбеђивањуквалитета и развоја школе 

-  Анализа Извештаја о реализацији 

Школскогразвојног плана 

- Анализа Извештаја о реализацији 

активности у оквиру Пројекта Једносменски 

рад 

-  Анализа Извештаја о раду директора у 

првом полугодишту 

-Анализа прикупљеног материјала током 

првог полугодишта 

 

 

 

 

 

 

анализа, 

дискусија, 

сугестија 

 

 

 

 

 

Чланови 

Тима 

 

 

 

Мај 

-Упознавање тима са извештајем и усвајање 

истог 

-Упознавање директора са извештајем 

-Упознавање Наставничког већа са 

извештајем Тима 

Читање 

извештаја 

члановима 

тима, 

анализа и 

корекција. 

Презентова

Чланови  

Тима 
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-Анализа постигнућа ученика на 

такмичењима 

 

ње 

извештаја 

директору 

и 

Наставничк

ом већу 

школе 

 

 

 

Јун,јул 

-Анализa остварених активности везаних за 

Самовредновањешколе у токушколске 2020 / 

2021. године 

-Анализа постигнућа ученика у току 

наставне 2020/2021.г. (годишњи испити, 

такмичења...) 

-Анализа реализациje наставе 

-Реализација остварености активности у 

оквиру Пројекта Једносменски рад 

 

анализа, 

дискусија, 

сугестија 

Чланови  

Тима 

 

 

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализa остварених активности везаних за 

Самовредновање школе у току школске  

2020/ 2021. године 

- Давање смерница у планирању спровођења 

поступка Самовредновања за школску 

2021/2022.године 

-Разматрање Извештаја о реализацији 

Школског 

Развојног плана за школску 2020/21.) и 

предлог 

Анекса ШРП-а за наредну школску годину 

уколико се укаже потреба 

 

 

 

 

 

 

 

анализа, 

дискусија, 

сугестија 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

Тима 



82 

 

Август -Анализа Записника, Извештаја и Планова 

стручних већа и актива 

-Давање сугестија за стицање звања 

наставника и 

стручног сарадника. 

-Разматрање припремљености школе за 

наредну 

школску годину 

-  Израда извештаја о раду Тима за школску  

2020 /2021.г. 

 

- Анализa остварених активности везаних за 

Самовредновање школе у току школске  

2020/2021. године 

-  Разматрање стручног усавршавања 

наставника у току школске године и 

могућност стицања звања наставника и 

стручног сарадника 

 

Током 

године  

-Израда Плана за унапређивање квалитета 

рада установе након екстерног вредновања  

 

Анализа 

извештаја 

након 

екстерног 

вредновања 

и израда 

Акционог 

Плана за 

побољшање 

квалитета 

рада 

установе 

Чланови 

Тима 

Начини праћења реализације програма рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе: извештаји,записници, интервјуи и непосредан увид 
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САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 

 

У овој школској години процесом самовредновања биће обухваћена област,,Подршка ученицима“ 

и.Тим за самовредновање ће помоћу упитника и других инструмената извршити процену постојећег 

стања а потом израдити акциони план неопходних активности за унапређење утврђених недостатака, 

који ће се реализовати током школске године.  

Чланови тима су: 
1. Душица Шарац – директор школе 

2. ДанијелаРанковић –  координатор тима 

3. Мирјана Миленковић-педагог 

4. Сања Лекић- учитељ 

5. Мирјана Стевановић – учитељ 

6. Марија Филиповић – наставник енглеског језика 

7. Жарко Миленковић –наставник информатике 

8. Миланка Милачић – наставник српског језика 

9. Драгица Грујић– родитељ 

10. Јања Живановић - ученица 

 

 

 

 
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. ГОДИНУ 

Oбласт4.  Подршка ученицима 

Подручја вредновања(стандарди): 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

4.3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група. 

 

Активности Начин реализације Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Место 

реализације 

Сазивање 

састанка тима за 

самовредновање 

Истицање на огласној табли 

Реализација састанка 

Чланови тима Септембар  Зборница 

Подела 

задужења 

Састанак тима 

Излиставање потребних 

Чланови тима Октобар  Зборница 
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послова 

Одређивање задужења 

Израда 

инструмената за 

мерење 

Анализа стандарда 

Прављење анкета, као и 

анкета задовољства ученика 

Штампање материјала  

Чланови тима 

Педагог 

Октобар  Зборница 

Анкетирање 

наставника, 

ученика и 

родитеља 

 

Обавештавање  

Спровођење анкете 

 

Чланови тима 

Психолог 

Новембар  

Посете 

часовима 

током целе 

шк.године 

Зборница 

Статистичка 

обрада података 

Прикупљање свих 

резултата 

Обрада 

Израда графикона 

Чланови тима Децембар  – 

Фебруар  

Зборница 

Попуњавање чек 

листа  

Прикупљање свих 

резултата 

 

Чланови тима Март  Зборница 

Анализа и приказ 

података и 

писање 

извештаја 

Састанак тима 

Увид у нивое остварености 

Тумачење добијених 

резултата 

Чланови тима Април  Зборница 

Израда акционих 

планова 

Анализа резултата 

истраживања(прикупљени 

материјали, белешке, 

извештаји) и нивоа 

остварености 

Осмишљавање активности 

за подизање нивоа подршке 

ученицима 

Чланови тима 

Педагог 

Мај – Јун  Зборница 

Реализација 

акционих 

планова 

Подела задужења и 

реализација планираних 

активности 

Чланови тима и 

сви запослени 

Школска 

2018/19. 

година 

Зборница 
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РАЗВOЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 

 

 

Основна школа,,Веља Герасимовић'' у Венчанима је на основу предлога Наставничког већа и одлуке 

Школског одбора од 15.06.2018. године усвојио је Развојни план школе за период школске 2018/2019 

– 2021/22. под називом „Корак напред“ .  

Стручни актив за развојно планирање је израдио школски развојни план. Приоритете у школском 

развојном плану су изабрале све интересне групе (наставници,ученици,родитељи, Школски одбор и 

представници локалне самоуправе). Евидентиране су приоритетне потребе полазећи од степена 

остварености претходног развојног плана и то опремање кабинета, неговање и подстицање 

сарадничких односа и повећање сарадње школе и локалне заједнице. 

Реализација пројекта је прецизирана кроз акционе планове за сваку школску годину и уткана у  

развојни план школе. Спровођење пројекта се наставља и у овој школској години. 

Чланови стручног тима за развојни план школе су :    

1. Координатор тима – Мирјана Стевановић учитељ 

2. Мирјана Миленковић- педагог 

3. Миланка Милачић – професор српског језика 

4. Танаско Томић – професор математике 

5. Сања Лекић – учитељ 

6. Оливера Антонијевић – учитељица 

7. Марија Кувељић – представник локалне самоуправе 

8. Марина Костадиновић– родитељ 

9. Анђела Адамовић– ученица 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН РПШ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021  . 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА  

 

- -Прилагођавање ученика првог и петог 

разреда 

- -Анализа стања , припрема садржаја на 

тему „Начини прилагођавања и најчешћи 

проблеми при поласку у школу и на 

преласку у 5. Разред“ 

- -Предлог мера за побољшање постојећег 

стања и припрема за предавање 

- - реализација часова кроз пројектну 

наставу 

Септембар и 

током године 

Директор 

Педагог 

Наставници 

ученика првог и 

петог разреда 

Родитељи 

Размена искустава 

на састанцима 

стручних већа, 

одељењских већа и 

НВ, саветодавни 

разговори са 

родитељима, израда 

ИОП,  

Анкета 

Предавање, Посете 

часовима 

- -Обележавање дечје недеље 

- -Излет до цркве брвнаре и часови 

амбијенталне наставе 

октобар Сву запослени 

Ученици, 

родитељи 

Часови у природи, 

старе игре, 

предавања, турнир, 
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- -Дечји хуманитарни базар  

- -организација едукација из области 

заштите од пожара 

- - ватрогасна такмичења и квизови 

- - формирање секције 

-  

Представници 

локалне 

самоуправе 

додела признања 

- - Спортом против насиља, фер плеј 

турнир, 

- - Трка за срећно детињство 

- - Штафетне игре ученика од 1. – 4. 

разреда 

- - Представљање фудбалског клуба 

Венчани, приказивање дела тренинга, 

интервју са тренером 

- -Ревијална утакмица ученици- родитељи - 

наставници 

Октобар 

Април  

Директор, 

педагог, 

наставници, 

представници – 

ученици школе 

из Даросаве 

Организовање 

утакмица, трке, 

штафетних игара, 

приказивање 

тренинга, посета 

представника 

Спортског савеза и 

додела диплома и 

захвалница 

- - Обележавање Светског дана хране 

- -„Здрави стилови живота“ – предавање 

ученика и наставника 

- - Обележавање светског дана хране 

- - Ватрогасна обука и такмичење 

Октобар  Ученици, 

наставници, 

предавачи 

Представници 

удружења 

Присуство, 

предавање 

- - Припрема предавања о савременим 

методама рада (методе за развој 

критичког мишљења, амбијентална  

настава, мини обуке стручњака из 

поједних области, коришћење НТ  

- - Презентација предавања и подела радног 

материјала 

- -Договор о задужењима припрема 

угледних часова на тему предавања и 

одређивање временских термина 

одржавања часова 

-  

Октобар  

Новембар 

децембар 

-Директор 

-Педагог 

- наставници 

Предавање, број 

одржаних угледних 

часова и анализа  

- -Организација семинара из области 

компетенција школе К4 

- -Припрема и реализацијапредавања са 

семинара 

Током школске 

године 

Наставници 

Педагог 

директор 

Семинар, 

предавања, подела 

радног материјала 

-Угледни часови на којима се развија 

критичко мишљење,  кроз корелацију и 

тимски рад међу предметним наставицима 

 

Новембар   – Мај  -Директор 

-Педагог 

-Наставници 

 -Ученици 

- родитељи 

 

Број  часова, 

припреме, 

Анализа одржаних 

часова, записници 

 

 

- -Реализација по једног часа у 

полугодишту предметних наставника 

ученицима 4. Разреда 

У току првог и 

другог 

полугодишта 

-учитељи 

-предметни 

наставници 

Кроз наставне 

часове 
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- педагог 

- -Реализација припремне наставе кроз 

иницијалне тестове, ПЗИ 

- -Реализација плана припремне наставе по 

предметима 

-  

Септембар 

Током школске 

године 

Иницијални тест 

из математике 

Часови 

припремне 

наставе 

Решавање теста, 

анализа и план мера 

унапређења 

- Подстицање  наставника и ученика за 

ширу употребу и коришћење паметне 

табле кроз тематско и временско 

повезивање  међу предметима 

 

 

Октобар - мај - Наставници 

Родитељи 

- Директор  

Педагог 

Број припремљених 

и одржаних часова, 

записници 

- Опремање просторије за рад наставника 

и медијатеке  

 

Октобар - 

новембар 

- Директор школе 

- Педагог 

- Наставници 

-  

Набавка 

финансијских 

средстава и 

куповина 

-Отварање фејсбук странице наше школе 

- Избор по једног представника из сваког 

одељења  

-Припрема наставничког и ученичког 

тима који ће уређивати страницу  

- Новембар 

Током године 

- Наставници 

Родитељи, 

Ученици 

- Директор  

Педагог 

Прикупљање, 

анализа и селекција 

прикупљеног 

материјала, 

постављање на 

страницу 

- - Песнички дан , припрема и одабир 

радова наших ученика на тему Нова 

година и Свети Сава 

- - Изложба новогодишњих честитки 

- -Изложба ликовних радова на тему Свети 

Сава 

- - Учешће на конкурсу Свети Сава у 

организацији школе са истим именом 

Децембар, јануар Ученици, 

наставници, 

предавачи 

Читање радова 

ученика, писање 

песама 

Сликање, цртање, 

поставка изложбе 

- Обука наставника за примену техника 

„Брзог читања“ 

-Обука наставника из области решавања 

конфликта  

 

Новембар 

Фебруар  

- Наставници 

Родитељи 

- Директор  

Педагог 

Предавање и 

примена знања  

-Организовање хуманитарних акција Током школске 

године 

Сву запослени 

Ученици, 

родитељи 

Кроз различите 

акције 
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Представници 

локалне 

самоуправе 

 

-Организовање тематских изложби 

ученичких радова, припрема радова за 

сајт школе 

 

Октобар 

Децембар  

Јун 

 

-Директор 

-Педагог 

-Наставници  

-Професор 

информатике 

Број радова, 

посећеност и 

организација 

Набавка додатне опреме, уређење сајта 

школе 

Објављивање постигнутих резултата и 

значајних активности на сајту школе 

Јануар – август  -Директор 

-Наставник 

физике и ТО 

-Професор 

информатике 

Примена у пракси  

- -Организација дечјих представа 

- -Прикупљање идеја за формирање секције 

рукотворина – посете, дружења 

Током школске 

године 

Ученици, 

наставници 

Присуство на 

представи, број 

представа, посете 

базарима  

 -Реализација радионица против болести  

зависности 

- наставак пројекта у сарадњи са 

еколошким друштвом из Венчана 

Септембар-јун -Педагог 

-Професор 

биологије 

-Професор 

разредне наставе 

Број Радионица( рад 

у пару и групи), 

евиденција 

присутних и анализа 

садржаја 

- - Реализација плана ПО 

-  

-Реализација превентивних активности у 

оквиру спречавања насиља и 

дискриминације 

 

-Коришћење стручне литературе наше 

библиотеке за ученике, наставнике и 

родитеље 

-Презентација прочитане књиге или 

стручног часописа 

-Оранизација ускршњих свечаности 

Април– током 

године 

-Директор 

-Педагог 

-Наставници 

-Помоћни 

радници 

 

Евиденција 

коришћења 

литературе, број 

радова – 

презентација 

ученика 
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План рада Актива за развој Школског програма за  2020/2021. 

Чланови: 

1.Душица Шарац,директор школе 

2.Мирјана Миленковић,педагог 

3.Мирјана Стевановић,наставник разредне наставе 

4.Сања Лекић,професор разредне наставе-Кординатор актива 

5.Миланка Милачић,професор српског језика 

6.Танаско Томић,професор математике 

7.Жарко Миленковић,наставник информатике 

 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН НОСИОЦИ МЕСТО 

ВРЕМЕ 

-Израда плана и 

програма за ШРП за 

2020/2021.год. 

-разговор, 

-утврђивање 

примарних задатака 

-Чланови актива Школа 

септембар 

Годишњи план рада -учешће чланова актива 

у изради годишњег 

-Чланови актива Школа 

Септембар 

- Састанак представника свих интересних 

група и анализа остварених резултата 

 

 

 

Јун  -Директор, 

Педагог 

-Наставници 

-Локална зај. 

-Ученици 

 

Анализа 

постигнутог  

дискусија и анкета 

-Састанак чланова тима. 

-Анализа урађеног 

-Израда плана за наредну школску годину. 

Август  -Представници 

тимова 

-Директор 

-Педагог 

Анализа 

остварености 

циљева. 
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плана рада школе , 

-договор, 

подела задужења 

Праћење и евалуација 

ШП за 2018-2021. 

-примена техника 

инструмената 

планираних школским 

планом, 

-вођење евиденције, 

Писање извештаја, 

-састанци са 

Одељенским већем и 

члановима Педагошког 

колегијума, 

-анализа 

-Чланови актива Током школске године 

Сарадња са 

Педагошким 

колегијумом 

-договор о 

организацији рада, 

-обезбеђивање и 

унапређивање 

васпитно-образовног 

рада 

--Чланови актива Током школске године 

Сарадња са Активом за 

развојни план школе 

-заједнички састанци, 

-договор о реализовању 

заједничких циљева и 

задатака тимова 

-Чланови актива Током шлоске године 

Сарадња са Тимом за 

самаоврадновање 

области постигнућа 

ученика 

-заједнички састанци, 

-договор, 

-реализовање 

заједничких циљева и 

задатака предвиђених 

акционим плановима 

тима 

-Чланови актива Током школске године 

Сарадња са тимом за 

инклузивно образовање 

-заједнички састанци, 

-прилагођавање 

Школског програма 

могућностима ученика 

-Чланови тима, 

Руководилац тима за 

инклузивно образовање 

Током школске године 
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Израда тестова и 

других инструмената у 

циљу праћења примене 

образовних стандарда 

-заједнички састанци, 

-договор,тестови, 

-инструменти, 

-записници 

-Чланови актива Током школске године 

Активности у 

образоввно-васпитном 

раду Школског 

програма 

-праћење планираних 

активности у 

Школском програму , 

-анализа, 

-мере за унапређивање 

постојећих активности, 

-састанци са Стручним 

већима и члановима 

ПК 

-Чланови актива Током школске године 

Праћење и анализа 

примене исхода и 

образовних стандарда у 

плановима рада 

наставника и писаних 

припрема за час     

 

 

-састанци, 

-договор 

-планови и писане 

припреме, 

-записници, 

-извештаји 

-Чланови тима Током школске године 

Примена посебног 

протокола у Школском 

прпграму 

--састанци, 

-разговор о 

иплементацији 

протокола у наставне 

планове и програме 

,облике рада, 

-сарадња са члановима 

Тима за заштиту деце 

од насиља 

-Чланови актива , 

Чланови Тима за 

заштиту деце 

Током школске године 

Сарадња са ученичким 

парламентом 

-састанци-разговор о 

остваривању наставних 

садржаја 

-Чланови парламента Током школске године 

Праћење и реализација 

израђеног Школског 

-разговор на 

састанцима 

Педагошког 

-Чланови актива, 

Чланови педагошког 

Мај/јун 
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програма колегијуума , 

--договор о изради и 

формирању подтимова 

,подела задужења, 

-увид у извештаје о 

праћењу сколског 

програма за 2017/2021. 

колегијума 

Евалуација рада 

Актива за развој 

Школског програма у 

2020-2021. 

-састанци, 

-писање извештаја, 

-осврт на реализоване 

активности , 

-уочени недостаци у 

раду, 

-предлагање мера за 

побољшање рада 

Чланови актива Август 2021.год. 
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ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

ПРИМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОЈ УСТАНОВИ 

 

У школи  Тим  за заштиту деце и ученика од насиља,злостављања и занемаривањасачињавају: 

1.Кординатор тима Мирјана Миленковић-Педагог 

2Славица Ћирић проф.раз. наставе 

3.Данијела Ранковић– проф.разредне наставе 

4. Оливера Антонијевић- проф.разредне наставе 

5. Сања Лекић – проф.разредне наставе 

6. Ана Васић- проф.разредне наставе 

7. Мирјана Стевановић – проф.разредне наставе 

9. Марија Филиповић – проф.енглеског језика 

10. Миланка Милачић – проф.српског језика 

11. Саша Бакић – проф.физичког васпитања 

12. Жарко Миленковић – проф.информатике 

13.Јована Рајковић- правник 

14. Душица Савић – родитељ 

15. Ана Ивановић- ученик 

 

Тим у сарадњи са запосленима у установи,родитељима ,ученицима,локалном заједницом обезбеђује 

примену Оквирног акционог плана за превенцију насиља у образовно-васпитној установи и Посебног 

протокола. 

Поред поменутог тима који прати,планира и реализује различите активности у оквиру Програма 

заштите деце од насиља,у школи односно образовно-васпитној установи сви запослени(разредне 

старешине,наставници,представници ученика,директор,савет родитеља и школски одбор)на нивоу 

установе или разреда прате ситуацију у погледу присуства и учесталости насиља,тако да је 

међусобна сарадња континуирана. 

У зависности од потреба сарадња тима је и са другим установама веома успешна(Центар за 

Социјални Рад –Аранђеловац,МУП-Аранђеловац,З.Ц.Аранђеловац,Саветовалиште за младе–

Аранђеловац) 
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АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛИ 

школска 2020/2021. 

 

 

 

Активности 

 

 

Начин 

 

Реализатори 

 

Време 

 

План рада тима  Израдом акционог плана 

тима 

Чланови тима Август  

Упознавање свих 

запослених у школи са 

активностима у новој 

школској 

години,утврђивање 

редоследа дежурстава 

Излагање на наставничком 

већу 

Чланови тима Август  

Програм заштите 

ученика од насиља 

Израдом програма  Педагог  Август  

Упознавање родитеља са 

правилником о 

понашању и обавезама 

ученика у школи, 

упознавање родитеља са 

применом посебног 

протокола  о заштити 

ученика од насиља  

Давање усмених или 

писмених информација на 

родитељским састанцима 

Одељењске старешине Септембар  

Предавање родитељима 

и ученицима о насилном 

понашању, у сарадњи са 

МУП-ом 

Кроз дискусију и предавање 

на родитељским 

састанцима, савету 

родитеља и Чосу-у 

Представници МУП-а, 

педагог 

Током 

године 

Упознавање ученика са 

правилима понашања и 

израда одељењских 

паноа о правилима 

понашања ученика 

На чос-у кроз радионицу Одељењске старешине, 

педагог и ученици 

Септембар  

Обезбеђивање простора 

у ком бораве ученици, 

унутар школе и ван ње– 

распоред дежурстава 

наставника и помоћног 

особља 

Свакодневним праћењем 

књиге дежурстава и свеске 

праћења понашања ученика 

на часовима у седмом и 

осмом разреду 

Дежурни наставници, 

директор и педагог 

Током 

године 

Праћење понашања 

ученика на друштвеним 

Праћењем од стране 

наставника које поруке 

Наставници, педагог Током 

године 
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мрежама и групама 

ученика са 

наставницима у случају 

реализовања наставе на 

даљину услед Пндемије 

изазване вирусом 

Ковид19  

ученици остављају на 

групама 

Поступање по редоследу 

поступака у случају 

интервенције: 

активности предвиђене 

посебним протоколом 

школе 

Кроз сарадњу са разредним 

старешинама,педагогом, 

директором школе и 

дежурним наставницима 

Разредне старешине, 

педагог и чланови тима 

Током 

године 

Сарадња са Центром за 

социјални рад и учешће 

у њиховим програмима 

 Кроз индивидуалне и 

групне разговоре 

Центар за социјални 

рад, педагог, директор, 

одељењске старешине 

Током 

године 

Укључивање ученика 

виших разреда у рад 

одељењских заједница 

нижих разреда 

Кроз сарадњу 

ученика,учитеља и 

одељењских старешина 

Ученици, учитељи, 

одељењске старешине 

Током 

године 

Организовање 

спортских такмичења 

Организација фер плеј 

турнира у фудбалу, 

штафетне игре, 

представљање рада 

спортског клуба, поштовање 

спортских правила 

Ученици, наставник 

физичког , учитељи 

Дечја 

недеља, 

током 

године 

Анализа учесталости и 

облика насиља у току 

школске године  

Квантитативна и 

квалитативна обрада 

података на основу анализе 

документације о насиљу, 

извештај 

 

        Педагог, 

 чланови Тима 

Децембар  

 

Јун  

Израда Наградних 

картона за ученике који 

имају проблеме у 

понашању  

Израда Наградних картона и 

праћење 

Педагог, одељењски 

старешина, предметни 

наставници и 

представници 

Ученићког парламента 

Током 

године 

Евалуација програма за 

заштиту деце од насиља 

Прегледом листа праћења , 

да ли су интервенције 

вршене и евидентиране 

према процедури и 

прегледом евиденције 

Дневника образовно-

вспитног рада да ли су 

реализоване све 

интервентне активности 

 

 

Педагог 

Децембар  

Јун  

Извештавање 

Наставничког већа о 

анализи фреквентности 

и најчешћих облика 

насиља у току 

полугодишта 

Предлог мера 

Састављање извештаја на 

основу истраживања и 

презентовање на седници 

Наставничког већа 

Педагог Децембар  

Јун  
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План заштите деце од насиља 

 
Превентивне активности су уграђене у Акциони план тима за заштиту од насиља и биће реализоване 

по плану, а поред њих су планиране и следеће активности са спољашњим сарадницима. 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Активност    Одељење  

Начин извођења 

 

Носиоци 

активности  

Време реализације 

Реализација радионице 

„Како реагујемо на 

насиље“, „Врсте насиља“ 

Час одељенског 

старешине 

Педагог, 

одељењске 

старешине ЦК, 

ЦСР 

Новембар 

Децембар 

Реализација радионице 

«Како на конструктиван 

начин да решимо сукобе»  

Час одељенског 

старешине 

Педагог, 

одељењске 

старешине, ЦК 

У току године 

Упознајмо полицију, 

спречимо вршњачко 

насиље, у зачараном кругу 

дроге и алкохола, 

безбедно учешће деце у 

саобраћају 

Гости предавачи : 

Марина Тадић и 

Ана Перишић 

Директор , 

наставници 

Октобар  

    

 
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕДУРЕ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

1.Процена ризика Школски тим за заштиту деце од насиља 

 

НАСИЉЕ ПРВОГ СТЕПЕНА 

2.Саветодавно-васпитни рад са ученицима Наставник који је уочио насиље и 

одељенски старешина 

НАСИЉЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА 

2а. Саветодавно-васпитни рад са 

ученицима 

Одељенски старешина и педагог 

2б. Рад са родитељима Одељенски старешина и чланови школског 

тима за заштиту деце од насиља 

2в. Праћење ефеката интервенције, 

реституција 

Одељенски старешина и чланови школског 

тима за заштиту деце од насиља 
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НАСИЉЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА 

3. Подношење пријаве надлежној служби 

из екстерне заштитне мреже 

Директор школе  

3а. Договор о заштитним мерама према 

деци/ученицима 

Школски тим за заштиту деце од насиља 

3б. Предузимање законских мера Школски тим за заштиту деце од насиља и 

одељенски старешина, стручна већа школе 

3в. Праћење ефеката предузетих мера Школски тим за заштиту деце од насиља и 

одељенски старешина, стручна већа школе 

 

 

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗРЕДОСЛЕДА  ИНТЕРВЕНТНИХ ПОСТУПАКА У 

 ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА 
 

 

 

УОЧЕНО НАСИЉЕ ЕВИДЕНТИРАНО У ПРИЈАВИ 

 

 

АНГАЖОВАЊЕ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА 

ПРОЦЕНУ НИВОА РИЗИКА 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ 

СА ДРУГИМ 

УСТАНОВАМА 

 

  

ДИСКУТОВАЊЕ 

ЗАБРИНУТОСТИ 

СА РОДИТЕЉИМА 

 

 

ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА НА НИВОУ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

ОДЛАГАЊЕ 

ПРИЈАВЉИВАЊА 

 

 

РАЗГОВОР СА 

РОДИТЕЉИМА 

 
 

 

ПРИЈАВА 

 

 

УСТАНОВА/ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

ЕКСТЕРНА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 

 

 ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА 

 

 

 ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА И ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА 
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УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 

Активности и задаци Носиоци активности 

 

 

Процена ризика насилне ситуације Сви чланови школског тима за заштиту 

деце од насиља 

Саветодавно-васпитни рад са ученицима 

који врше насиље 

Одељенски старешина и педагог 

Саветодавни рад са ученицима који трпе 

насиље 

Одељенски старешина и педагог 

Рад са родитељима Одељењски старешина и Оливера 

Антонијевић 

Сарадња са медијима Директор  

Сарадња са установама екстерне заштитне 

мреже 

Директор  

 

 

 

СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 
Установа Особа за контакт Телефон 

Центар за социјални рад Нада Танасијевић 720-505 

Црвени крст Марина Урошевић 720-274 

ПС Аранђеловац Марина Тадић 569-171 

569-173 

Здравствени центар Бојана Радовановић 711-917 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 

Активности  Врста 

документације 

Води евиденцију Прегледа 

евиденцију  

Фреквентност 

прегледа 

Пријава 

насиља 

Посебни обрасци, 

записници свеске 

дежурних 

наставника  

Наставник који 

уочи насиље 

Славица 

Ћирић 

Недељно  

Интервенција  Лист праћења, 

записници о 

интевенцији 

Онај ко 

интевенише, 

одељенски 

старешина, 

педагог, директор 

Педагог  На крају 

полугодишта 

Анализа 

учесталости и 

облика насиља 

у току 

школске 

године  

Извештај о 

прегледу 

документације  

Школски тим за 

заштиту деце од 

насиља 

Директор 

школе  

јануар, јун 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА 

 

Критеријуми 

успеха 

Начин   Евалуатор  Време  

Реализоване све 

планиране 

превентивне 

активности  

На основу 

евиденције у 

дневницима и 

извештаја о 

реализованим 

радионицама 

Ана Васић Јун  

30% случајева 

насиља 

евидентирано у 

обрасцима 

Прегледом образаца Данијела Ранковић Јун  

Интервенције 

вршене и 

евидентиране према 

процедури 

Прегледом листа 

праћења 

Школски тим за 

заштиту деце од 

насиља 

Јун  
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План рада  за превенцију преступничког понашања 

(малолетничка  делинквенција) 

 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН  

 

ВРЕМЕ 

 

Упознавање са 

правилником о 

понашању  ученика 

Одељењске старешине 

Израда правила 

понашања одељења и 

упознавање са 

правилником 

Септембар 

Информисање о ризичним 

понашањима и подизање 

нивоа знања  

Одељењске 

старешине,наставници,  

ученици. 

Разговор,дискусије,раз

мена знања и искустава 

са 

вршњацима,указивање 

на последице ризичног 

понашања 

Током године 

Развијање 

мотивације за 

школским 

постигнућима у 

учењу  

Одељењске 

старешине,наставници,  

Ученици,педагог 

Презентација метода и 

техника успешног 

учења  

Током године 

Недовољна 

посвећеност 

школским обавезама 

–школски неуспех 

Одељењске 

старешине,наставници,  

Ученици и педагог 

Допунска настава 

радионице,секције,пре

дав-ања  

Током године 

Оспособљавање 

ученика за правилно 

коришћење 

слободног времена                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ученици,наставници, 

Родитељи 

 Укључивање ученика у 

културне и спортске 

активности 
Током године 

Развијање вештина 

ненасилне 

комуникације  

 Одељењске 

старешине,наставници,  

Ученици,педагог 

Развијањем другарства и 

мећусобне помоћи вршњака  
 

Током године 

Оспособљавање 

ученика за 

конструктивно 

решавање сукоба  

Одељењске 

старешине,наставници,  

Ученици,педагог 

Примена плана развијања 

социјалних вештина и 

примена знања из 

пројекта(Школа без насиља) 

 

Током године 

Саветодавни рад са 

ученицима који 

испољавају  

непримерено  

понашање  

Одељењске 

старешине,наставници,  

Ученици,педагог,родит

ељ 

Педагошко инструктивни 

рад 

Појачан васпитни рад   
 

Током године 

Изложба радова које 

промовишу 

позитиван однос 

према себи и 

сопственом 

понашању  

Педагог, наставник, 

Директор 

Ученици 

Представљање кроз  

ликовне и литерарне 

радове  
 

Мај 

Хол школе 

Извештај о праћењу 

и понашању ученика 

Одељењске старешине Анализирање, 

процењивање, 

 извештавање,  

 

На 

класификационим 

периодима и 

полугодиштима  
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План активности за културну и јавну делатности   школе 

 

Чланови :  

1.Миланка Милачић, Мирјана Стевановић-рецитаторска секција 

2.Дејана Живановић-ликовна секција 

3.Сандра Вукоје –музичка секција 

4.Саша Бакић – спортска сексија 

5.Славица Ћирић, Сања Лекић-драмска секција 

 

 

Време Садржај рада Начин Носиоци 

Септембар -Први школски час – свечани 

пријем нове генерације 

првака; 

 -Припреме за обележавање 

Дечје недеље 

-Приредба 

-ЧОС 

-Програм обележавања   

-Ученици 4 раз. 

-одељ. 

старешине 

-Педагог 

 

Октобар 

-Свечаности поводом Дана 

школе 

-Трка за срећније детињство 

-Дечја недеља –предвиђене 

активности 

-Обележавање,,Месеца 

књиге“-песнички дани 

-Органска 

производња/Обележавање 

светског дана здраве хране 

-Моја школа и моје место су 

чисти 

-Обележавање примирја у 

Првом светском рату 

-Обележавање на сећање 

жртава у Шумарицама 

-Реализација програма 

Дечије недеље 

-сусрет са песником 

-предавање на 

тему,,Органска 

производња“ 

-Акција чишћења  

-Програм обележавања   

-предавање 

-Ученици, 

наставници 

-Наставници 

биологије 

-Чланови 

еколошке 

секције 

Новембар -Обележавање 8.новембра – 

Дана просветних радника 

-Дан примирја у Првом 

светском рату 

-Свечана седница 

-Програм обележавања   

 

-Синдикат 

-Ученици, 

наставници 

 

Децембар -Одељењске свечаности 

поводом Нове године, 

-Одељенске свечаности 

поводом завршетка  I 

полугодишта 

-Уређење учионица и паноа 

-Припреме за прославу Дана 

Светог Саве и Божића 

 

-Одељенске журке 

 

 

-Акција чишћења  

-Програм обележавања   

-Договор и задужења 

-Ученици и 

одељ. 

старешине, 

вероучитељ 

 

-Наставничко 

веће 

 

Јануар 

 

-Прослава Светог Саве 

 

-Приредба  

-Изложба ученичких 

радова 

-ТВ емисија и записи 

-Комисија и 

одељ. 

старешине и 

водитељи 
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 -секција 

-вероучитељ 

 

 

Фебруар 

 

 

 

 

-Обележавање Дана 

Државности 

-Школска такмичења из свих 

области 

-Посета музеју 

-Програм обележавања   

 

 

-Припрема и 

организовање школских 

такмичења  

-Организовање посете 

 

-Ученици, 

наставници 

-Стручни већа 

по областима 

предмета 

 

Март 

 

  

 

 

 

-Обележавање Дана пролећа 

-Обележавање 8. марта 

-Обележавање Дана наше 

планете  

-Општинска такмичења према 

календару 

-Посета музичкој школи 

-Ликовни и литерарни 

радови 

-Учешће на 

такмичењима 

-Организовање посете 

-Програм обележавања   

 

-Ликовна и 

литерарна 

секција 

 

-Стручна већа 

 

 

 

Април 

-Уређење школе и школског 

дворишта 

-Посета биоскопу(позоришту) 

-Конкурси и свечаности 

поводом Ускрса 

-Посета градској 

 библиотеци 

-Обележавање Међународног 

празника рада 

-Акција уређења 

-Организовање посете 

-Програм обележавања   

-Бојење јаја  

Учествовање у црквеним 

свечаностима 

 

-Писање састава 

 

-Еколошка 

секција  

-вероучитељ 

-Ликовна 

секција 

-Литерарна 

секција 

-Ученици, 

наставници 

 

 

 

           Мај 

 

 

- -Посета концерту културно 

уметничког друштва 

-Фер- плеј турнир и Дан 

изазова 

-Припреме за испраћај 

ученика VIII разреда 

-Приредба и изложба 

ученичких радова на 

задату тему 

-Подела признања 

најбољим ученицима на 

разним 

такмичењима,јубиларне 

награде радницима 

-Фер-плеј 

-Другарско вече 

 

-Одељ. стареш. 

и директор, 

-Директор 

-Ученици  

-Наставници 

-Водитељи  

-секција  

-Родитељи  

 

Јун -Обележавање Дана заштите 

човекове средине 

-Приредба поводом завршетка 

школске године 

-Видовдан 

 

-Организовање посете 

-Програм обележавања   

 

-Приредба и изложба 

ученичких радова на 

задату тему 

 

-Еколошка 

секција  

-вероучитељ 

-Ликовна 

секција 

 

-Литерарна 

секција 

-Ученици, 

наставници 
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Акциони план тима за развој међупредметних компетенција и предузетништв 

 

 

 

 

Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1.Формирање Тима 

и подела задатака 

(избор наставника 

који ће чинити Тим) 

У складу са 

епидемиолошком 

ситуациом. 

 

Одабир на 

основу анализе 

учешћа 

наставника на 

семинарима за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништва, 

као и анализе 

професионалних 

компетенција 

Директор 

школе, 

стручни 

сарадници 

Записници са 

састанка 

одељенских 

већа, 

наставничког 

већа, 

педагошког 

колегијума 

VIII 

2.Подстицање 

наставника да 

креирају и изводе 

часове који развијају 

међупредметне 

компетенције 

(креирање базе 

припрема за час који 

развијају 

међупредметне 

компетенције 

Одабир 

припрема за 

развој 

међупредметних 

компетенција и 

објављивање 

базе на сајту 

школе 

Одељењско 

веће  

 

 

Сајт школе, 

записници 

IX- VI 

3. Превазилажење 

препрека ученика у 

циљу успешнијег 

учења 

У складу са 

епидемиолошком 

ситуациом 

 

Разговор са 

родитељима у 

циљу 

превазилажења 

потешкоћа у 

савладавању 

градива 

Предавања –

трибине и 

радионице 

Разредне 

старешине, 

директор 

школе, 

стручни 

сарaдници, 

ученици 

Извештаји, 

дневници 

По потреби 

4.Промоција 

предузетништва 

(организовање 

У складу са 

епидемиолошком 

ситуациом 

Одењељско 

веће чланови 

Ученички 

Сајт школе IX- VI 
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предавања, 

радионице и 

продајне изложбе) 

 

Предавање за 

ученике о 

могућностима 

остваривања од 

зараде 

рециклирања; 

Укључивање 

ученика у израду 

радова за 

ускршњу 

продајну 

изложбу 

парламент 

5.Праћење и 

вредновање 

резултата рада  

Анализа 

спроведених 

активности и 

учешћа чланова 

Тима 

Тим, стручна 

служба, 

директор 

школе 

Записник и 

упитници 

VI - VIII 

 

 

Наставник Танаско Томић 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 

 

 

Наоснову члана 77 о инклузивном образовању деце ометене у развоју наша школа ће радити са већ 

идентификованом децом по индивидуалном образовном плану. Школа је на седници Наставничког 

већа сачинила тим за праћење и реализацију ИОП-а. 

У прилогу је Акциони план ИОП-а. 

 

 
План рада Тима за инклузивно образовање 2020 /2021. 

Чланови тима за инклузију : 

1. Славица Ћирић-професор разредне наставе координатортима 

2.Сања Лекић– професор разредне наставе 

3.Мирјана Стевановић– наставник разредне наставе 

4.Mиланка Милачић–наставник српског језика 

5.Марија Филиповић- професоренглескогјезика 

6.Мирјана Миленковић-педагог 

7.Душица Шарац– директор 

8.Јована Рајковић-секретар 
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АКТИВНОСТИ НАЧИН НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

 

Први састанак тима и договор о раду 

Истицање значаја пружања сталне подршке 

ученицима који раде по ИОП-у приликом 

примене превентивних и здравствено –

хигијенских мера због новонастале 

ситуације(пандемија вируса корона) 

Потребно је размпотрити све опције рада-

непосредан рад у школи ,али и могући 

прелазак на онлајн наставу,у случају 

погоршања епидемиолошке ситуације. 

 
 

Организовање састанка и израда 

плана рада тима 

Чланови Тима за инклузију Август 

Израда индивидуалних планова за прв о 

полугодиште - за већ идентификоване 

ученике са посебним потребама 

(нарочит осврт је потребан на ученика 

Јована Стефановића који прелази са 

разредне на предметну наставу) 

Израда ИОП-а 

напредлогчлановаТимазаинклузију и 

сагласностиродитеља 

(приликом израде новог плана ИО 

образовања потребно је детаљно 

размотрити његове резултате у 

разредној наставе као и примену 

искуства учитељице у рад са 

Јованом) 

Чланови Тима за инклузију Септембар 

Сарадња са Интерресорном комисијом 

(у зависности од епидемиолошке ситуације, 

Упућивање ученика, давање 

мишљења, препоруке за пружање 

додатн еподршке 

Чланови Тима за инклузију Током године 
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Доншење одлуке о изради ИОП-а и 

формирање подтимова за израд 

уиндивидуаних планова за одређеног 

ученика 

На основу описа функционисања 

ученика. Израда педагошког 

профила ученика( на основу 

прикупљених података)  

Чланови Тима за инклузију Септембар / 

Токомгодине 

Координација израде  ИОП-а  за ученике за 

које је одлучено да се ради ИОП  (нови 

ученици) 

Организовање састанка са 

председницима Подтимова 

запружање додатно-

образовнеподршке 

Славица Ћирић и Мирјана 

Миленковић 

Септембар 

/Током године 

Индивидуална подршка наставницима у 

изради ИОП-а и ИПП-а  

Педагошко-инструктивнирад Славица Ћирић и Мирјана 

Миленковић 

Септембар /  

Током године 

Анализа израђених ИОП-а  Анализадокументације Славица Ћирић и Мирјана 

Миленковић 

До 15. октобра 

Праћење и унапређивање рада школских 

подтимова за пружање додатне подршке, 

Оствареност планарада школских 

подтимова, усмени извештаји 

координатор аподтимова и договор о 

подршци по димовима за пружање 

додатне образовне подршке 

Славица Ћирић и Мирјана 

Миленковић и координатори 

Подтимова 

Током године 

Вредновање ИОП-а На основу извештаја 

председникаПодтимова за пружање 

додатне образовнеподршке ( 

писаниизвештаји) 

Координатор стручног тима  Славица 

Ћирић и Мирјана Миленковић 

Октобар-новембар 

Тромесечно за 

ученике који почињу 

да раде по ИОП-у. 

Доношење одлуке о  врстама подршке у 

наставку образовања 

Контакти са родитељима и 

записници 

Подтим и Тим На крају првог 

тромесечја 

Праћење и унапређивање рада школских 

подтимова за пружање додатне подршке, 

Оствареност плана рада школских 

подтимова, усмени извештаји 

координатора подтимова и договор о 

подршци подимовима запружање 

Славица Ћирић и Мирјана 

Миленковић и координатори 

Подтимова 

Јануар 
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додатне образовне подршке 

Вредновање ИОП-а На основу извештаја председника 

Подтимова за пружање додатне 

образовнеподршке ( писани 

извештаји) 

Координаторстручногтима  Славица 

Ћирић и Мирјана Миленковић 

Јануар 

 

Вредновање на крају 

полугодишта 

Доношење одлуке о мерама/врстама 

подршке у наставку образовања 

Контактиса родитељима и 

записнички 

Подтим и Тим Јануар 

 

На крају 

полугодишта 

Извештавање Наставничког већа о раду 

Стручног тима за инклузију 

Оствареност плана рада великог 

тима, писани извештај 

 Славица Ћирић , координатор Јануар 

Израда индивидуалних планова за друго 

полугодиште 

Израда ИОП-а на предлoг чланова 

Тима за инклузију и сагласности 

родитеља 

Чланови Тима за инклузију Фебруар 

Праћење и унапређивање рада школских 

Подтимова за израду ИОП-а 

 

Оствареност плана рада школских 

подтимова, усмени извештаји 

координатора подтимова и договор о 

подршци подимовима запружање 

додатне образовнеподршке 

Славица Ћирић и Мирјана 

Миленковић и 

координаториПодтимова 

Јун 

 

Вредновање ИОП-а На основу извештаја председника 

Подтимова за пружање 

додатнеобразовне подршке ( писани 

извештаји) 

Координатор стручног тима  Славица 

Ћирић и Мирјана Миленковић 

Јун 

 

Вредновање на крају 

полугодишта 

Извештавање Наставничког већа о раду Оствареност плана радаТима, Славица Ћирић координатор Јун 
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Стручног тима за инклузију писани извештај 

 

 

*УКОЛИКО ДОЂЕ ДО ПОГОРШАЊА 

ЕПИДЕМИОЛОШКЕ 

СИТУАЦИЈЕ,НАСТАВНИЦИ ЋЕ 

ИСКОРИСТИТИ СВЕ ПОСТОЈЕЋЕ 

РЕСУРСЕ КАКО БИ УНАПРЕДИЛИ 

САРДЊУ СА РОДИТЕЉИМА И КАКО  БИ 

СЕ НАСТАВА РЕАЛИЗОВВАЛА НА ШТО 

ОПТИМАЛНИЈИ НАЧИН. 

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЋЕ ТОМ ПРИЛИКОМ 

БИТИ ДОСТАВЉЕН КРОЗ АНЕКС 
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ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 

 

Стручно усавршавање наставника је законска обавеза и педагошка потреба и представља 

стално критично преиспитивање сопствене праксе и примену нових педагошко-психолошких и 

других научних сазнања. 

План стручног усавршавања одвија се у два глобална вида: 

1.Ван школе 

2.Унутар школе 

У овој школској години је планирано усавршавање наставника тако што ће оно бити равномерно 

заступљено по свим областима и предметима по плану  Министарства просвете а према Каталогу за 

стручно усавршавање запослених у образовању за школску 2019/2020 годину. 

 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА  

 

Стручно усавршавање наставника је законска обавеза и педагошка потреба и представља стално 

критично преиспитивање сопствене праксе и примену нових педагошко-психолошких и других 

научних сазнања. 

План стручног усавршавања одвија се у два  вида: 

1.Ван школе 

2.Унутар школе 

У овој школској години је планирано усавршавање наставника ван установе кроз одобрене програме 

обука, стручне скупове, предавања, трибине, струковни састанци и активи.  

Напредовање у звању – уколико се наставник или стручни сарадник определе да аплицирају за веће 

звање  бићеим додступне консултације и конкретна помоћ директора и педагога. Свака иницијатива 

ће се охрабривати. 

Наставник и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у 

остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи у којој ради, и то да: 

1. Одржи угледни и огледни час 

2. Прикаже активност, тему, резултате праћења развоја детета и ученика, стручну књигу, 

односно чланка или да води радионицу 

3. Присуствује угледним часовима, приказима активности, деловима акционог истраживања 

педагошке праксе, теме стручне књиге, односно чланка и да учествује у њиховој анализи 

4. Присуствује састанцима на којима се остварује поједини облик стручног усавршавања , а који 

су у вези са пословима наставника и стручног сарадника 

5. Учествује у изради развојног плана установе 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И НАПРЕДОВАЊЕ У ЗВАЊУ  ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/21. 

 

На основу резултата Самовредновања, резултата на ЗИ, Педагошко –инструктивног рада , 

Компетенције наставника које ће се у школи развијати у овој школској години  су из области К2 – 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ, а као приоритетна област П1 – унапређивање 

дигиталних компетенција наставника и ученика и употреба информационо – комуникационих 

технологија у реализацији образовно – васпитног процеса.    

 

- Компетенције за поучавање и учење 

- Инклузија деце са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група, као и ИОП 

- Подстиче и подржава различите стилове учења и помаже развој стратегије учења 

- Учење да се учи и развијање мотивације за учење 
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- Прати и вреднује постигнућа ученика примењујући подстицајно оцењивање и даје потпуну и 

јасну информацију  ученицима о њиховом раду 

- Унапређује свој рад користећи знања стечена усавршавањем 

- Користи Информационо-комуникационе технологије 

- Стручни семинари у вези са предметом који предаје 

- Рад у комбинованом одељењу 

 

АКТИВНОСТИ ЦИЉ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Праћење стручне   

литературе из области 

Настава и учење „Стилови и 

технике учења“ 

Коришћење стручне 

литературе и упућивање 

родитеља и ученика на 

коришћење 

Директор                           

Стручни тим                  

Педагог                    

Септембар  

Октобар  

Новембар  

Упознавање са изменама и 

допунама, новинама у 

ЗОСОВ-у и правилним 

вођењем евиденције 

Упознати запослене са 

новинама и примена у 

пракси 

Директор школе 

Секретар 

Током целе 

школске године. 

„Мере и поступци заштите и 

безбедности здравља“ 

Упознавање са 

превентивним мерама 

заштите здравља свих 

актера 

Педагог 

Наставници 

биологије , хемије, 

физичког 

септембар 

Предавање за родитеље о 

мерама заштите здравља 

ученика у школи 

Припрема предавања , 

достављање материјала 

родитељима, поставити 

на сајт школе 

Педагог, директор 

наставници 

септембар 

Обука за рад у Гугл 

учионици и примена 

различитих платформи за 

учење 

Коришћење Гугл 

учионице и различитих 

платформи за учење 

Педгог, директор, 

наставник 

информатике 

Септемабар , 

октобар,  

Новмембар, 

децембар  

Предавање ,,Здрави стилови 

живота“  

Упознавање родитеља и 

деце о значају здравља и 

здравим стиловима 

живота  

Стручни тим      

Ученички 

парламент                

Педагог                              

Октобар  

 

 

 

 

Читањем и писањем до 

критичког мишљења 

Примена научених 

техника са предавања у 

раду на часовима, подела 

радног материјала 

Стручни тим 

Наставници који су 

похађали семинар 

Октобар  

Предметна презентација и 

радионица ауторског тима 

(физика,математика, 

биологија, хемија,српски 

језик икњижевност, 

историјa и музичко ) 

Успешнија презентација 

уџбеника и успешније 

планирање и реализација 

наставних и ван 

наставних програма 

Просветни 

саветници 

Логос 

ЗУНС – издавачка 

кућа 

Клет – издавачка 

кућа 

Новембар  

Децембар  

Март  

Април  

 

Акредитован семинар о 

примени информационо – 

комуникационих 

технологија 

Примена наученог на 

часовима 

Наставници, 

педагог, директор 

Новембар 

Припема предавања 

„Заштита од дигиталног 

насиља“ 

Оспособљавање 

наставника за 

проналажење најбољих 

Наставно особље 

Педагог 

Децембар  и током 

целе год. 
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начина мотивације и 

повећање мотивације 

ученика 

    

Угледни часови наставника 

са дискусијом и анализом 

 

 

Примена средстава ИКТ, 

Мотивација за учење 

употребом техника за 

развој критичког 

мишљења, подстицајно 

оцењивање, 

индивидуализација 

наставе, примена 

савремених метода рада и 

поступака оцењивања, 

корелација међу 

предметима 

Наставници, 

директор школе, 

педагог 

Током целе 

школске године 

Акредитовани семинари из 

области методика на тему 

наставе и учења 

Побољшање квалитета 

наставе. 

Реализатори 

семинара 

током целе године 

 

Трибина за родитеље  

„ Развојне фазе у телесном и 

психичком развоју ученика“   

Упознавање родитеља са 

фазама развоја и мерама 

за превазилажење 

проблемских ситуација 

Стручни тимови, од. 

старешине 

Фебруар  и током 

целе године 

Ефикаснија организација 

рада у комбинованом 

одељењу П 4,6 

Рационализација рада у 

комбинованом одељењу 

Професори разредне 

наставе 

Март  

Припрема и реализација 

предавања са акредитованих 

семинара 

Упознавање са садржајем 

семинара и подела радног 

материјала 

Присутни на 

семинарима, 

педагог, директор 

 

Током школске 

године 

Подстицање  учитеља и 

наставника за примену 

мултимедија у раду 

Угледни часови – примена 

стручног усавршавања 

Осавремењивање наставе 

и примена и коришћење 

нових информационих 

технологија 

Наставно особље 

Наставник 

информатике 

Педагог 

Током школске 

године 

Анализа реализације плана 

припрема извештаја и плана 

за наредну школску годину 

Анализирати план и 

унапредити план 

Наставници, 

педагог, 

директор 

Август  
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План тима за прилагођавање новопридошлих ученика и наставника 

 

 

Ред

. бр 
Активност 

 

Носиоци 

активности 
 

Начин 

реализације 
 

Време 

реализације 
 

1. Упознавање  нових колега са 

распоредом учионица у школи, 

са распоредом часова и 

распоредом звоњења, као и са 

распоредом осталих просторија 

у школи 

 

 

Наставници, 

помоћно 

особље у 

школи 

 

 

 

 

 

Обавештавање, 

разговор 

 

 

 

 

 

 

       Током године 

 

 

 

 

 

 

 

2. Упознавање са наставним 

планом и програмом. Помоћ  

при изради глобалних и 

оперативних планова,  дневних 

припрема,  попуњавањем 

дневника, књиге дежурства, као 

и дневника за остале облике 

образовно-васпитног рада. 

 

Наставници, 

педагог   и 

директор 

школе 

 

 

 

 

 

 

Обавештавање, 

разговор, 

дискусија 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Ученици, разредне старешине 

и наставници  ће разним 

активностима упознати 

новопридошле ученике са  

распоредом  учионица у школи, 

са распоредом часова и 

распоредом звоњења, као и са 

распоредом  осталих просторија 

у школи (библиотека, кухиња, 

спортска хала) 

 

 

Ученици од 1 

до 8 разреда, 

разредни 

старешина, 

наставници, 

помоћно 

особље у 

школи 

 

 

 

 

Обавештавање, 

разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 
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4.  

 

Новопридошли ученици ће 

бити упознати са уџбеницима и 

осталом литературом која им је 

потребна. Наставници ће 

укључити новопридошле 

ученике у све облике наставног 

рада, као и ваннаставне 

активности сходно њиховим 

склоностима и могућностима. 

Разредни 

старешина,наставници, ученици 

и дежурни наставници ће се 

побринути да се новопридошли 

ученици што боље социјализују 

и прилагоде школском животу ( 

за време одмора, на часовима, у 

школском дворишту). 

 

 

 

Ученици од 1 

до 8 разреда, 

разредни 

старешина, 

наставници, 

помоћно 

особље у 

школи, 

психолог и 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавешавање, 

разговор, 

дискусија, 

размена 

искустава 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ  РАДА НАСТАВНИКА 

 

Планирање и програмирање рада у настави изузетно је значајан сегмент успешне реализације 

наставног процеса. Полазиште за израду индивидуалних планова и програма рада наставника је 

заједнички план и програм образовно-васпитног рада у основној школи ( „ Службени гласник РС “ – 

Просветни гласник бр. 4/90 и све измене објављене у Просветним гласницима бр. 2/91, 2/92, 13/93, 

1/94, 5/95, 6/96 и 3/01. ). Услови рада школе и свакодневна педагошка пракса и искуства доприносе 

оптималним решењима планирања и програмирања наставе сваког наставника у оквирима 

Заједничког плана и програма. 

Сви наставници према структури 24-часовног непосредног рада са ученицима, сачинили су 

глобалне планове рада до 31.08.2020. године. Највиши ниво конкретизације годишњих планова, 

разрадиће се у оперативним месечним плановима. Сваки наставник урадиће месечни план најкасније 

до првог у месецу за наредни месец. Прикупљање и стручну анализу планова и програма обављаће 

педагог, а повремено и директор школе. 

Анализом планова и програма, њиховом конкретизацијом ( ако то наметну непредвиђени услови 

) и увидом у њихову реализацију кроз инструктивно педагошки рад и надзор, најдиректније ће се 

пратити ниво и квалитет реализације заједничког плана и програма сваког појединог наставника. 

Индивидуални планови 24-часовног непосредног рада са ученицима, саставни су део Годишњег 

плана рада као његов анекс. Годишњи глобални планови рада наставника налазе се као прилози 

Годишњег плана рада школе. 
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ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Одељењске заједнице су основне ћелије ученичких колектива у којима се остварује вспитно- 

образовни процес.Њиховом раду посветиће се изузетна пажња, јер се путем њих највише остварује 

васпитни утицај на ученике. Ово је посебно значајно данас када се у нашем друштву дешавају 

крупне промене политичких и друштвених односа . 

Кроз одељењске заједницекао отворене дискусионе трибине,деловаће се васпитно на                              

ученике кроз следеће принципе. 

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

rазвојаличностиученика;                                                                                                                                                                                                                                                              

-Развијање хуманих односа међу људима, осећања припадности изаједништва;                 -Подстицање 

индивидуалног и оптималног саморазвоја сваког ученика кпоз систематско праћење интересовања и 

способности у циљу правовремених утицаја ипомоћи у професионалном развоју                                                                                                                                                        

-Развијање осећања за здраву радну идруштвену средину и заштиту природе и природних добара; 

-Сређивање усвојених и пружање нових информација о актуелним питањима психофизичког развоја 

деце и адолосцената                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

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

културних потреба. 

Одељењски старешина остварује задатке васпитног рада са одељењском заједницом у сарадњи са 

родитељима, наставницима, педагогом, руководиоцем Дечијег савеза и других ученичких 

организација и секциJа. Плановирада одељењских старешина  налази се у прилогу. 

 

 

 
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Одељењски старешина је стуб и ослонац одељења које води и са којим  чини једну целину. Има 

веома озбиљну и одговорну улогу у васпитно-образовном процесу, животу и раду ученика у школи. 

 

Послови и  задаци одељењског старешине: 

 

1.Планирање и програмирање 

   -планирање рада одељењског  старешине и одељењске заједнице 

   -планирање рада одељењског већа 

   -израда плана сарадње са родитељима 

   -израда плана укључивања ученика у рад секције 

 

2.Рад одељењског старешине са ученицима и наставницима 

-упознавање индивидуалних способности,особина карактеристика личности,интересовања   ученика 

-упознавање са социо-материјалним и породичним условима у којима ученик живи 

-праћење успеха,владања,интелектуалног развоја и напредовања ученика 

-оспособљавање ученика за самосталан рад и рационално учење и однос према раду 

-индетификовање даровитих ученика и обавештавање стручних сарадника о томе 

-идентификовање ученика са поремећајима у понашању и учењу и предузимање одговарајућих мера 

 

3.Рад са одељењском заједницом 

-Одељењски старешина формира колектив и укључује сваког појединца у функционисању истог 
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    -Сарадња са ученицима у ваннаставним активностима у циљу јачања колектива 

    -Развијање сарадње  и другарства у колективу 

    -Вршњачка едукација у свим сверама живота и свету који нас окружује 

    -Развијање ученичке свести и одговорности ,поштовање правила понашања школе.                                                                                                              

    -Предлози за осавремењавање наставе 

 

 

4.Рад са одељењским већем и наставницима 

     -Одељењски старешина припрем и води седнице одељењских већа,координира рад   

 наставника 

     -Праћење реализације наставног програма 

     -Учешће у организацији допунске наставе и слободних активности ученика  

     -Сарадња са предметним наставницима на припреми ученика за такмичење 

     -Припрема извештаја и анализе за потребе седнице Одељењског и Наставничког већа 

 

5.Сарадња са стручним сарадницима 

     -Одељењски старешина поред наставника уско сарађује и са стручним сарадницима 

 

6.Вођење педагошке документације  

  -Целокупан рад одељењски старешина води у дневнику рада одељења,Матичнојкњизи, 

ђачкој књижици,похвалама дипломама као и вођењу записника о раду 

   - План рада одељењских већа налази се приказан у прилогу. 

 

Одељењски старешина је педагошки,организациони и административни руководилац 

одељења.Основни педагошки задаци одељењских старешина су:      

-Остваривање васпитног и образовног рада у одељењу и колективу; 

-Изналажење оптималних облика и форми рада на развијању здравог одељењског колектива; 

-Координирање делова свих фактора васпитног утицаја на појединце и одељење; 

-Систематско праћење и учешћа и резултата ученика у свим облицима 24-часовног непосредног 

рада; 

-Учествовање у раду одељењских заједница,подстицање и усмеравање његовог рада; 

-Координирање и сарадња са предметним наставницима на решавању свих проблема у одељењу; 

-Организовање свих васпитно-образовних активности у одељењу везаних за реализацију свих 

садржаја Годишњег плана рада школе; 

-Сарадња са родитељима ученика и друштвеним институцијама у циљу правилног развоја личности 

ученика. 

       Одељењски старешина одговоран је за исправно вођење разредне и матичне књиге и остале 

педагошке документације.Детаљни планови рада одељењских старешина налазе се код разредних 

старешина као саставни део годишњег планирања наставника. 
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ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ  1. РАЗРЕДА 

 

 

Активности 

 

 

Н а ч и н  

остваривања 

 

Н о с и о ц и  

 

Време 

Упознавање ученика 

са здравствено – 

хигијенским мерама 

превентива у заштити 

од Корона вируса 

Лепо понашање и 

поштовање правила 

понашања у школи 

 

           Разговор 

           Дискусија 

 

Одељенски старешина  

ученици 

 

 

Септембар и 

током године 

 

 

Дечја права 

 

Разговор 

Радионица 

 

Одељенски старешина  

ученици  

 

 

 

Октобар 

 

Значајне личности: 

Вук Караџић, 

Свети Сава 

 

Разговор 

 

 

Одељенски старешина  

ученици 

 

 

Новембар 

Јануар 

 

Однос међу друговима 

и старијима 

Радионица „Како 

реагујемо н насиље“ 

УНИЦЕФ 

 

Разговор 

Радионица 

 

Одељенски старешина  

ученици 

 

 

 

Фебруар 

Хумани односи и 

уважавање 

различитости 

 

 

Разговор 

 

Одељенски старешина  

Ученици 

 

Март 

      Април 

        Мај 

Здравље је највеће  

богатство 

 

Разговор 

Одељенски старешина , 

Ученици 

  Октобар 

      Март 

       Јун 

Моја интересовања и 

потребе 

 

Разговор 

Одељењски старешина, 

Ученици 

Фебруар 

      Мај 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 2. РАЗРЕДА 

 

 
Активности Начин остваривања Носиоци Време 

Упознавање ученика са 

здравствено – 

хигијенским мерама 

превентива у заштити 

од Корона вируса 

Лепо понашање и 

правила понашања у 

школи 

Разговор Одељенски старешина 

ученици 

Септембар, 

Октобар, 

Новембар 

Дечја права Разговор Радионица Одељенски старешина 

ученици 

Октобар 

Значајне личности: Вук 

Караџић, Свети Сава 

Разговор Одељенски старешина 

ученици 

Новембар Јануар 

Однос међу друговима и 

старијима 

Разговор Радионица Одељенски старешина 

ученици 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Хумани односи и 

уважавање 

различитости 

Разговор Одељенски старешина 

Ученици 

Март Април Мај 

Кад си здрав можеш све Разговор Одељенски старешина 

Ученици 

Октобар Март Јун 

Моја 

интересовања и потребе 

Разговор Одељенски старешина 

Ученици 

Фебруар Мај 
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 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 3.РАЗРЕДА 

 

Активности Начин остваривања Носиоци 

активности 

Време 

Начини заштита од 

Корона вируса 

 

Правила понашања 

ученика 

Учење кроз примере из сопственог 

искуства 

Говоре, пишу, илуструју 

Одељењски 

старешина  

Ученици 

IX 

Увођење дечијих и 

људских права у разред 

Проучавање права, разговори, 

сарадња ради решавања проблема, 

доношење нових правила речима и 

сликом 

Одељењски 

старешина  

Ученици 

X 

Формирање свести о 

значају исхране, бављењу 

спортом и рекреацијом 

- Разговори о правилној исхрани 

- Прављење пирамиде исхране 

- Спречавање настанка болести 

- Значај здравог живота 

Одељењски 

старешина 

 Ученици 

X , III, V 

Стварање пријатне 

атмосфере у одељењу 

-   Изражавају своја осећања 

Испуњавају права и дужности Пишу, 

илуструју, говоре 

Одељењски 

старешина -    

Ученици 

ХП,Ш,1V,V1 

Међусобни односи -   Дискусија, планирање и 

спровођење акције за решавање 

проблема, тражење помоћи одраслих, 

договори.... 

Одељењски 

старешина  

Ученици 

ХП,П,V 

Препознавање симптома 

болести 

Разговори, дискусије, приказивање 

ситуација сликом и речима, извођење 

закључака..... 

Одељењски 

старешина  

Ученици 

IХ,IV 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ Разред: IV 

 

Активности Начин остваривања Носиоци активности Време 

Поново у школи – 

превентивне мере осд 

Ковида 19 

Правила понашања 

ученика 

Учење кроз примере из сопственог 

искуства Говоре, пишу, илуструју 

Одељењски старешина 

Ученици 

IX.I 

Увођење дечијих и 

људских права у разред 

Проучавање права, разговори, сарадња 

ради решавања проблема, доношење 

нових правила речима и сликом 

Одељењски старешина 

Ученици 

X 

Формирање свести о 

значају исхране, 

бављењу спортом и 

рекреацијом 

Разговори о правилној исхрани 

Прављење пирамиде исхране 

Спречавање настанка болести Значај 

здравог живота 

Одељењски старешина 

Ученици 

1V,V1 

Стварање пријатне 

атмосфере у одељењу 

Изражавају своја осећања Испуњавају 

права и дужности Пишу, илуструју, 

говоре 

Одељењски старешина 

Ученици 

ХI,Ш,V1 
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Међусобни односи -   Дискусија, планирање и спровођење 

акције за решавање проблема, 

тражење помоћи одраслих, 

договори.... 

Одељењски старешина 

Ученици 

ХII,II 

Препознавање 

симптома болести 

Разговори, дискусије, приказивање 

ситуација сликом и речима, извођење 

закључака..... 

Одељењски старешина 

Ученици 

XII 

Пубертет Учење о променама у овом периоду 

Уважавају разлике међу 

половима 

Читање текстова 

Одељењски старешина 

Ученици 

III,V 

 

Теме које ће бити обрађене у оквиру пројекта са полицијом 
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,  

Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА 
 

 

 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН носиоци ВРЕМЕ 

Рад у овој школској години 

Правила понашања у школи 

Разговор и договор са 

ученици 

ма о понашању и 

правилима 

Одељенски старешина, 

ученици 

Септембар 

Избор руководства одељењске 

заједнице, превенција и 

заштита од Корона вируса 

Радионица Одељенски старешина, 

ученици 

Септембар 

Побољшавање међуљудских 

односа 

Правилна исхрана и спорт 

Дискусија, разговор Одељенски старешина, 

ученици 

Октобар, 

децембар, 

фебруар 

Радионица „Конфликти и шта 

са њима“ 

Радионица  Одељенски старешина Фебруар  

Учење и настава Дискусија, разговор Одељенски старешина, 

ученици 

Новембар, 

децембар, 

април, мај 

Укључивање у културне 

садржаје 

Припремање, 

организовање, 

учествовање 

Ученици, одељенски 

старешина 

Октобар, 

новембар, 

децембар, 

јануар 

Успех и дисциплина у 

Школи 

Дискусија, разговор Ученици, одељенски 

старешина 

Децембар, мај, 

јун 

Култура живљења и људске 

потребе – Социјални притисак 

вршњака 

Радионица  педагог Новембар  

Утицај породице на 

психофизички развој детета 

Радионица  педагог Децембар  
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 ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 6. РАЗРЕДА 
 

 

 

ТЕМЕ АКТИВНОСТ НАЧИН РАДА НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Увод Успех и дисциплина у школи 

Анализа резултата у претходној 

години 

Однос наставник ученик 

Помоћ слабијим ученицима 

Радионица,разговор 

и дискусија 

Ученици и 

одељењски 

старешина 

Септембар 

Учење и 

настава 

Побољшање успеха 

Учешће на такмичењима 

Организовање учења 

Како најлакше учимо 

Радне навике 

Разговор  

Дискусија 

Ученици и 

одељењски 

старешина 

Октобар/март 

Породица и 

здравље 

Хигијена спорта и деформитета у 

развоју 

Превенција и заштита од Корона 

вируса Улога породице 

Дефиниција 

здравља,алкохолизам,наркоманија 

Здрава исхрана 

Равноправност у породици 

 

 

Разговор 

Радионица 

Дискусија 

Ученици и 

одељењски 

старешина 

 

Стручни 

сарадник 

 

 

Октобар, 

Децембар  

Април/јун 

Успех и 

дисциплина у 

школи 

Прослава дана школе 

Свети Сава-школска слава 

Посета изложби слика 

Екскурзија ученика 

Професионална орјентација 

Прослава Нове године 

Предлог мера за побољшање 

дисциплине 

Правила понашања у школи  

Анализа успеха у школи 

Ускршњи празници 

 

 

Разговор 

Радионица 

Дискусија 

Посете 

 

 

 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

Октобар/јун 

Програм 

превенције 

болести 

зависности 

Сет од шест радионица радионица Педагог  Новембар, 

децембар, 

фебруар, 

март 
 
- 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. 

- Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У 7. РАЗРЕДУ 
 

Теме Активности Начин рада Носиоци Време 

у
в

о
д

 

1.Избор руководства одељ.заједнице 

2. Анализа резултата у претходној години – 

портфолио ученика 

3. Превенција и заштита од Корона вируса 

радионица 

разговор и 

дискусија 

ученици  и 

одељенски 

старешина 

Септембар 

 З.Однос наставник-ученик  

4.Конфликти и шта са њима  

5.Помоћ слабијим ученицима 

6.Међувршњачко насиље (Проблем понашања 

младих и социјални притисак вршњака) 

радионице ученици 

педагог 

одељенски 

старешина 

октобар/мар

т 

У
Ч

Е
Њ

Е
И

 

Н
А

С
Т

А
В

А
 7.Побољшање успеха  и учешће на такмичењима 

8.Професионална орјентација 

9.Анализа успеха на крају сваког 

класификационог периода 

10.Организовање учења 

разговор и 

дискусија 

ученици  и 

одељенски 

старешина 

септембар –

јун 

  
  
  
  
П

О
Р

О
Д

И
Ц

А
 И

 З
Д

Р
А

В
Љ

Е
 11.Улога породице  

12.Дефиниција здравља  

13.Алкохолизам  

14.Никотинизам  

15.Наркоманија 

16.Сида - инфекција и заштита (Едукација ученика 

7.разреда у превенцији ХИВА) 

17.Поштовање права и осећања других 

18.Здрави стилови живота 

19.Страх и суочавање са неуспехом 

20.Кад бих ја био родитељ 

21. Равноправност људи у породици 

 

разговор 

разговор 

радионица 

радионица 

радионица 

радионица 

разговор и 

дискусија 

одељенски 

старешина 

(педагог) 

одељенски 

старешина 

октобар 

април/јун 

(децембар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У
сп

ех
 и

 д
и

сц
и

п
л

и
н

а
 у

 ш
к

о
л

и
 

22.Прослава дана школе 

23.Културно просветитељска делатност Светог 

Саве 

24.Развој идентитета, морала ФЕБРУАР- педагог 

25.Екскурзија ученика 

26.Разговор о дечијим идолима 

27.Посета изложби књига 

28.Професионална оријентација 

29.Прослава Нове године 

ЗО.Час посвећен Аранђеловцу 

31.Предлог мера за побољшање дисциплине 

32.Правила понашања у школи 

33.Кораци у поступању у случају насиља 

З4.Праћење похађања наставе 

35.Професионална орјентација 

36. Анализа успеха одељења 

разговори 

дискусије 

Посете 

 

 

 

 

 

 

 

разговри 

дискусије 

посете и 

обиласци 

одељенски 

старешина 

 

 

 

 

 

 

 

 

одељенски 

старешина 

 

октобар/јун  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октобар/јун 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 8. РАЗРЕДА 

 

 
 

 

 

 

 

Број АКТИВНОСТИ Н АЧИН НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1. Избор руководства одељенске заједнице и 

утврђивање правила понашања у школи 

разговор одељ. стар.-ученици 

 

О
д

 с
еп

те
м

б
р
а 

д
о
 м

ај
а 

                     V
     

2. Правила понашања ученика разговор  одељ. стар.- ученици 

3. Превенција и заштита од Корона вируса разговор одељ. стар.-ученици 

4. Конфликти међу вршњацима дискусија одељ. стар.-ученици 

5. Културне,етничке и генерацијске разлике дискусија одељ. стар.-ученици 

6. Солидарност на делу – дечја недеља радионица одељ. стар.-ученици 

7. „Књига је моћ јер путем ње долазимо до 

знања“ 

разговор одељ. стар.-ученици 

8. Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају првог класификационог периода 

разговор одељ. стар.-ученици 

9. Програм професионалне оријентације разговор педагог -ученици 

10. Програм професионалне оријентације разговор педагог -ученици 

11. Интернет и друштвене мреже дискусија одељ. стар.-ученици 

12. Превенција од сиде разговор педагог -ученици 

13. Учење и настава- некад и сад дискусија одељ. стар.-ученици 

14. Планирање радног и слободног времена разговор одељ. стар.-ученици 

15. Пубертет- разлике међу половима разговор одељ. стар. - ученици 

16. Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају првог полугодишта 

разговор одељењ. старешина 

17. Правилна исхрана разговор одељ. стар.-ученици 

18. Свети Сава- школска слава разговор одељ. стар.-ученици 

19. Здрави стилови живота дискусија одељ. стар.-ученици 

20. Однос деце са родитељима – значај љубави и 

поверења 

разговор одељ. стар.-ученици 

21. Здрав живот, а не дрога, алкохол и пушење разговор одељ. стар.-ученици 

22. Примена стечених знања у свакодневном 

животу 

разговор одељ. стар.- ученици 

23. Како избегавати и решавати конфликте? разговор одељ. стар.-ученици 

24. Анализа похађања секција, додатне и 

допунске наставе 

разговор одељ. стар.-ученици 

25. Како поправити успех? дискусија одељ. стар.-ученици 

26. Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају трећег тромесечја 

дискусија одељ. стар.-ученици 

27. Страх и суочавање са неуспехом дискусија одељ. стар.-ученици 

28. Програм професионалне оријентације разговор педагог -ученици 

29. Разговор око екскурзије разговор одељ. стар.-ученици 

30. Програм професионалне оријентације дискусија педагог-ученици 

31. Интересовања дечака и девојчица разговор одељ. стар.-ученици 

32. Време је за одрастање разговор одељ. стар.-ученици 

33. Договор око матурске вечери разовор одељ. стар.-ученици 

34. Анализа успеха ученика на крају године разговор одељ. стар.-ученици 
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СЛОБОДНЕ   АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА 

 

Слободне активности ученика у основној школи су облици васпитно- образовно деловања која 

омогућују ученику да открије, задовољи и даље развије интересовање, склоности и  способности за 

поједине области живота рада и стваралаштва. 

Слободне активности посебно доприносе остваривању следећих васпитних задатака: 

-Подстичу најразноврсније облике стваралаштва; 

-Буде и задовољавају интелектуалну радозналост и стварају могучност да ученици истражују и 

упознају најразноврснија достигнућа у науци, техници и култури 

-Пружају прилике и услове за заједничку игру, здраву,ведру забаву и разоноду,спортске активности 

и испуњавају део слободног времена корисним садржајем. 

Реализацију садржаја слобоних активности у пуној мери прате проблеми недостатка простора 

времена и посебно материјалних средстава и поред свих проблема у школи ће бити организована 

следећа подручија слободних активности,за које су се ученици определили на основу личних 

жеља,интересовања и спроведене анкете. 

-Предметне(научно-истраживачке); 

-Културно-уметничке 

-Спортско-рекреативне 

Секције слободних активности, педагошки руководиоци, време рада и број ангажованих ученика 

саставни су део Годишњег плана рада школе прилог. 

 

 

 

 

Ред. 

број 

 

Назив ученичке организације 

Педагошки  

руководиоци 

Број  

Обухваћених 

ученика 

1 ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКА 

СЕКЦИЈА 

Милачић Миланка  

2 ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКА 

СЕКЦИЈА нижи разреди 

Мирјана Стевановић 

 

 

3 ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 

Сања Лекић 

Славица Ћирић 

 

4 ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 

Дејана Живановић  

5 БИБЛИОТЕЧКО-НОВИНАРСКА 

СЕКЦИЈА 

Жарко Миленковић  

6 ХОР 

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА 

Сандра Вукоје 

Оливера Антонијевић 

 

7 ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

Жарко  Миленковић 

 

 

8 ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА Невена Ирић  

9. САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА Дејана Живановић 

Александар Јакимов 

 

10. ДЕЧИЈИ САВЕЗ 

 

Оливера Антонијевић  

11. СПОРТСКА СЕКЦИЈА 

 

Саша Бакић 

Данијела Ранковић 
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ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕЧКО-НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

АКТИВНОСТИ 

И САДРЖАЈ РАДА 

      НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

Анкета о заинтересованости 

ученика за рад у библиотечкој 

секцији, 

Израда плана рада 

Обележавање Дана писмености и 

Европског дана језика 

Анкетирање, 

предавање Разговор, 

Писање плана 

Израда паноа 

 

Библиотекар 

Ученици 

Наставници 

Септембар 

Обележавање Месеца школских 

библиотека 

Посета Градској библиотеци 

Аранђеловац 

Израда школског листа 

Организовање песничког дана 

Посета сајма књига Београд. 

 

Израда паноа 

Обилазак Г.Б.АР. 

Песнички дан 

Школски лист 

Посета сајма 

Библиотекар 

Ученици         

Радник  градске 

библиотеке АР. 

Директор 

Наставници 

Октобар и 

током 

године 

Обележавање Месеца књига 

„Моја омиљена књига“ 

препоручивање вршњацима шта 

да читају 

Разговор 

Презентација 

Библиотекар 

Ученици 

Октобар 

Новембар 

Обрада и класификација књига, 

Врста библиотечке грађе 

Сређивање полица са књигама 

Сређивање и обрада 

књига 

Библиотекар 

Ученици 

Децембар и 

Током 

године 

 

Писање састава на задату тему 

Добродошлица првацима 

Светосавске свечаности 

 

Упутства за писање 

Разговор 

приредба 

Библиотекар 

Ученици 

Јануар 

Израда текстова за сајт школе 

Креативно писање 

Рад на рачунару 

Писање радова 

Израда паноа 

Библиотекар 

Ученици 

Фебруар и 

током 

године 

Дечија штампа 

Такмичења у 

рецитовању,изражајном читању 

Писање и 

илустровање радова 

Библиотекар 

Ученици 

Март 

Проналажење и одабир  

Информација на интернету 

ОбележавањеМеђународног дана 

дечије књиге и Светског дана 

књиге 

Рад на рачунару, 

Писање радова 

Израда паноа 

Библиотекар 

Ученици                

Наставници 

Април 

Припреме за Општинско 

такмичење у изражајном читању 

Анализа постигнутих резултата  

Вежбање 

анализа 

Библиотекар 

Ученици                

Наставници 

Мај 

Израда извештаја о раду секције Подношење 

извештаја  

Библиотекар 

Ученици 

Јун 
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ПЛАН РАДА САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Активности Начин реализације 
Носиоци 

активности 
Време 

 

Пешак у 

саобраћају 

Разговор са члановима Секције 

 Групна израда макета саобраћајница у 

околини школе, уз разговор о искуствима 

Ученици 

Наставник 
Септембар 

Прелазак и 

кретање пешака 

коловозом 

 Разговор са члановима Секције 
Ученици 

Наставник 

Октобар 

Новембар 

Саобраћајни 

знаци 

 

  Групна израда макета саобраћајних 

знакова  

Ученици 

Наставник 

Децембар 

Јануар 

Саобраћајна 

култура и 

безбедност 

   Разговор са представником локалне 

полицијске управе, укључити и остале 

ученике и родитеље 

Ученици 

Наставник 

Фебруар 

Март 

 

Саобраћајни 

полигон 

спретности 

„Шта знаш о 

саобраћају 

Групна израда елемената према скицама 

из Правилника Смотре „Шта знаш о 

саобраћају“ АМСС  

 Пројектовање, исцртавање и 

постављање полигона у дворишту или на 

игралишту школе 

Ученици 

Наставник 

Март 

Април 

 

Такмичење 

„Шта знаш о 

саобраћају“ 

Такмичење 
Ученици 

Наставник 
Април 

Анализа рада 

секције 
Разговор 

Ученици 

Наставник 
Мај 
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ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Активности    Начин рада  Активност 

наставника 

Активност 

ученика 

Време 

реализације 

1.Формирање секције  

2.Елементи изражајног 

четања 

3.Литерарни радови 

4.Одабир тачака за 

приредбу поводом Дана 

школе 

Уочавање ученика са 

надпросечним 

способностима и 

интересовањима  

Усмерава 

Координира 

Усваја 

знања 

Септембар 

5.Увежбавање 

изражајног читања 

6.Генерална проба 

приредбе 

7.Јавни час:Приредба за 

Дан школе 

8.Песнички дан-Добрица 

Ерић 

9.Анализа приредбе 

Самосталност у излагању 

својих радова  

Учи 

Анализира 

Прати 

активно 

Учествује 

Октобар 

10.Дикција 

11.Интонација 

12.Темпо 

13.Реченични 

акценат,природан став 

Истраживачки,индивидуални 

и групни рад 

Помаже  

Подстиче 

Чита  

Припрема 

Новембар 

14.Вежбање изражајног 

читања 

15.Вежбање изражајног 

читања 

16.Вежбање изражајног 

читања 

17.Одлазак у позориште 

Учешће на конкурсима и 

такмичењима  

Усмерава  

Процењује 

Чита 

Припрема 

Децембар 

18.Учешће на приредби 

поводом Светог Саве 

19.Песнички дан 

Учешће у школским и 

другим приредбама  

Усмерава 

Даје 

инструкције 

Пише 

саставе  

Изражајно 

чита и 

Јануар 
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рецитује 

20.Обука брзог читања  

21.Школски часопис-

литерарни радови 

22.Школска смотра 

рецитатора 

23.Школска смотра 

рецитатора 

Учешће у школским и 

другим приредбама 

Процењује 

Подстиче 

Изражајно 

чита и 

рецитује 

Фебруар 

24.Радови посвећени 

пролећу 

25.Изражајно казивање 

одабраних текстова 

26.Праћење и учешће на 

литерарним конкурсима 

у школи и ван школе 

27.Праћење и учешће на 

литерарним конкурсима 

у школи и ван школе 

Индивидуални и групни рад  Подстиче 

Усмерава 

Размењује 

мишљење 

Март 

28.Одлазак у позоруште  

29.Општинска смотра 

рецитатора 

30.Општинска смотра 

рецитатора 

Индивидуални и групни рад Подстиче  

Усмерава 

Изражајно 

чита и 

рецитује 

 

Април 

31.Такмичење 

рецитатора  

32.,,О 

рецитовању’’Ратомир 

Рале Дамњановић 

33.Сликовитост и јасност 

у писању 

34.Развој маштовитости 

и креативности 

Учешће на такмичењима  Даје 

инстерукције 

Иницира 

Изражајно 

чита  

Рецитује 

Мај 

35.Развој маштовитости 

и креативности 

36.Анализа рада и 

Индивидуални и групни рад Процењује Размењује 

мишљење 

Јун 
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доношења планова за 

следећу школску годину 

 

 

Руководилац секције: Миланка Милачић 
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ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

  Активност   Начин рада    Активност 

наставника 

  Активност 

ученика 

 Време 

1.Пријем нових чланова и 

договор о раду 

2.Систематизација претходних 

садржаја 

3.Драмске вежбе 

4.Договор о наступу у школи 

Ученици се 

потврђују као 

ствараоци,а кроз 

емотивно 

ангажовање у 

драми касније 

показују боље 

резултате учењу 

Дискутује 

Координира 

Дискутује 

Кординира 

Септембар 

5.Генерална проба приредбе 

6.Приредба за Дан школе 

7.Драмски лик 

8.Позорница коришћење 

простора 

9.Плес 

Примена 

фронталног и 

индивидуалног 

рада упару и у 

групама 

Учи 

Иницира 

Учи  

Анализира 

Октобар 

10.Посета позоришту 

11.Рад на сценарију за 

позоришну представу 

12.Подела улога и увежбавање 

13.Драмски лик 

Примена 

фронталног и 

индивидуалног 

рада у пару и у 

групама 

Даје 

инструкције 

Помаже 

Размењује 

мишљење  

Увежбава 

Новембар 

14.Извођење драмског комада 

15.Анализа рада драмске 

секцији 

16.Упознавање са позоришним 

бонтоном 

17.Посета позоришту 

Примена 

фронталног и 

индивидуалног 

рада у пару и у 

групама  

Подстиче  

Усмерава 

Увежбава 

Размењује 

мишљење 

Децембар 

18.Учешће на приредби 

поводом Светог Саве  

19.Анализа приредбе 

 

Примена 

фронталног и 

индивидуалног 

рада у пару и у 

групама 

Процењује 

Закључује 

Дискутује  

Размењује 

мишљење 

Јануар 
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20.Разговор о представама 

играним у претхоној школској 

години 

21.Одабир текстова за 

драматизацију 

22.Проучавање одабраног 

текста 

23.Подела улога 

Примена 

фронталног и 

индивидуалног 

рада у пару и у 

групама  

Закључује 

Иницира 

Кординира 

Учи  

Увежбава 

Фебруар 

24.Вежбање покрета 

25.Пнашање на сцени 

26.Вежбање реплике  

27.Мимика,гестови 

Примена 

фронталног и 

индивидуалног 

рада у пару и у 

групама 

Даје 

инструкције 

Помаже 

Усмерава 

Анализира  

Размењује 

мишљење 

Март 

28.Ритам 

29.Паузе 

30.Сугестивност 

31.Читачка проба 

Примена 

фронталног и 

индивидуалног 

рада у пару и у 

групама  

Подстиче 

Учи 

Кординира 

Кординира  

Увежбава 

Април 

32.Читачка проба 

33.Распоредна проба 

34.Генерална проба  

35.Наступ у школи 

Примена 

фронталног и 

индивидуалног 

рада у пару и у 

групама  

Усмерава 

Процењује 

Увежбава  

Анализира 

Мај 

36.Утисци са јавних наступа Примена 

фронталног и 

индивидуалног 

рада у пару и у 

групама  

Закључује Анализира Јун 

 

 

Предметни наставник :Миланка Милачић 
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                                                              Музичка секција 

 

У школи ће бити организована музичка секција старијих и млађих разреда.Ученици који се 

добровољно опрделе замузичку секциј као изборну ваннаставну активност,обавезни су да је 

похађају.Музичка секција ће радити пре и после часова редовне наставе. 

 

 

План школског спорта и спортских активности 

 

Планиране активности Носиоци активности Начин  
Време 

Место 

Час ИС у четвртом разреду Наставник ИС, 

ученици четвртог 

разреда 

реализација часа 

предметног наставника 

септембар 

школско 

игралиште  

Дечија недеља   октобар 

1. Дан Наставник ИС, 

ученици 

Одбојкашки сусрет 

ученици- родитељи-

наставници мешовито 

школско 

игралиште  

2. Дан Ученици I-IV 

разреда , учитељи и 

наставници  

Забавни дан –игралиште 

испред школе,такмичење 

у вожњи 

тротинетаролера и 

бицикли 

V-VIII 

школско 

игралиште  

3. Дан Наставник ФВ, 

ученици 

Турнир  за девојчице  у 

одбојци  

И турнир за дечаке у 

фудбалу V-VI 

школско 

игралиште  

4. Дан Ученици I-IV 

разреда, учитељи,  

Излет ученика и трчање 

у природи 

I-IV разред 

V-VIII разред 

школско 

игралиште  

5. Дан Ученици I-VIII 

разреда, учитељи, 

наставници 

Дан игре и дружења –

караоке -ученике од 

првог до осмог разреда 

непосредно 

окружење 

школе 

Крос Ученици I-VIII 

разреда, учитељи, 

наставници 

Трка за срећније 

детињство -за ученике од 

првог до осмог разреда 

октобар 

непосредно 

окружење 

школе 

Такмичења    

појединачно такмичење у 

шаху ученика од I-IV разреда 

Ученици I-IV 

разреда, учитељи, 

представници АШК 

реализација  децембар 

школска 

учионица 

појединачно такмичење у 

шаху ученика од V - 

VIIIразреда 

Ученици V – VIII 

разреда, наставник 

ФВ, наставник ИС, 

представници АШК 

 

реализација јануар 

школска 

учионица 

појединачно такмичење у 

стоном тенису ученика од I-

IV разреда 

Ученици I-IV 

разреда, учитељи 

реализација  фебруар 

учионица за 

физичко 

васпитање 

појединачно такмичење у Ученици V - VIII реализација  март 
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стоном тенису ученика од V 

- VIIIразреда 

разреда, наставник 

ФВ, наставник ИС, 

 

учионица за 

физичко 

васпитање 

Ферплеј   мај 

1.дан Ученици I-IV 

разреда учитељи 

Спортски сусрети 

ученика од I-IV разреда 

Венчани-Даросава 

школско 

игралиште  

2.дан Ученици V - VIII 

разредаВенчани-

Даросава, 

наставници ФВ и ИС 

Фудбалска утакмица, 

Венчани-Даросава 

одбојкашка утамица 

Венчани-Даросава 

школско 

игралиште  

3.дан Ученици I-IV 

разредаВенчани-

Даросава учитељи 

Спортски сусрети 

ученика од I-IV разреда 

Венчани-Даросава, 

школско 

игралиште  

4.дан Ученици V - VIII 

разреда, наставник 

ФВ, родитељи 

Одбојкашки сусрет 

ученици против 

родитеља, мешовито 

школско 

игралиште  

5.дан Ученици I-VIII 

разреда, учитељи, 

наставници 

Излетученика од првог 

до осмог разреда 

непосредно 

окружење 

школе 

Спортске секције Ученици I-VIII 

разреда, учитељи, 

наставници 

Реализација спортских 

секција током школске 

год. 

током школске 

год. 

школа 

Крос Ученици I-VIII 

разреда, учитељи, 

наставници 

Активно посматрање 

ученика 

мај 

непосредно 

окружење 

школе 

Час ФВ у четвртом разреду Наставник ФВ, 

ученици четвртог 

разреда 

реализација часа 

предметрног наставника 

мај 

школско 

игралиште  
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УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

У циљу што потпунијег друштвеног васпитања ученика у школи ће радити следеће ученичке 

организације: 

-Ученички парламент 

-Подмладак Црвеног крста 

Ученичке организације биће носиоци разноврсних програма и активности у школи и у свој рад 

укључиће одређен број ученика приликом извођења појединих радних,хуманитарних,забавних 

манифестација.При овим активностима уважаваће се следећи принципи: 

-Општи васпитни циљеви и образовни задаци основне школе; 

-Узрасне и развојне могућности ученика; 

-Повезаност са другим облицима и садржајима образовног-васпитног рада у школи; 

-Индивидуалне склоности и способности ученика; 

-Добровољност приступања и повезаност са активностима друштвене средине и друго. 

 

 

 

 УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

Ученички парламент школе чине ученици седмог и осмог разреда. 

 

План рада ученичког парламента  

 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

Начин 

Остварива

ња 

-Избор представника одељења ( кандидатура, избори) 

-Конституисање ученичког парламента 

-Упознавање чланова ученичког парламента са  

Законским оквиром деловања парламента, са правима и 

дужностима чланова, упознавање са нормативним актима 

школе ( Статут; План рада школе; Правилник о 

понашању ученика; Пословник о раду ) 

-Израда и усвајање плана рада Ученичког парламента 

-Одредити два представника за учешће у раду Школског 

одбор 

Септембар 

-Ученички 

парламент 

-Педагог 

 

 

 

Избор,седн

ица, план 

рада 

-Обележавање Дечије недеље и Светског дана детета 

-Прослава дана школе 

-Испитивање потреба ученика одељења-предлог ученика 

важних за рад Парламента 

-Трибина „ Веза међу генерацијама“ 

-Трибина „ Шта је насиље и како га препознати “ 

Октобар 

-Ученички 

парламент 

-Ученици 

-Педагог 

Пригодне 

манифеста

ције, 

приредба,           

договор,             

трибина 

-Рад са члановима Парламента о начинима доношења 

одлука, преузимању одговорности,тимском раду и 

планирању акција 

-Чланови парламента као вршњачки едукатори –

преношење искуства у одељењу ( рад у паровома ); 

покретање акција на нивоу одељења 

 

 

Новембар 

 

Током целе 

године 

-Ученички 

парламент 

-Ученици 

-Педагог 

Информиса

ње,  тимски 

рад,       

вршњачки         

едукатири 

-Сарадња са школском управом; понашање ученика; 

испуњавање обавеза ученика 

-Културно забавни живот, осмишљавање активности за 

Децембар 

 

Током целе 

-Ученички 

парламент 

-Ученици 

Извештај,           

приредба,           

трибина,            
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обележавање „Зимских свечаности“ у школи 

-Организовање креативних радионица и 

трибина,професионална орјентација 

године -Директор 

-Педагог 

радионице 

-Прослава школске славе „ Свети Сава “, ( приредба, 

литерални и ликовни радови ) 

-Предлози за осавремењавање наставе 

Јануар 

Током целе  

године 

-Ученички 

парламент 

-Ученици 

 

Приредба,          

изложба,            

договор и 

практична 

примена 

 

-Трибина и дебата „ Заштита од насиља, ненасилно 

решавање сукоба“                                                             

-Посета Виртуелног сајма занимања-Економска школа 

АР.(Проф. Орјентација) 

Фебруар 

 

Током целе 

године 

-Ученички 

парламент 

-Ученици 

-Наставници 

-Родитељи 

Учешће и 

презентова

ње,   

трибина,            

дебата 

-Организовање сусрета родитеља, наставника и ученика 

са темом „ колико смо спремни да помогнемо једни 

другима “ 

-Организовање посета 

- Договор о реализацији екскурзије 

Март 

-Ученички 

парламент 

-Ученици 

-педагог 

Дружење,          

разговор,           

саветодавн

и      рад,                    

приредбе 

-Помоћ ученицима са тешкоћама у социјалном и 

емоционајном развоју, неуспехом у настави, тежим 

повредама радних и других школских дужности 

- Припремање приредбе за Васкршње празнике  

Април 

-Ученички 

парламент 

-Ученици 

-Педагог 

Саветодавн

и     

рад,извешт

ај,     

анализа 

-Прихватање туђих ставова, поштовање различитости, 

спремност да се слуша 

-Припрема и прослава другарске вечери 

- Анализа постигнућа ученика на такмичењима 

Мај 

Током целе 

године 

-Ученички 

парламент 

-Ученици 

 

Вршњачка         

едукација,           

прослава,и

звештај 

-Анализа рада Ученичког парламента – екстерна и 

интерна еваулација. 

-Осмислити како ће еваулирати рад својих представника 

и парламента у целини ученици ( по одељењима ), а како 

чланови парламента 

Јун -Ученички 

парламент 

-Ученици 

-Педагог 

Извештај,           

анализа,             

предлози 
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 ПЛАН РАДА ПОДМЛАДКА ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

Подмладак Црвеног крста је ученичка организација чији се рад темељи на организовању   

хуманитарних и солидарних акција и на развијању спремности да се помогне и солидарише са онима 

којима је помоћ неопходна. Табела плана рада у прилогу. 

 

 

 

Активности Начин остваривања Носиоци активности Време 

Безбедност деце у 

саобраћају 

Долазак госта предавача у школу - Саобраћајна полиција 3.-4. недеља 

септембра 

Обележавање Дечје 

недеље 

Читање Конвенција о правима детета 

Читање песама из Буквара дечијих права 

-   Разговори са децом о сличностима, 

разликама и међусобној толеранцији 

Доношење нових права речима и сликом 

Прављење одељенског паноа 

Реализација музичких, драмских и 

спортских активности 

-   Руководилац секције  

Учиници од 1-8 разреда 

Одељењске старешине 

1. недеља 

октобра 

Трка за срећније 

детињство 

Извлачење лутрије 

-   Претрчавање стазе са одређеним 

стартом и циљем Подела извучених 

лутрија 

Руководилац секције -

педагог   Учиници од 1-8 

разреда. Одељенске 

старешине 

Црвени крст 

2. недеља 

октобра 

Формирање 

спискова 

најугроженије деце 

Прављење спискова -Руководилац секције 

педагог 

-Одељенске старешине 

3. недеља 

октобра 

Солидарност на 

делу 

 

-   Прикупљање школског прибора, 

играчака угроженој деци на нивоу школе 

или општине 

Руководилац секције - 

педагогОдељенске 

старешине 

-Црвени крст 

4. недеља 

октобра 

 

Болест прљавих 

руку 

Долазак госта предавача у школу - Служба здравственог 

центра ,педагог-    

новембар 

Прикупљање 

чланарине за 

Црвени крст 

Прикупити по 50 динара за Црвени крст Руководилац Мира 

Стефановић  

октобар 

Уплата чланарине 

за Црвени крст 

Уплатити прикупљени новац на жиро 

рачу Црвеног крста 

Руководилац секције 

педагог 

децембар 

Учешће на 

конкурсу „ Крв 

живот значи" 

Ученици раде ликовне и литерарне 

радове 

Ученици од I до VIII 

разреда 

Одељенске старешине 

фебруар -

март 



138 

 

Обележавање 

Недеље Црвеног 

крста 

-  Присуствовање свечаности и додели 

награда 

Награђени ученици 

Одељенске старешине 

мај 

 Израда извештај о 

раду Црвеног крста 

 Извештај Руководилац секције јун 

 

 

 

 

 

План васпитања за хумане односе међу половимна 

 
Садржај овог програма је интердисциплинарног карактера и стога није конституисан као посебан 

предмет. Овај програм обухвата рад на хуманизацији односа међу половима, продубљују знања о 

демографском развоју и популарној политици.  

Задаци 

- Неговање равноправности и поштовање личности других 

- Пружање помоћи младима да стекну знање о себи 

- Информисање о улози љубави и полности о животу човека 

- Стицање знања о планирању породице 

У оквиру одељењских заједница синтетизују се инфирмације стечене у наставним предметима и у 

току 2020/2021. године. У оквиру ове тематике реализоваће се следеће теме: 

 

 

 

 

разред Назив теме Носиоци 

активности 

Време и 

начин праћења 

I  1.Односи између дечака и 

девојчица у школи – узајамно 

поштовање и другарство 

 2.Родитељи и деца – узајамна  

повезаност и љубав 

3.Сва жива бића настају од 

својих родитеља 

 

Учитељи Евиденција у 

дневнику-час 

од.стар.  

II 1. Разлике међу половима и 

потреба за заједничким животом 

 2.Лепо понашање ученика 

 3.Другарство у оквиру 

одељењске заједнице 

Учитељи  Евиденција у 

дневнику-час 

од.стар. 

III 1.Борба против ружних речи, 

свађа и туча 

Представници од. 

Заједнице 

Евиденција у 

дневнику-час 
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2.Лепо понашање у школи и на 

јавним местима 

3.Место детета у породици 

 

 

Учитељ 

од.стар 

IV 1.На прагу пубертета 

2.Штетност пушења алкохола и 

дроге 

3.Здравствена култура 

 

 Евиденција у у 

дневнику-час 

од.стар 

V 1.Главне карактеристике 

пубертета 

2.О љубави и пријатељству 

3.Основне одлике хуманости 

појединца и заједнице 

 

Одељен. 

Старешине, 

Представници 

одељ. заједнице у 

У.П 

Евиденција у 

дневнику   

Записници са 

одржаног часа 

одељ.старешине 

VI 1.Живот у заједници: 

породочној, школској... 

2.Унапређивање хуманих односа 

међу половима 

3.Другарство – за зрдаве односе 

у одељенској заједници 

 

Одељ.старешине, 

Представници 

одељ.  заједнице у 

У.Ч 

 Евиденција у 

дневнику   

Записници 

одржаних часова 

од.старешине  

VII 1.Сукоб генерације (узроци и 

превазилажење сукоба) 

2.Борба против облика 

зависности 

(пушење,алкохолизам, 

наркоманија) 

3.Све у своје време (штетност 

раних облика социјализације) 

 

Представници 

одељ. у 

Ученичком 

парламенту 

Евиденција у 

дневнику   

Записници 

одржаних часова 

од.старешине 

VIII 1.Облици зависности (пушење, 

алкохолизам, наркоманија) 

2.Адолеценција 

3.Ступање у брак и оснивање 

породице 

 Представници 

одељења у 

Ђачком  

парламенту 

Евиденција у 

дневнику   

Записници 

одржаних часова 

од.старешине 
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 ДРУШТВЕНО-КОРИСНИ РАД 

 

Друштвено-користан рад као област васпитно-образовног програма рада школе обухвата посебне 

радне и друштвене активности које обављају ученици и на тај начин доприносе побољшавањи и 

унапређивању услова живота и рада школе и средине у којој живе. 

Програмска подручја и оквирно садржаји за реализацију друштвено-корисног рада су: 

-Активности везане за школу и школску средину; 

-Активности везане за породицу и родитељски дом; 

-Активности у околини школе; 

-Сакупљачке акције и акције солидарности 

При остваривању свих планова рада обезбедиће се максимална заштита здравља ученика и заштита 

природне средине.Тежиште активности ове школске године везано је за школску 

средину,сакупљачке акције и акције солидарности.Детаљан програм и план друштвено-корисног 

рада саставни је део(као посебан прилог-анекс).Годишњег плана рада школе. 

 

 

 
ПЛАН  ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА УЧЕНИКА 

 
Активности Начин 

 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

 

Одржавање хигијене 

учионице, школе и 

дворишта 

 

Акције чишћења и 

одржавања хигијене 

учионице и школе, 

поспремање и 

чување ивентара; 

сакупљање лишћа и 

смећа у дворишту; 

 

 

Одељењске 

старешине од I-IV 

разреда 

 

Једном месечно – 

према плану рада 

одељенског старешине 

 

 

Хуманитарне акције сакупљање књига, 

ствари, играчака и 

новца у 

хуманитарне сврхе; 

Одељењске 

старешине од I-IV 

разреда 

Октобар, новембар и 

април 

Акције солидарности и 

сакупљање разних предмета 

сакупљање књига, 

ствари, играчака и 

новца у 

хуманитарне сврхе 

Одељењске 

старешине од V-

VIII разреда 

 април и мај; 

 

Хигијенско одржавање и 

естетско уређивање 

школских просторија, 

дворишта и игралишта, 

 

акције чишћења и 

одржавања хигијене 

учионице и школе, 

поспремање и 

чување ивентара; 

сакупљање лишћа и 

смећа у дворишту; 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине од V-

VIII разреда 

 

октобар, децембар, 

април; 

 

 

 

Активности у околини 

школе; 

Према плану рада 

одељењских 

старешина  

Одељењске 

старешине од V-

VIII разреда 

Дан заштите планете 

земље, дан заштите 

животне средине -  јун; 
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ИНДИВИДУАЛНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

Стручни органи у школи,разредне старешине и директор школе посебну пажњу посветиће деци која 

су ометена у психо-физичком развоју. 

Како се у одељењу налазе ученици: 

-са сметњама у говору, 

-са лакшим сметњама у интелектуалном развоју, 

-и деца са лакшим поремећајима у психичком развоју. 

У школи ће педагог организовати посебе часове индивидуалног и групног рада са децом која имају 

лакше поремећаје у моторици ,интелектуалном и емотивном развоју. 

На нивоу основног образовања општине ради ће логопедско одељење за децу са поремећајима у 

говору,као и дефектолог. 

-предметни наставници посветиће посебну пажњу деци са оштећењем слуха и вида(више 

индивидуалне помоћи,добро и правилно радно место), 

-наставник физичког васпитања својим планом рада предвидеће план за децу са телесним 

оштећењима, 

-посебну пажњу и бригу а у сарадњи са педагогом посветиће се деци са интелектуалним сметњама и 

деци са поремећајима у емотивном и социјалном понашању. 

На крају школске године педагог ће заједно са наставницима анализирати ефекте индивидуалног 

рада и дати предлог за организацију истог у наредној школској години. 

 

 

 

Активности Начин 

остваривања 

Време  

Реализације 

Носиоци 

активности 

Идентификације ученика 

који имају тешкоће у 

савладавању градива, 

прилагођавање на школске 

услове рада 

Редовна настава 

и саветодавни 

рад 

Септембар – јун Резредни 

старешина, 

предметни 

наставник, 

стручни сарадници 

Дијагностиковање 

проблема ученика у 

школским условима 

Разговор са 

учеником и 

родитељем 

Септембар – јун Учитељи, 

наставници, 

стр.сарадници 

У односу на испољене 

проблеме предлог основних 

облика помоћи ученику 

Редовна 

(диференцијална) 

Настава 

Септембар – јун Учитељи, 

наставници, 

стр.сарадници 

Прилагођавање облика, 

метода садржаја наставних 

предмета овим ученицима 

 

Индивидуални рад 

Септембар – јун Учитељи, 

наставници, 

стр.сарадници 

Организациај часова 

допунског рада са захтевима 

максималне 

индивидуализације 

 

Допунски рад 

Септембар – јун Учитељи, 

наставници, 

стр.сарадници 

Укључивање ученика у 

активности у којима може да 

компензује своје недостатке, 

покаже своје способности, 

Ваннаставне 

слободне 

активности 

 

Септембар – јун 

Учитељи, 

наставници, 

стр.сарадници 

 

Одређивање посебног 

корективног третмана у који 

ће ученик првог разреда 

бити укључен 

 

 

Рад у малим 

Групама 

 

 

Јануар – јун 

 

Учитељи, 

наставници, 

стр.сарадници 
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- Сарадња и рад са 

родитељима у 

циљу формирања 

позитивних ставова 

родитеља према својој 

деци, њиховим резултатима 

у 

школи (учењу, понашању и 

сл.) 

 

 

 

Индивидуални 

контакти 

 

 

 

Септембар – јун 

 

 

Учитељи, 

наставници, 

стр.сарадници  

родитељи 

 

 

 

 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 

 

Посебан вид непосредног рада са ученицима су ученичке екскурзије. Стручна комисија је сачинила 

план рада екскурзије који је усвојен на седници Наставничког већа . 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

Школа ће и ове године уз сагласност Савета родитеља,организовати боравак деце у природи са 

планираном  наставом. Ове године планирано је да се настава у природи реализује у пролеће  

( од24.до30.05.2018 ) у Соко Бањи за ученике од 1. до 4.разреда којих укупно има 52. 

 

 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

Основни циљ наставе у природи је да ученици развију своје сазнајне,физичке,социјалне и креативне 

спсобности,а истовремено да спознају и граде ставове и вредности нове средине као и шире 

друштвене заједнице. 

Други значајан циљ овог вида наставе је упознавање кроз интерактивне и социјалне 

активности,испољавање своје индивидуалности,уважавајући различитост и право других,уче се како 

треба живети заједно.Ствара се одговоран однос ученика према себи и свету који га окружује и 

омогућује му успшешну интеракцију савремене токове живота. 

Задатак наставе у природи је да деца што више бораве у природи и да упознају природне лепоте и 

богатства овог дела Србије. 

На основу понуда вршиће се избор најатрактивнијег и најповољнијег организатора. 
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ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ ОШ ,,ВЕЉА ГЕРАСИМОВИЋ'' 2020/21. 

ЗА I , II , III И IV РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

Образовно-васпитни циљеви и задаци 

Упознавање културног, историјског и 

духовног наслеђа околине и завичаја.       

Развијање позитивног односа према 

националним, културним, етичким и 

естетским вредностима.                               

Схватање здравих стилова живота и 

развијање позитивних социјалних 

вредности. 

 

 

 

 

 

 

 

Садржаји којима се постављени циљеви 

остварују: 

Обилазак Ресавске пећине и 

упознавање са историјским значајем 

Посета Природњачком музеју и Дино 

парку  његовог значаја  за упознавање 

настанка биљних и животињских 

врста 

Обилазак музеја Воштаних фигура и 

упознавање ученика са ликом и делом 

познатих и знаменитих личности 

Посета Зооврта“Тигар“, упознавање са 

животињским врстама 

 

Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

Стручни вођа пута, 

Учитељи од I до IV разреда, 

Представници агенције 

Планирани обухват ученика: Сви ученици од I до IV разреда. 

Трајање екскурзије: Једнодневна,од 7 до 21 сат 

 04.06.2021. 

 

Путни правци: 

Венчани –Ресава – Свилајнац- 

Јагодина –Венчани 

Полазак из Венчана,путовање 

прекоАранђеловца,Тополе,Марковца и 

Свилајнца до Ресавске пећине 

Начин финансирања: Родитељи ученика 
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Техничка организација: Склапање уговора са одабраном 

агенцијом и разрадом свих техничких 

детаља око организације спрвођења 

екскурзије. 

Евалуација и извештај о реализованом програму Извештај у јуну месецу о реализацији 

спроведене екскурзије. 

 

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ ОШ ,,ВЕЉА ГЕРАСИМОВИЋ'' 2020/21. 

ЗА V , VI , VII И VIII РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

Образовно-васпитни циљеви и задаци 

Непосредно упознавање културног, 

историјског и духовног наслеђа наше земље, 

као и привредних достигнућа. 

Проучавање објеката и феномена у природи, 

упознавање начина живота и рада људи 

појединих крајева, развијање позитивног 

односа према националним, културним, 

етичким и естетским вредностима, спортским 

потребама, схватање значаја здравља и здравих 

стилова живота. 

Развијање интересовања за природу и 

изграђивање еколошких навика, развијање 

позитивних социјалних вредности и 

емоционалних доживљаја. 

 

 

 

 

 

 

 

Садржаји којима се постављени циљеви 

остварују: 

Посета Музеја Нивне уметности,упознавање са 

делом Зузане Халупове, Владимира Бобоша, 

Мартина Јаноша, јана Гараја и других.. 

Посета родне куће Михаила Пупина у Идвору 

Посета дворца Дунђерски,историјски значај 

Обилазак Палића, Палићког језера и зооврта. 

Обилазак града Суботице-панорамски, градски 

тргови,синагога, Плава фонтана,градска кућа и 

упознавањем знаменитости града 

Носиоци предвиђених садржаја и 

активности: 

Директор школе,стручни вођа пута,одељењске 

старешине и представници агенције 

Планирани обухват ученика: Сви ученици од 5 до 8 разреда 
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Трајање екскурзије: Дводневна екскурзија са ноћењем. 

22.и 23.05.2021. 

 

 

Путни правци: 

Венчани – Ковачица –Идвор- Бечеј –дворац  

Дунђерски- Суботица – Палић – Суботица –

Венчани 

Путовање преко Барајева, Београда и Панчева 

до Ковачице, наставак пута преко Зрењанина и 

Бечеја до дворца Дунђерски, Суботица и 

повратак за Венчане 

Начин финансирања: Родитељи ученика 

 

Техничка организација: 

 

Склапање уговора са одабраном агенцијом и 

разрадом свих техничких детаља око 

организације спрвођења екскурзије ( одабир 

хотела ). 

Евалуација и извештај о реализованом 

програму 

Извештај у јуну месецу о реализацији 

спроведене екскурзије. 

 

 

 

 

 

 

Планнаставе у природи за школску 2020/2021. годину 

Узраст ученика: I – IV разред 

 

Образовно- 

васпитни 

циљеви и 

задаци 

Циљ организовања наставе у природи је остваривање одговарајућег 

садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног програма 

основне школе у климатски погодном месту из образовно-васпитних, 

здравствено-рекреативних и других разлога. 

 

Задаци наставе у природи су: 

 

- Програмски: Тематска реализација наставног градива, развијање 

способности опажања, посматрања, развијање радних и хигијенских 

навика, развијање солидарности, другарства и правилно коришћење 

слободног времена, развијање осећања одговорности према личној и 

имовини других лица. 

 

- Здравствени: Боравак у чистој животној средини; развијање еколошке 

свести  и љубави према природи и околини која нас окружује; бављење 

спортом и  рекреацијом; индивидуалне и колективне шетње и различите 

спортске активности 
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- Социјални: Заједничким животом и радом развија се социјализација деце 

и јача осећај колективног духа и заједништва; испољавање осећања на 

социјално прихватљив начин; усвајање ненасилних облика комуникације, 

заинтересованости ученика за одређени проблем и његово конструктивно 

решавање. 

Носиоци 

предвиђених 

садржаја и 

активности 

➢ Директор школе 

➢ Вођа пута 

➢ Одељењске старешине 

➢ Туристичка агенција 

Планирани 

обухват 

ученика 

ученика од 1. до 4. разреда - ( 70 %) 

Трајање Настава у природи организоваће се у трајању од шест дана. 

Дестинација Соко Бања 

Начин 

финансирања 

На терет родитеља  ученика који су прихватили услове за извођење 

наставе у природи у ратама 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР ПРИРЕДБИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

 

Септембар Свечаност поводом поласка првака у 

школу. 

Октобар и Новембар Дан школе 08.10.2020 и Дан просветних 

радника 

Обележавање дечије недеље.  

Децембар Свечаност поводом прославе Нове 

Године,Божићних празника и завршетак 

првог полугодишта. 

Јануар Школска слава „Свети Сава“. 

 

Март Приредба поводом 08.03.2021-Дан жена 

(нижи разреди) 

Април Приредба поводом Васкршњих свечаности 
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ПЛАН  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

 

Циљ професионалне оријентације у основној школи је пружање помоћи ученицима ради правилног 

одабира будућег позива.Овај циљ се остварује путем пружања и усвајања знања и учења кроз све 

наставне области и кроз радионичарски рад. 

 

         Тим за професионалну орјентацију сачињавају: 

 

          Марија Филиповић  – разредни старешина 8.разреда 

          Жарко Миленковић– разредни стрешина 7 .разреда 

          Душица Шарац- директор школе   

          Мирјана Миленковић- педагог 

          Мирјана Стевановић- учитељ 

 

 

 

 

Садржај актвиности Време 

реализације 

Разред Начин 

остваривања 

Носиоци активности 

-Формирање тима школе за ПО 

-Израда плана рада ПО 

-Упознавање родитеља и 

ученика о важности ПО, 

излагање плана радаи давање 

сагласности за реалне сусрете 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

VII-

VIII 

Састанак и израда 

плана  

Презентација са 

семинара П.О.    

Директор                                       

Педагог, 

Наставници                       

чланиви тима који су 

прошли обуку 

Ученици, Родитељи 

Анкета  о заинтересованости 

ученика о спровођењу и  

оинплементацији плана П.О.                                

- ПО предавање и информисање 

о интернет мрежи и корисним 

сајтовима   

- -Радионица-Сазнајем преко 

интернета куда после ОШ 

 

 

 

Септембар 

Октбар и 

Током 

године 

 

 

 

VII 

 

-VIII 

 

 

Анкета,анализа,  

извештај,             

предавање кроз   

редовну наставу 

информатике 

 

 

Школски тим 

Одељењске 

Старешине,                  

Ученици,                                      

Родитељи                                    

Наставник 

информатике 

Играње различитих улога    

везаних за рад 

људи(школи,продавници,пошти) 

 

Октобар 

 

I,II,II 

Игра, 

разговор, посета, 

групни рад 

педагог, 

одељ.старешина 

Свако занимање има добре и 

лоше стране 

Октобар IV.V,VI Разговор,дискусија Педагог              

Разредне старешине 

Радионица-,,Моја очекивања и 

презентација визије,игра по 

улогама 

 

 

Новембар 

 

VII-

VIII 

Радионичарски 

рад(рад у пару и 

фронтални)         

Кроз секције       

Панои 

Одељењске 

старешине,Чланиви 

тима,          

Библиотркар,Ученици 

Којим се занимањем баве људи   

у мом суседству 

 

Новембар 

 

I,II,II 

Разговор       

Настава            

Разредне 

старешине,ученици, 

Радионица-Погодите занимање 

нашег госта      

(родитаљи,бивши 

ученици,колеге,и.т.д.) 

 

 

 

Децембар 

 

VII-

VIII 

Радионица 

Разговор             

Дискусија 

Позвани гости, 

Директор          

Педагог, Школски 

тим,               Ученици   

 

Радионица-Асоцијације   

Посета-Сајам виртуелних 

 

Јануар          

 

VII-

Пантомима         

Дискусија и 

     Одељењске 

Старешине                                           
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занимања   Средња Економска 

школа А.Р. 

Фебруар VIII разговор          

Информисање о 

новим занимањима  

Чланови тима                                    

Ученици     

-Организовање и посета 

предузећа „Пештан“ Буковик, 

Запис Аранђеловац, Средње 

школе у Аранђеловцу, НСЗ, 

Музеј, ЗЦА 

-  

 

Март       

Април 

 

VII-

VIII 

Информисање,    

Разговор,             

Дискусија,          

Посета                

Радионица 

 

Одељењске 

старешине     

Директор,Чланови 

тима      

Ученици,Родитељи,         

Менаџери предузећа 

Организовање реалних сусрета 

са светом рада 

Март  IV,V,VI Посета, разговор Директор,            

Разредне старешине   

„Желео бих да будем кад 

порастем“ 

Април  IV,V,VI Радионица Школски тим   

Ученици  

Презентација и промовисање 

средњих школа(образовни 

профили и занимања) 

-  Анкета о будућем позиву                              

Упознавање ученика и родитеља 

са критеријумом завршног 

испита(Процедура,бодовање,  

успех,итд,) 

- упознавање ученика и 

родитеља са правилником о 

упису у средње школе 

 

 

 

 

 

 

 

Април      

Мај 

 

 

 

 

 

 

VII – 

VIII 

 

 

Долазак 

презентера 

средњих школа 

 

 

Анкета и анализа 

Података       

Информисање  

Разговор        

Дискусија 

 

 

Презентери средњих 

школа 

 

 

Представници 

средњих       школа                     

Директор ,  Разредне 

старешине          

Педагог,                          

Ученици  

Рад са ученицима који имају 

проблема у професионалном 

опредељењу 

 

Април,мај 

 

VIII 

Индивидуални и 

групни рад 

Педагог, чланови 

тима 

Зидне новине-занимање људи у 

школи,продавници,саобраћају и 

слично 

Мај  

I,II,III 

Радионица      

Панои 

Разредне старешине       

Педагог 

Литерарни и ликовни радови    

Мој тата ради-први раз.          

Кад одрастем бићу-други раз.   

Гледао сам како ради један мој 

рођак – трећи раз.   

 

 

Април      

Мај 

 

 

I,II, 

III 

 

Литерарна и  

ликовна секција 

 

Руководиоци          

секција 

Психолошка припрема и 

подршка ученицима пред 

полагање завршних испита 

Током 

године 

VIII Индивидуални и 

групни разговори 

Одељењске 

старешине, педагог 

Евалуација остварености плана 

рада 

 

Јун 

 

 

VII     

VIII 

Извештај, Анализа, 

предлози за 

унапређење плана 

Директор,Педагог, 

Школски   

тим,Представници 

свих актива,Локална 

самоуправа    

Ученици,Родитељи 
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Организовање предавање 

лекара. „Здравље као важан 

фактор при избору занимања“ 

Током 

године 

IV,V,VI Предавање Школски тим 

Лекари Д.З. 

Аранђеловац 

Предавање „Како развијати 

радне навике“ 

Током 

године 

IV,V,VI Предавање и 

трибина 

Школски тим и 

педагог,ученици и 

разредни старешина 

 

 

 

У оквиру професионалне орјентације вршњачки тим чине по 2 ученика сваког одељења 5.-8. разреда. 

Чланови вршњачког тима су ученици које су изабрали другови из њихових одељења на часовима 

одељењске заједнице. 

 

 

 

ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ ТИМА   У ОКВИРУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ 

 

 АКТИВНОСТИ        НОСИОЦИ ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Пријаве на конкурс за формирање 

вршњачког тима за ову годину 

Координатор тима,тим за 

ПО, разредне старешине 

      Септембар 

Уређење ПО кутка и ПО табле 

,укључивање чланова ВТ у извођење 

радионица на часовима одељењске 

заједнице (ПП презентације о необичним 

занимањима) 

ПО тим, ВТ тим, разредне 

старешине 

 

       Октобар 

Учествовање у припреми и реализацији 

радионице на родитељском састанку 

Реални сусрети- Стари занати 

ВТ, ПО тим, разредне 

старешине, 

наставници 

     Током године 

       

Новембар,Децембар 

Анкетирање ученика након завршене 

прве фазе програма,и након радионице 

са родитељима,обрада анкете и 

презентовање резултата на ПО табли 

Испробавање праксе-рециклирање 

ВТ, ПО тим, разредне 

старешине 

 

       Децембар 
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папира 

Уз помоћ наставника из тима за ПО 

контактирати Националну службу за 

запошљавање и добијене податке 

презентовати на ПО табли 

Направити контакт путем друштвених 

мрежа са вршњацима (или са људима 

различитих занимања) 

ВТ, ПО тим  

 

 

        Јануар 

Прикупљање података о средњим 

школама у региону,презентовање 

ученицима на ПО табли 

ВТ, ПО тим, наставници 

информатике 

 

       Фебруар 

Припрема за реалне сусрете,како 

спровести интервју? 

Пример на табли у ПО кутку 

Организација Дана девојчица ( за 

26.април) 

Интервју са неким експертом путем 

друштвених мрежа 

(на страном језику) 

 

 

Тим за П.О, ВТ тим 

наставник информатике      

разредне 

старешине,директор 

 

 

 

        Март,Април 

Организација реалних сусрета у нашој 

школи,контактирање ВТ из других 

школа и размена идеја и 

искустава,посете средњим школама у 

оквиру манифестације отворених 

врата,посета сајмовима 

запошљавања,посета фирмама 

Вршњачки тим-ПРОМОТЕРИ 

Тим за П.О, ВТ тим   

разредне   

старешине,директор 

 

   Април,Мај,Фебруар 

Анкетирање ученика о програму ПО, 

Одабир средње школе-о корисности ПО 

програма у одлучивању 

 

ВТ,ПО тим 

 

     Мај, Јун 
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ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И ПСИХО АКТИВНЕ                                               

СУПСТАНЦЕ (ДУВАН,АЛКОХОЛ,ДРОГА) 

 

 

 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

Начин  

остварива

ња 

-Предавање и презентација материјала   „ 

Превенција  злоупотребе психоактивних 

супстанци дувана, алкохола и осталих врста 

дрога 

-Радионица Ликовни радови на тему како 

рећи „НЕ“ алкохолу, дувану и дроги 

Септембар 

-Ученици 6, раз 

-Педагог 

-Наставник 

биологије 

Презентац

ија  

Предавање 

Радионица 

Упитник 

-Радионица 1 „ Пасивно пушење-решавање 

проблема “  

-Радионица 1 „ Истине и заблуде о 

психоактивним супстанцама “ 

Октобар 

-Ученици 6, раз 

-Педагог 

 

Радионица(

рад у пару 

и групи) 

-Радионица 1 „ Истине и заблуде о 

алкохолу “ 

-Радионица 2 „ Рекламе и перфидност  

Новембар 
-Ученици 6, раз 

-Нас.биологије 

Радионица(

рад у пару 

и групи) 

-Радионица 2 „ Како рећи НЕ дрогама “ 

-Радионица 2 „ Имам право да не 

пристанем “ 

Децембар 
-Ученици 6, раз 

-Педагог 

Радионица(

рад у пару 

и групи) 

-Радионица 3 „ Шта је контрола дувана-

питања, предрасуде и констатација 

-Радионица 3 „ Фазе развоја зависности “ 

Јануар 
-Ученици 6, раз 

-Педагог 

Радионица(

рад у пару 

и групи) 

-Радионица 3 „ Алкохол и породица “ 

-Радионица 4 „ Будућност без дуванског 

дима “ 

Фебруар 
-Ученици 6, раз 

-Педагог 

Радионица(

рад у пару 

и групи) 

-Радионица 4 „ Фактори ризика од опојних 

супстанци “ 

-Радионица 4 „ Алкохол-ризик за друге 

болести и поремећај односа међу људима “ 

Март 

 

 

-Ученици 6, раз 

-Педагог 

Радионица(

рад у пару 

и групи) 

-Упитник и анкета „ Колико смо научили о 

психоактивним супстанцама 

-Анализа резултата упитника 

Април 

Мај 

-Ученици 6, раз 

-Педагог 

-Директор 

-Нас. веће 

Анализа и 

дискусија 
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ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Планиране активности Носиоци активности Начин  
Време 

Место 

Евидентирање ученика којима је 

потребна материјална и социјална 

 Помоћ 

Одељенски старешина 

педагог 
Интервју за родитеље 

 

септембар 

у школи 

Брига о материјално и 

социјално угроженом 

ученику 

Одељенски старешина 

педагог 

директор 

Бесплатна кухиња, осигурање, 

екскурзија, уџбеници 

током 

године 

у школи 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

Радници Центра за 

социјални рад 

педагог 

Директор  

Помоћ деци из непотпуних 

породица октобар 

школа 

Хумани односи међу 

половима 

Одељенски старешина 

ученици 

Предавања: Односи између 

дечака и девојчица у школи и 

узајамно поштовање и 

другарство; Родитељи и деца; 

О љубави и пријатељству; 

Сукоб генерација; Све у своје 

време; Адолесценција 

 

током године 

школа 

Хуманитарна акција Одељенски старешина 

ученици 

Материјална помоћ болесној  

деци 

 

децембар 

школа 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

Радници Центра за 

социјални рад 

педагог 

Директор  

Тим за ПП 

Предавање: Превенција 

малолетничке деликвенције 
јануар 

школа 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

Радници Центра за 

социјални рад 

педагог 

Директор  

Сарадња са старатељем ученика током године 

школа 

Центар за 

социјални рад 

Хуманитарна акција Одељенски старешина 

ученици 

Помоћ деци ометеној у развоју  

(Акција Направи играчку) 

током године 

школа 

Хумани односи међу 

половима 

Одељенски старешина 

ученици 

Предавања: Лепо понашање; 

Борба против ружних речи; 

Место детета у породици; На 

прагу пубертета; Штетност 

пушења, алкохола и дроге; 

Ступање у брак и оснивање 

породице 

током године 

школа 
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ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

 

Здравствена превенција и заштита здравља ученика је изузетно значајан сегмент образовно-

васпитног рада.Здравствена превенција ће се остваривати кроз програме редовне наставе,али и 

посебне програме и активности образовно-васпитног рада.Основни циљ ових активности је: 

-Изграђивање здраве личности,брига о сопственом здрављу и здрављу породице 

   -Информисање и едукација ученика о факторима ризика по људско здравље и животну средину; 

  -Упознавање ученика са узорцима и последицама болести зависности и сиде и штит 

     а од ових ризика; 

   -Развијање потреба веће хуманизације односа међу људима и половима као фактор  

         људског здравља; 

 -Развијање и неговање правилног хигијенског и естетског односа према школи као  

радној средини. 

     Систематски преглед ученика обавиће се континуирано и разматрати на Наставничком већу и 

школском Савету родитеља и предузети потребне мере.  

Област и 

време 

реализације 

Садржај рада Носиоци 

активности 

Начин 

остваривањ

а 
I – IV V – VIII 

 

 

 

Изграђивање 

Самопоштова

ња 

 

Септембар и 

током године 

Сазнање о себи 

-Правилно вредновање 

понашања 

- Препознавање 

осећањаСистематски 

преглед ученика(1,3,5,7.раз) 

и вакцинација 

-Свест о личностима 

и разликама наших 

акција, осећања, 

изгледа 

-Евидентирање 

промена у развоју, 

формирање ултурног 

индентитета 

-Проналажење 

начина за 

превазилажење 

психолошких 

проблема 

Учитељи,      

разредне       

старешине,   

педагог            

радници 

З.Ц.Аранђел

оваца 

Разговор и 

изношење       

свјих 

запажања и     

закључака,      

извештај. 

 

 

Здрава храна 

 

 

Октобар и 

током године 

-Утврђивање сопствених 

потреба за 

храном и њихов однос са 

растом и развојем 

-правилна  исхрана -

пирамида 

-Препознавање  различитих 

физичкихспособности и 

фаза у развоју организма 

-Време за јело, оброци 

- Формирање навика у вези 

са правилном исхраном 

-Испитивање 

фактора који утичу 

на навике о 

правилној исхрани 

-Формирање 

основних ставова у 

погледу исхране 

- Балансирање хране 

са eнергетским 

потенцијалом 

 

Учитељи,      

разредне       

старешине,   

педагог         

Дечији 

диспанзер     

Аранђеловац 

Разговор и 

изношење       

свјих 

запажања и     

закључака,      

извештај 

Презентација 

Брига о телу         

Новембар  

-Стицање основних 

хигијенских навика: 

Прање руку, купање, 

хигијена уста и зуба, 

хигијена одевања и хигијена 

становања(Превенција 

заразних болести) 

- Развијање личне 

одговорности за 

бригу о телу: коси, 

устима, носу; 

чистоћа тела, 

брига о одећи , 

здраве навике, 

Учитељи,      

разредне       

старешине,   

педагог         

Дечији 

диспанзер     

Аранђеловац 

Начин 

живљења,       

вежба          

предавање 
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непушење 

Физичка 

активност и 

здравље                

 

Децембар              

Април 

-Налажење задовољства у 

физичким 

активностима 

-Стицање базичних 

способности 

покретљивости 

-Игра 

- Значај одмарања 

-Примењивање 

физичких 

способности 

удневним 

активностима 

-Развијање 

позитивних ставова 

за прикладност 

-Коришћење времена 

и рекреације 

-Избор активности, 

спортова и клубова 

за вежбу 

Учитељи,      

разредне       

старешине,   

педагог         

Дечији 

диспанзер     

Аранђеловац 

Мотивација,    

вежбе,             

реализација    

наставе у 

природи 

 

 

 

Бити здрав             

 

Јануар 

-Утврђивање здравог 

понашања 

-Потреба за одмором 

-Спавање и релаксација 

- Начини за савлађивање 

лаких 

здравствених проблема 

-Борба против дуванског 

дима 

-Научити како да се 

спречи болест     

Превенција болести 

зависности(дрога,алк

охол,пушење,интерн

ет) 

-Природне одбране 

организма 

-Спречавање 

нфекција 

-Суочавање са 

развојним 

страховима 

ианксиозношћу 

Учитељи,      

разредне       

старешине,   

педагог        

Д.З.Аранђело

вац   

Презентација  

вршњачка 

едукација       

радионица    

предавање 

 

 

Безбедно 

Понашање           

 

Фебруар 

-Научити основна правила о 

безбедности 

у кући, школи и заједници 

-Спречавање инцидента 

-Безбедно кретање у 

саобраћају 

-Стицање поуздања у 

опсегу 

активности : 

Безбедност у 

саобраћају, хитне 

интервенције, 

безбедно понашање 

П.У.  Ар.       

педагог 

Предавање     

разговор 

 

 

 

Односи са 

Другима                

 

 

Март 

-Упознати се са односима у 

породици и 

пријатељима : 

-Правити пријатељства са 

другом децом 

-Сарађивати у породици и 

школи 

-Савладати конфликтна и 

туђа 

нерасположења 

- Савладати широк 

дијапазон интеракција са 

људима различитих узраста, 

културе и 

традиције 

-Оспособити ученике 

да разумеју 

потребе 

и осећања других 

водећи рачуна о 

њима, 

прихватајући и 

поштујући различите 

традиције 

- Адаптирати се на 

промене у 

социјалним    

односима 

-Оспособити ученике 

да : 

Учитељи,      

разредне       

старешине,   

педагог          

Радионице,    

разговор         

анализа 
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ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 
ПЛАНИРАНЕ  

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

МЕСТО 

Упознавање ученика са 

законом и 

правилницима везаним 

за безбедност и здравље 

на раду 

Читање делова или 

сумирање правилника 

прилагођено  узрасту 

ученика 

Разредне 

старешине 

Септембар, 

октобар 

Учионице  

Упознавање родитеља 

са законом и 

правилницима везаним 

за безбедност и здравље 

на раду 

Читање делова закона 

и Правилника о 

безбедности и 

здрављу на раду и 

Акта о процени 

ризика на радном 

месту 

Секретар, 

Стручни 

сарадник 

Септембар, 

октобар 

Савет родитеља, 

Родитељски 

састанци 

Одржавање стручних 

трибина о ризицима 

везаних за безбедност и 

здравље у оквиру 

Организација  

стручних трибина, 

позивање предавача 

из Дома здравља или 

Директор , 

Стручни 

сарадник, 

Представник 

Октобар 

Новембар 

Кабинет 

информатике,  

Наставничко 

веће 

 

 

Хумани 

односи међу 

половима               

 

 

Април,мај 

-Оспособити ученике да : 

-Перципирају индивидуалне 

разлике 

међу половима 

-Сарађују са супротним 

полом 

- Научне да помажу 

другима када је то потребно 

-Светски дан здравља. 

-Правилно 

препознају своја 

осећања 

-Спознају физичке 

разлике међу 

половима 

- Стекну позитивне 

ставове и позитивно 

вреднују супротан 

пол 

- Откривање да 

одговарајуће службе 

пружају здравствену 

помоћ појединцу, 

организацији, 

различитим 

социјалним 

групама, заједници у 

целини 

-Допринети здрављу 

околине 

-Чувати животну 

средину 

- Открити начине 

социјалне 

интеракције 

са људима из 

заједнице 

 

Нас. 

биологије 

Интер 

активна 

настава 

 

 

Правилно 

коришћење 

здравствених 

служби                   

 

Мај 

 

- Упознавање и први 

контакти са 

лекаром, стоматологом, 

медицинском 

сестром, здравственим 

установама, 

болницама, домовима 

здравља 

Дечији 

диспанзер     

Аранђеловац  

раз.стар.        

Посета деч.     

Диспанзера 

школи и 

предавање 

Улога за 

здравље 

заједнице               

 

Јун 

- Знати сачувати здраву 

околину 

Наставници    

ученици         

локална 

заједница 

Акија 

,,Очистимо     

Србију“ 
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школског простора МУП-а Дома здравља, 

Педставник 

МУП-а 

Спровођење анкета на 

тему безбедности и 

здравља на раду 

Анкетирање 

родитеља, ученика, 

представника локалне 

самоуправе и 

наставника 

Разредне 

старешине. 

Стручни 

сарадник, 

секретар 

Децембар, 

јануар 

Учионице, 

Наставничка 

канцеларија 

Анализа спроведених  

анкета 

Преглед и 

статистичка обрада 

анкета 

Разредне 

старешине. 

Стручни 

сарадник, 

секретар 

Март Канцеларија 

педагога, 

Канцеларија 

секретара 

Обавештавање ученика, 

родитеља,  наставника и 

представника локалне 

самоуправе  о 

предлозима за 

побољшање 

безбедности и здравља 

на раду 

Упознавање са 

сумираним 

предлозима из анкета 

Разредне 

старешине. 

Стручни 

сарадник, 

Директор 

Април Учионице, 

интервју са 

локалним 

медијима 

Прављење акционих 

планова за спровођење 

предлога за подизање 

нивоа безбедности 

здравља на раду 

Израда  акционог 

плана 

Стручни 

сарадник, 

Секретар, 

Директор 

Мај Канцеларија 

педагога, 

директора или 

секретара 

Формирање тима за 

праћење спровођења 

акционог плана за 

подизање нивоа 

безбедности и здравља 

на раду  

Доношење  решења о 

формирању тима 

Директор Јун Канцеларија 

директора 

 

 

Подношење извештаја о 

безбедности и здрављу 

на раду 

 

Израда извештаја и  

достављање истог 

свим  заинтерсованим 

структурама 

Вођа тима за 

праћење 

реализације 

плана 

 Август Седница Савета 

родитеља, 

сасатанак 

ученичког 

парламента 

Огласна табла  
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.ПЛАН ЕКОЛОШКЕ  СЕКЦИЈЕ ,                                                                                            

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ   УРЕЂЕЊА   ШКОЛЕ 

 

Основни задатак  плана еколошке заштите је да упозна ученике са законитостима у природи и 

њиховом утицају и последице по људе. 

Кроз разне облике програмских активности  неопходно је да ученици уоче оне најфиније нити које 

међусобно повезују саможива бића,већ и жива бића са спољашном средином.На тај начин ученици 

ће сазнати да је биосфера глобални систем и да промене у било ком делу биосфере имају последице и 

на човека.Тако ученицима треба показати да се природа може сачувати и обновити,да ученици 

својим понашањем и личним ангажовањем томе могу и морају доприносити. 

У реализацији ових активности полазиште ће бити микросредина(породица,школа и њено ближе 

окружење),при чему треба практично указати ученицима  да активности очувања и заштите 

микросредине,имају велики значај и на макро плану глобалне заштите земље и природе уопште. 

План еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе реализова ће се кроз следеће 

програмске целине-Истраживање природе и промена у њој; 

-Заштита,обнова и унапређивање животне средине; 

-Школа као микроживотна средина; 

-Естетско уређење школе и њене ближе околине; 

-Окружење школе као шира животна средина и допринос школе на подизању еколошке свести. 

Програм еколошке заштите животне средине као мултидисциплиниран програм односно покрет у 

коме треба да на одговарајући начин учествују сви ученици и радници школе,детаљно је разрађен и 

дат као посебан прилог Годишњег планом рада школе.За реализацију овог плана задужена је 

наставница Бранка Павловић. 

 Чланови еколошке секције ће пратити рад одељењских заједница на уређењу школе,а све са циљем 

обезбеђења квалитетних услова средине у којој се учи,борави и ради. 

 

Чланови тима за естетско уређење школе су: 

1. Дејана Живановић координатор тима 1 

2. Невена Ирић 

3. Ана Васић 

4. Оливера Антонијевић координатор тима 2 

5. Мирјана Стевановић 

6. Сања Лекић 

7. Данијела Ранковић 

 

 

 

Еколошка секција 

Тема Циљеви  Начин 

остваривања 

садржаја 

Активност

и ученика 

Активности 

наставника 

Време  

реализаци

је 

УВОД Ученици треба да: 

-упознају основне 

појмове екологије 

-формирање 

еколошке свести 

-да новим знањима 

надограде оно што 

већ знају 

 

Сакупљањем 

папира и 

пластичних 

флаша за 

рециклажу 

 

Уређењем 

школског 

дворишта  

 

Уређењем хола 

Описивањ

е,посматра

ње,разгово

р,истражи

вање,црта

ње,праћењ

е појава и 

процеса у 

природи 

,извештава

ње,записи

вање,илус

Организује 

рад на 

часу,посмат

ра,записује,

илуструје,об

јашњава, 

евидентира,мо

тивише 

ученике,демон

стрира,прати,у

Септемба

р 

Октобар и 

током 

године 
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-да израде речник 

еколошких појмова 

и еколошки 

календар за 

2020/2021.годину 

школе и 

учионица 

(сређивањем 

паноа) 

тровање,д

искусија,р

ад у 

групи,рад 

у 

пару,инди

видуални 

рад,рад на 

пројекту 

смерава 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЂИВАЊЕ 

И ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Ученици треба да: 

-упознају изворе и 

облике загађивања 

животне средине 

-развијају свест о 

негативном утицају 

загађене животне 

средине на живи 

свет 

-развијају позитиван 

однос према 

природи 

-Проширивање 

знања и  активно 

упознавање животне 

средине као и 

упознавање са 

различитим 

начинима заштите 

живоне средине 

 

 

Сађењем цвећа 

и бригом о 

истом. 

Описивањ

е,посматра

ње,разгово

р,истражи

вање,црта

ње,праћењ

е појава и 

процеса у 

природи 

,извештава

ње,записи

вање,илус

тровање,д

искусија,р

ад у 

групи,рад 

у 

пару,инди

видуални 

рад,рад на 

пројекту 

Организује 

рад на 

часу,посмат

ра,записује,

илуструје,об

јашњава, 

евидентира,мо

тивише 

ученике,демон

стрира,прати,у

смерава 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

Март 

и 

Током 

године 

 

МОЈЕ  

ЕКОЛОШКО 

ОКРУЖЕЊЕ  

И 

УРЕЂЕНИЈА 

ШКОЛА 

Ученици треба да: 

-развијају жељу да 

ураде нешто за себе 

и заједницу у којој 

живе 

-раде на подизању 

еколошке свести 

својих суграђана 

-организују акције и 

кампање за чист и 

здрав град 

 

Уређивањем 

школског 

дворишта, 

расађивањем 

цвећа. 

Правњељем 

излета и у 

природи и 

препознавање

м лековитог 

биља. 

Прављењем 

кућица за 

птице у 

сопственом 

окружењу 

 

Описивањ

е,посматра

ње,разгово

р,истражи

вање,црта

ње,праћењ

е појава и 

процеса у 

природи 

,извештава

ње,записи

вање,илус

тровање,д

искусија,р

ад у 

групи,рад 

у 

пару,инди

 Април 

Мај 

Јун 

и 

Током 

године 
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видуални 

рад,рад на 

пројекту 
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ПЛАН ПОСЕТА НАСТАВНИХ ЧАСОВА ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГА ШКОЛЕ  

 

Циљ посете часа Наставни предмет Разред  Наставник  Време  

 

 

 

 

Унапређивање 

планирања и 

методичке 

организације 

наставног часа 

Примена техника 

учења за развијање 

критичког мишљења 

Праћење примене 

одређених новина 

 

 

 

 

Српски 

језик,математика,свет 

око нас 

I, 

II,III, 

IV 

Сања Лекић ,Славица 

Ћирић,Оливера 

Антонијевић,Данијела 

Ранковић,Мирјана 

Стевановић 

 

 

 

Октобар 

Током године 

I Славица Ћирић, Сања 

Лекић 

 
III  Оливера Антонијевић 

III Данијела Ранковић 

 

Српски језик V Миланка Милачић Новембар  

Биологија VI Невена Ирић  

Математика  V Танаско Томић  

 

 

Децембар  

 

Физика  VII Драгана Михаиловић 

Хемија  VIII Андреа Јанковић 

Историја VII Слађана Беговић 

Географија  VI Мирјана Лежаја 

Техника и 

технологија 

VII Александар Јакимов 

     

Да се сагледа 

адаптација ученика 

петог разреда 

 

Унапређивање 

Руски језик V Наташа Симић  

 

Током године 

Српски језик 

Енглески језик 

Математика 

V,VI Миланка Милачић 

Марија Филиповић 

Танаско Томић 
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планирања и 

методичке 

организације 

наставног часа 

 

 

Праћење 

остварености 

образовних 

стандарда 

 

Историја  VI Слађана Беговић 

Унапређивање 

планирања и 

методичке 

организације 

наставног часа 

Праћење 

остварености 

образовних 

стандарда 

Да се сагледа 

положај ученика у 

наставном 

процесу(субјекатска 

или пасивна 

позиција). 

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

VI Саша Бакић  

 

Март  
Музичка култура VII Сандра Вукоје 

 

 

 

 

Ликовна култура VIII Дејана Живановић 

Верска настава VIII Ненад Мијатовић  

 

Април  

 

 

Информатика и 

рачунарство 

VII Жарко Миленковић 
 

Унапређивање 

наставе, угледни час 

Историја 

Географија 

VII 

VIII 

Слађана Беговић 

Мирјана Лежаја 

Децембар-мај 

Унапређивање 

наставе, угледни час 

Природа и друштво 

 

 

IV 

Мирјана Стевановић 

 

Децембар-мај 
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Праћење понашања 

ученика 

Физичко васпитање III Данијела Ранковић Децембар - мај 

 

 
 

У реализацији датих тема (садржаја) остварују се циљеви унапређење наставе ,лакше усвајање знања 

повезивањем садржаја са другим наставним предметима У овој табели дат је приказ временске 

усклађености и корелације. 

 
 

 

ВРЕМЕНСКА УСКЛАЂЕНОСТ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА 

 
 

ТЕМА ПРЕДМЕТ И РАЗРЕД КОРЕЛАТИВНА ТЕМА И 

ВРЕМЕ 

Информатика и  рачунарство 
Информатичка технологија 

 

Информатика и рачунарство 

7раз  

Програмски језици 

Октобар-Новембар 

 

Енергетика 

 

Физика 

7. раз 

 

Струјно коло 

Март-Април 

Механичка енергија 

Технологија метеријала Хемија 

7 раз. 

Периодни систем 

Техничко и инф.образовање 

7.раз 

Технологија материјала 

Конструкторско моделовање Физика 7раз. Струјно коло 

Април-Мај 

Електроника и 

телекомуникација 

Информатика и рачунарство 

7раз 

Мултимедија, телевизија, 

интернет 

Модули Техничко и инф.образовање 

7 раз. 

  Графичке комуникације 

          Мај-Јун 

Информатика и рачунарство 

7 раз. 

 

Рад на рачунару 

                                                   ФИЗИКА          

Кретање,Сила,Маса, 

и Густина 

Математика 6.раз. 

 

Рационални бројеви 

Током целе школ.год. 

Физика и савремени 

 Свет 

Хемија 8. Раз. 

 

Хемија животне средине  

Мај                               

Физика и савремени 

 Свет 

 

Биологија 8. Раз. 

 

 

Животна средина,  

здравље и култура 

Мај                                                                                          

 Електрична струја 

 

 

Т.И.О. 

8 раз. 

 

Електричне машине и 

Струја 

Мај 

                                                СРПСКИ ЈЕЗИК 

 Свети Сава Историја,Музичка култура Свети Сава 
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 Ликовна култура  5 раз. Децембар, Јануар   

Необичне пустоловине 

 

Руски језик 

5 раз. 

Остало 

Фебруар ,Март    

Радознала чула 

 

Енглески језик 

5раз. 

Окружење 

Март,Април     

                                                       EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Школа 

 

 

 

Математика 

1 раз. 

 

 

Класификација                       

предмета према својствима                       

                     Септембар  

Окружење 

 

Географија 

6 раз . 

Европа- СредњЕвропа 

Фебруар-Март 

Медији и култура 

 

Физичко васпитање 

Атлетика   

7 раз. 

 

Октобар 

Здравље 

 

Биологија 

7 раз. 

Грађа човечијег тела 

Фебруар 

 МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Музички инструменти Енглески језик  7 раз. Прво полугодиш. 

 ИСТОРИЈА  

Први Светски рат Музичка култура  8 раз. Децембар         

 ГЕОГРАФИЈА  

Италија Музичка култура  6 раз. Јануар 

 Ликовна култура     

Боје Музичка култура  5 раз. Април 

 

 

Време/месец Активност реализатори циљ 

     Септембар Иницијално тестирање Предметни 

наставници 

Утврдити ниво претходних  

знања 

Септембар Анализа резултата Предметни 

наставници 

Уочавање нивоа постигнућа и 

остварености нивоа стандарада 

Септембар/ 

октобар 

Рад на  отклањању  

уочених слабости у  

постигнућима 

Предметни 

наставници 

Подизање  нивоа постигнућа 

 

Септембар 

Примене  стандарда и 

исхода у наставном 

процесу 

Предметни 

наставници 

Подизање нивоа свести  

наставника и ученика 

Октобар/ 

новембар 

Пробни завршни 

испит 

Предметни 

наставници 

Припрема за завршни испит , 

сагледавање нивоа остварености 

стандарда и исхода 

 Анализа пробних 

тестова 

Предметни 

наставници 

Уочавање нивоа постигнућа и 

остварености нивоа стандарада  
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Јануар 

Упознавање родитеља 

ученика осмог разреда 

са планом припрема 

ученика за завршни 

испит 

Одељењске 

старешине, 

стр. сарадници 

 

Информисање родитеља 

Током 

школске 

године 

Реализација часова 

припреме за завршни 

испит /на нивоу 

седмице 

Предметни. 

наставници 

Континуирана припрема за 

завршни испит 

 

Током год. 

1 месечно 

Интезивна примена 

писаних провера 

постигнућа ученика из   

српског и математике 

(тестови, контр. 

задаци, делови тестова 

и сл.) 

Предметни. 

наставници 

Континуирана припрема за 

завршни испит 

Децембар, 

мај 

Провера постигнућа 

ученика композитним  

тестовима 

Предметни. 

наставници 

Подићи спремност  за завршни 

испит 

Од 

2.до13.јуна 

Припремна настава Предметни. 

наставници 

Припрема за завршни испит 
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ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ  РАДА 

 

 

План унапређивања је настао на основу праћења и анализа реализације потављених циљева 

образовно- васпитног рада.Основни циљ је осавремењавање,реализација и оптимализација рада  и то 

путем: 

-Примена савремених психолошко-педагошких,дидактичко-методичких и стручних достигнућа у 

раду; 

-Стварање услова за максималну активизацију ученика и развијање њихових способности; 

-Подизање нивоа педагошког,психолошког и здравственог обаразовања родитеља. 

 

 Унапређивање образовно-васпитног рада ће се одвијати: 

-Путем наставе,примене савремених метода и облика рада у настави,примене иновација у образовној 

технологији у настави; 

-Кроз увођење рачунара у наставу; 

-Подизање квалитета рада одељењских заједница; 

-Кроз стручно усавршавање наставника; 

-Путем сарадње са родитељима. 

 

 

 

 

ЗАЈЕДНИЧКИ САДРЖАЈ РАДА 

 

Могућност примене активне наставе у појединим наставним предметима. Планом рада стручни 

активи ће предвидети реализацију угледних часова. 

 

 

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

 

 

Циљ овог вида унапређивања образовно- васпитног рада је примена актуелних начина и садржаја 

рада за ОЗ,осамостаљивање ученика у раду ОЗ и унапређивање рада одељењског старешине.Посебно 

ће се радити на едуковању одељенских старешина у развијању социјалних односа унутар одељенских 

колектива и узградњи радионичарских принципа рада у реализацији садржаја рад ОЗ. 
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

Сарадња породице (родитеља) и школе изузетно је значајна и од ње у многоме зависи ниво 

успешности остваривања целокупног васпитно-образовног рада. Могућности и облици рада су 

вишеструки. Ова сарадња реализоваће се кроз индивидуалне састанке,родитељске састанке и 

трибине. 

 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ 

 

Лични контакт ,разговор,најпогоднији је начин да се наставник упозна са условима живота 

породице,економским и стамбеним приликама,хигијенским условима,културним навикама,односима 

у породици,здравственом стању и односу родитеља према деци. 

За сваки индивидуални разговор неопходна је припрема наставника. 

Изузетно је важно створити потребну климу уз пуно поштовања личности родитеља и ученика.Што 

је предуслов узајамног поверења.Индивидуални разговори обављаће се најмање једанпут у 15 дана, а 

по потреби и чешће. 

 

 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

 

 

 

Родитељски састанци представљају групни облик међусобног информисања и договора о 

конкретним питањима и проблемима.Као најпогоднији и најефикаснији облик сарадње су одржавање 

Одељењских састанака. 

          На овим родитељским састанцима у центру пажње биће проблеми одељења.То су најчешће 

питања везана за организацију наставе,дисциплину ученика,похађање школе домаћим 

задацима,организацију слободног времена,помоћ слабијима и талентованим ученицима,посете 

предузећима,екскурзије,избор будућег позива и тд... 

 

Планирана тема за разговор са родитељима: 

Први разред: Полазак у школу,велика промена у животу седмогодишњег детета  

Други разред: Прелазак са описног на бројчано оцењивање,награђивање и кажњавање као васпитна 

мера 

Трећи разред: Радни дан и слободно време ученика 

Четврти разред: Припреме за прелазак на предметну наставу и радне навике ученика 

Пети разред:Адаптација ученика на предметну наставу,шта чинити да успех у учењу буде бољи 

Шести разред: Карактеристике прелаза из дечијег доба у зрелост 

Седми разред: Склоности и могућности у избору занимања 

Осми разред: Даље школовање ученика и професионална оријентација 

 

- Општи родитељски састанци: 

           Ова форма ће се примењивати када се третирају питања која се односе на планирање рада 

школе,организацију и извођење наставе предузимање већих и значајних акција,рад ђачке кухиње 

итд... 

План сарадње са родитељима налази се у прилогу 
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ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ 

 

НАЧИН 

НОСИЦИ 

АКТИВНО-

СТИ 

 

МЕСТО 

ВРЕМЕ 

Упознавање родитеља са организацијом рада у 

школи; избор члана Савета родитеља; полазак у 

школу, велика промена у животу седмогодишњег 

детета; представљање изборних предмета 

информисање с образовним стандардима, правила 

понашања ученика 

Предавање; 

ЧОС; 

разговор 

Разредне 

старешине,   

учитељи, 

педагог 

 

Учионица 

Септембар 

Дан школе, веће ангажовање родитеља у 

ваннаставним активностима.Пружање помоћи у 

осмишљавању радног и слободног времена 

ученика; прелазак са разредне на предметну 

наставу; информисање родитеља/старатеља са 

посебним Протоколом.Базар дечијег 

стваралаштва-хуманиратна акција, Пирамида 

исхране и здрави стилови живота-предавање. 

Разговор, 

предавање, 

упитник 

 

Наставници, 

учитељи, 

родитељи, 

директор, 

педагог 

 

Учионица 

Октобар 

Одржавање родитељских састанака (тромесечје); 

индивидуални разговори са родитељимљ; тражење 

сагласности родитеља за извођење екскурзије 

Разговор, 

упитник; 

„Отворена 

варата“ 

 

Разредне 

старешине,    

 

Учионица 

Новембар 

Родитељски састанци (крај првог полугодишта), 

укључивање родитеља у хуманитарну акцију –

Базар новогодишњих честитки 

 

Разговор; 

приредба, 

прикупљање 

новчане 

помоћи 

Наставници, 

учитељи, 

родитељи, 

директор, 

педагог 

Хол школе; 

Учионица 

Децембар 

Шта учинити да успех ученика буде бољи,; 

приредба поводом школске славе Свети Сава 

Разговор, 

трибина, 

приредба 

Ученици, 

наставници, 

родитељи 

Просторије 

школе 

Јануар 

Информисање родитеља будућих првака; 

саопштавање постигнутих резултата са такмичења, 

приредба за родитеље поводом Дана жена 

 

Предавање, 

разовор 

приредба 

 Директор, 

педагог, 

васпи-тачи, 

предметни 

наставници, 

ученици, 

родитељи 

Вртић, 

 Хол школе; 

Учионица 

Март 

Акција уређења школског дворишта, предавање за Радна 

акција, 

Родитељи, 

наставници, 

Школско 

двориште, 
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родитеље о значају исхране и физичке активности предавање ученици, 

лекар 

учионице 

Април 

Професионална орјентација, склоности 

имогућности у избору занимања; екскурзија 

(сагласност родитеља) 

Родитељски 

састанци, 

упитници 

Одељенске 

старешине 8. 

разреда, 

директор, 

педагог, 

одељењске 

старешине 

Учионице  

Мај и током 

године 

 Приредба за крај школске године; другарско вече 

(4. и 8. разред) 

Приредба, 

журка 

Ученици, 

родитељи, 

наставници 

Хол школе, 

 

Јун 

 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ СРЕДИНОМ 

 

Сарадња са школским окружењем, друштвеном средином, значајан је аспект делатности школе. 

Школа и окружење налазе се у динамичној вези и повратно утичу на укупне односе како у школи, 

тако и у друштвеној средини. У зависности од материјалне ситуације, школа ће чинити напоре да 

садржајније задовољи интересе средине, пре свега кроз одређене садржаје: 

- еколошко уређење и заштита школске и друштвене средине 

- културну, јавну и спортско-рекреативну делатност; 

- педагошко-психолошка едукација родитеља 

 

 
 

План  сарадње са локалном самоуправом 

 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив 

организације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 
Време реализације 

1. 
Центар за 

социјални рад 

- малолетничка деликвенција 

- материјално и социјално угрожени 

  ученици 

- ученици на смештају 

- развод родитеља 

директор, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

током године 

2. 

Медицински 

центар  

(Дечји 

диспанзер) 

- систематски преглед 

- стоматолошки преглед 

- вакцинације 

- издавање Здравствених картона 

  ученицима који иду на 

  вишедневну екскурзију и ''Школу у 

  природи'' и екскурзију –дужу од 

једног дана 

директор, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

октобар, 

новембар 

 У току године 
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-предавања превенције болести 

зависности(5-8) ,хигијенске навике и 

превенција заразних болести (1-

4)разред  

3. 

Општинска 

организација 

Црвеног крста 

- предавање ''Болест прљавих руку'' 

- предавање ''Безбедност у 

  саобраћају'' 

- обележавање дечје недеље- 

обележавање Светског дана борбе 

  против АИДС-а 

- ''Крв живот значи'' 

- акција Хуманитарне помоћи 

стручни 

сарадници школе 

и Црвеног крста 

октобар 

септембар 

наставници, 

педагог 
октобар 

учитељи, 

наставници  

С. језика и Лик. 

културе 

децембар 

април 

Слађана Беговић током године 

4. 

Скупштина 

општине 

Аранђеловац 

- материјално - финансијска питања 

- категоризација ученика 

- непохађање редовне наставе 

директор 

 
током године 

педагог IX, XII, VI, VIII 

одељенске 

старешине, 

педагог, директор 

по потреби 

5. 

Дечји вртић 

''Дуга'' 

истурена 

одељења у 

Венчанима и 

Тулежу 

- посета предшколаца школи и 

упознавање са радом школе и будућим 

учитељима 

директор, педагог 

и учитељи који 

примају I раз. 

јуни 

6. Средње школе 

- професионална оријентација 

  (презентација школа и образовних 

  профила) 

- посета Сајму средњих школа 

одељенске  

старешине 7. и 

8.р. 

педагог 

током године 

април - мај 

7. 
Основне 

школе 

- размена искустава 

- стручна усавршавања кроз 

  заједничке семинаре 

-општинска такмичења 

директор, 

педагог, 

наставници 

током године 

 

 

 

 

8. 

Културно-

уметничка 

друштва 

 

-Сарадња са КУД ,,Шамот“ 

учитељи, 

наставник муз. 

културе 

октобар - мај 

9. 

Центар  

за културу 

Аранђеловац 

 

- дружење са дечјим песницима 

,предавања,радионице,стручне 

трибине 

учитељи, 

наставници 
септембар 

одељенске 

старешине 8. 

разреда и 

представници 

ђачког 

парламента  

мај 

10. 
Библиотека 

''Свети Сава''  

- такмичење у изражајном читању 

- такмичење у рецитовању 

- литерални конкурс 

учитељи и 

наставници  

 

током године 
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ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 

Активности  Начин  Носиоци 

активности  

Време  

Естетско уређење 

учионица  

Израдом дечјих 

радова и уређењем 

просторија 

Одељенске 

старешине 

Октобар  

Еколошка средина  Естетско уређење и 

гајење биљака у 

школском простору 

Еколошка секција Септембар-јун, 

недељне активности  

Стручно усавршавање 

наставника, иновирање 

наставе  

Реализацијом 

угледног часа 

Предметни и 

разредни 

наставници 

 

Септембар, октобар, 

децембар, март,  

 

У школи постоје развијени облици информисања и приказивања свих активности путем огласних 

паноа .актуелних изложби,тематских изложби по разредима и школи у целини,у зависности од 

финансијских средстава,штампање школског листа поводом дана школе, постоји сајт школе, а у 

плану је и отварање фејсбук странице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

српског језика 

11. 
Спортски 

клубови 

- коришћење спортских терена 

  спортског клуба „ФК. Венчани“ 

наставници 

физичког 

васпитања 

током године 

12.  
Месне 

заједнице 

- побољшање инфраструктуре  

- побољшање превоза ученика и 

  наставника 

директор  током године 

13. Црква 

- обележавање Светог 

Саве,Ускрса,Божића, 

  Видовдана и других верских 

  празника везаних за учешће деце 

вероучитељи током године 

14.  

Радне 

организације у 

 нашој 

околини 

' 

- посетапредузећа и  школа 

директор 

Одељењски 

старешина 7. и 8. 

разреда 

током године 

15. Музеј  
-Презентација завичајног музеја града 

Аранђеловца  

Директор 

наставници  

 

током године 
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ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 

ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 

Активности  Начин  Носиоци 

активности  

Време  

Презентација за родитеље 

ученика првог разреда 

„Мотивација “ 

Вођење 

презентације 

Учитељи првог 

разреда 

Септембар 

Прослава Дана школе Приредба за 

родитеље и 

мештане 

Руководиоци 

секција, директор 

Октобар 

Информативне емисије 

локалних телевизија о пролсви 

Дана школе, активностима у 

школи, настави  

 

Презентација 

часа 

Наставници  Октобар 

Новембар 

Учешће ученика на 

такмичењима и конкурсима 

дечјег ставаралаштва 

Према 

плановима 

предметних 

наставника и 

руководилаца 

секција 

Предметни 

наставници и 

руководиоци секција 

Фебруар, март, 

април 

Упознавање Савета родитеља 

са реализацијом акционог 

плана самовредновања за 

2017/2018. и добијеним 

резултатима 

Вођењем 

презентације 

Педагог Јун 

 

 

 

Захваљујући добром маркетингу школе и залагању директора,добра је сарадња са радним 

организацијама на територији Општина Аранђеловац и Лазаревац, посебно медијима (РТВ Сунце, 

РТВ Шумадија) школа је у могућности да значајним активностима, резултатима, догађајима објави 

информације. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА „ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“ 

 

 

ПРЕДЛОГ МОДЕЛА/ПРОГРАМА/АКТИВНОСТИ  

ЗА ДОДАТНУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНУ ПОДРШКУ РАЗВОЈУ УЧЕНИКА У 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

Напомена: Сви предлози треба да буду такви да се могу реализовати након редовне наставе 

(обогаћен и проширен једносменски рад школе). Подаци се уносе електронски, могуће је проширење 

редова. Подаци треба да буду јасно приказани, конкретни. 

Школска управа: Крагујевац 

Назив школе: ОШ „Веља Герасимовић“ 

Место и општина: Венчане, Аранђеловац 

Број и врста објеката у који се уводи пилот пројекат: 

- Матична школа:    ДА      НЕ 

- Издвојена одељења  ДА   НЕ 

Навести називе издвојених објеката и места у које се уводи пилот пројекат:  

Име и презиме директора школе: Душица Шарац  

Контакт директора (телефон и мејл): 064/3225492; os.veljagerasim@gmail.com 
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

Област деловања Српски језик, СОН  и ПИД; Чувари природе, Музичка култура, 

Ликовна култура 

Назив активности Дечији водич кроз моје место и околину 

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

ЦИЉ: Ученици упознају своје место и околину кроз истраживачки 

рад. 

ИСХОДИ: ученик обилази значајне установе у месту и околини; уме 

да издвоји и прикупи битне информације; уме да слика фото – 

апаратом и пребаци фотографије на рачунар; уме да сарађује; 

комуницира са људима из окружења;  

Опис активности - Обилазак значајних установа и знаменитости у месту и 

околини; 

- Прикупљање информација о свом месту;Све о мом крају 

- Сликање фото-апаратом;  

- Разговор са мештанима;  

- Прикупљање усмених и писаних материјалних извора;  

- Биљке нашег краја, становници шуме ,воћњака, повртњака 

Прављење водича и склапање материјала по групама;представљање 

водича 

Циљна група којој је 

намењено 

Од првог до четвртог разреда. 

Носиоци активности Професори разредне наставе 

Место реализације Учионица, окружење. 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

10% 

Исхрана ученика Ученицима је ручак обезбеђен из оближње пекаре. 

Процена обухвата 

ученика 

20 ученика 

Додатни ресурси Потребна је добра интернет мрежа, рачунар, фото-апарат, подршка 

родитеља и мештана, папир за штампање водича, простор за 

изложбу. (ресурсе обезбеђује школа уз помоћ месне заједнице и 

општине града) 

Додатне напомене  
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

Област деловања Српски језик, СОН  и ПИД; Чувари природе, Музичка култура, 

Ликовна култура 

Назив активности На путу око света 

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

ЦИЉ: Ученици се упознају са земљама света, културом , обичајима, 

начином живота, језиком  

ИСХОДИ: ученици умеју да препознају карактеристике одређене 

земље, поштују различитости култура, начина живота, развијају 

толеранцију и љубав према свом и осталим народима поштујући 

различитости.  

Опис активности - Гледање кратких филмова о далеким и мање далеким 

земљама 

- Гледање фотографија и израда презентација на којима су 

представљена обележја држава 

- Слушање музике, читање бајки и прича из дате земље  

- Упознавање са кухињом и израда јела по рецептима 

- Упознавање обичаја и језика 

Виртуелна посета појединим знаменитостима 

Циљна група којој је 

намењено 

Од првог до четвртог разреда. 

Носиоци активности Професори разредне наставе 

Место реализације Учионица, летња учионица 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

10% 

Исхрана ученика Ученицима је ручак обезбеђен из оближње пекаре. 

Процена обухвата 

ученика 

15 ученика 

Додатни ресурси Потребна је помоћ из окружења , људи који су живели у страним 

земљама, наставника страних језика. Материјал за израду панова, 

рачунар и бим пројектор, обезбеђивање превоза за посету 

националним музејима.  

Додатне напомене  
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

Област деловања Подршка у учењу 

Назив активности Учимо заједно 

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

Ученици уз помоћ додатних часова остварују боље резултате и 

лакше савладавају градиво 

Ученик уме да учи на ефикаснији начин , тражи помоћ, издваја битно 

од небитног, уме да помогне другу у учењу, боље сарађује у групи  

  

Опис активности - Додатни часови обавезних предмета диференцирани према 

потребама ученика 

- Унапређен креативан рад са ученицима 

- Допунска настава 

- Пројектна настава 

- Припрема за такмичења 

- Индивидуализована настава и рад по ИОП-у 

- Подстицање вршњачког учења 

- Унапређивањњ наставе на даљину путем доступних 

платформи 

 

Циљна група којој је 

намењено 

Од првог до четвртог разреда. 

Носиоци активности Професори разредне наставе 

Место реализације Учионица, окружење. 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

10% 

Исхрана ученика Ученицима је ручак обезбеђен из оближње пекаре. 

Процена обухвата 

ученика 

20 ученика 

Додатни ресурси Потребна је добра интернет мрежа, рачунар, маатеријал за вежбање , 

књиге о учењу и едукативне књиге 

Додатне напомене  
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

Област деловања Српски језик, СОН  и ПИД; Чувари природе, Музичка култура, 

Ликовна култура, Физичко васпитање 

Назив активности Школско двориште  - оаза мира и лепоте 

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

ЦИЉ: Уређење школског дворишта 

ИСХОДИ: ученици умеју да направе план за уређење школског 

дворишта, умеју да уз помоћ уреде школско двориште, припреме 

земљиште и посаде биљке, сарађују у групи, поштују еколошке 

стандарде 

Опис активности - Прикупљање идеја за уређење школског дворишта  

- Израда план за уређење школског дворишта 

- Припрема земљишта и садња биљака 

- Прављење кућица за птице 

- Поштовање еколошких заповести 

Презентовање пројекта – заједничка журка у школском дворишту 

Циљна група којој је 

намењено 

Од првог до четвртог разреда. 

Носиоци активности Професори разредне наставе 

Место реализације Школска кухиња, учионица, летња учионица. 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

10% 

Исхрана ученика Ученицима је ручак обезбеђен из оближње пекаре. 

Процена обухвата 

ученика 

20 ученика 

Додатни ресурси Потребна је додатна подршка породице и окружења, предузетници 

који производе цвеће, столари и слично . Обезбедити материјал и 

алат за рад. 

Додатне напомене  
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

Област деловања Брига о здрављу - спорт 

Назив активности Школица спорта 

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

Брига о телу и здрављу, проширивање знања о значају здравствене 

културе и хигијене, зна функцију игре, основна правила, неопходне 

појмове, основне принципе тренинга и пружа помоћ. Развијање 

позитивног односа према здравим стиловима живота, развијање 

позитивног односа према другима, тимског духа. 

Опис активности Ходање и трчање, скакање и прескакање, елементарне игре, 

оспособљавање за елементе спортова према интересовању ученика 

(мали фудбал, штафетне игре, одбојка, кошарка, игре по избору 

ученика...). Посете спортским објектима и клубовима. Организован 

одлазак на утакмице. Предавања о значају вежбања и спорта за 

здравље.  

Циљна група којој је 

намењено 

Ученици 1-4. разреда 

Носиоци активности Учитељи од 1-4 разреда 

Место реализације Школско двориште, спортски  терени, травнато игралиште Клуба  из 

Венчана, у зимском периоду учионица и сала Дома културе у 

Венчанима.  

Потребно ангажовање 

извршилаца 

15% радног времена 

Исхрана ученика Коришћење ђачке кухиње 

Процена обухвата 

ученика 

Око 20 ученика 

Додатни ресурси Потребно је од 10 до 15 различитих лопти, мали голићи, реквизити 

вијаче, козлић, одскочна даска. 

Додатне напомене  
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

Област деловања Историја; 

Назив активности Живот у прошлости 

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

Циљ је упознати ученике са начином живота у прошлости,направити 

вертикалне  везе са садашњошћу и на тај начин ће боље разумети 

време у коме живе; 

Исходи:развијена  општа култура ученика; 

-јачање српског језика и усменог изражавања и образлагања свог 

мишљења; 

-ученици су креативни,радознали,истраживачи; 

-разликују узрок,повод и последицу неког догађаја; 

Опис активности -гледање филмова и презентација које говоре о начину живота у 

средњем веку,на српском двору Немањића,на двору Обреновића и 

Карађорђевића; 

-играње игара из средњег века,поређење некад и данас; 

- израда паноа,маски,новца,опсадних справа, 

утврђења, грбова, играчака; 

-израда средњовековног накита; 

-Мода и фризуре средњег века; 

-јеловник на двору Немањића,прављење посластица и дегустација; 

-писање средњовековних писама; 

- Обилазак културно-историјских споменика,посета музеју; 

 

Циљна група којој је 

намењено 

Ученици од 5 до 8 разреда; 

Носиоци активности Наставник историје Слађана Беговић; 

Место реализације Школа,локална средина; 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

Наставник историје 10% 

Исхрана ученика  

Процена обухвата 

ученика 

 

Додатни ресурси 15 ученика; 

Додатне напомене Хамер, маказе, боје, тканине; 
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

Област деловања  

Назив активности Лепо у нама и око нас 

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

ЦИЉ: Ученици кроз креативни рад и разговор о лепим стварима 

развијају своју креативност,машту и јачају своје самопоуздање 

ИСХОДИ: ученик прикупља потребне материјале; уме да издвоји и 

прикупи битне информације; описује свој рад и радове других; 

изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове;описује 

разлике које уочава на радовима;изрази своје замисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном техником; уме да направи свој 

уметнички рад; уме да слика фото – апаратом и пребаци фотографије 

на рачунар; уме да сарађује;  улепшава и уређује  простор у коме 

борави; комуницира са људима из окружења; развија позитивне 

емоције и осећај за лепим кроз креативност; разговара о позитивним 

утисцима; развија пријатељски однос са вршњацима  

Опис активности - Обилазак значајних установа и знаменитости у месту и 

околини; 

- Прикупљање информација из свог места; 

- Сликање фото-апаратом и прикупљање старих фотографија;  

- Разговор са мештанима;  

- Прикупљање усмених и писаних материјалних извора;  

- Прикупљање потребних материјала за израду различитих 

декорација 

- Израда креативних радова 

- Осликавање школских просторија 

- Осликавање намештаја у школи 

- Уређење и улепшавање школског дворишта 

- Прављење декорација поводом празника и уређивање 

школског простора у складу са празницима и годишњим 

добом 

- Осмишљавање порука љубави и пријатељства,писање и 

украшавање порука 

- Декорација јела и украшавање слатких залогаја 

- Улепшавање себе и других (шминка и фризура) 

- Посета галеријама и музеју 

- Излагања индивидуалних и групних радова 

- Прављење паноа и презентација са ученичким радовима 

- Организовање ревија  и маскембала у оквиру школе  

Прављење водича и склапање материјала по групама; 

Циљна група којој је 

намењено 

Од петог до осмог. 

Носиоци активности Професор ликовне културе и педагог 

Место реализације Учионица, окружење. 
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Потребно ангажовање 

извршилаца 

20% 

Исхрана ученика Ученицима је ручак обезбеђен из оближње пекаре и ђачке кухиње. 

Процена обухвата 

ученика 

20 ученика 

Додатни ресурси Потребна је добра интернет мрежа, фото-апарат, подршка родитеља 

и мештана, различите врсте материјала потребне за израду 

различитих активности, простор за излагање. (ресурсе обезбеђује 

школа уз помоћ месне заједнице и родитеља) 

Додатне напомене  
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

Област деловања Брига о здрављу-СПОРТ  

Назив активности Спорт за све 

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

Циљ:Ученици кроз физичку активност развијају позитиван однос 

према здравим стиловима живота, према другима и развијају тимски 

дух 

Исходи: ученик ће бити у стању да савлада основна правила у 

фудбалу, одбојци, рукомету, кошарци, ученик ће бити у стању да 

примени основна правила у игри, ученик ће бити у стању да развија 

тимски дух кроз игру и да развија такмичарски дух,ученик ће 

примењивати здраве стилове живота,развијаће позитиван однос 

према другим ученицима, побољшаће моторику,  

Опис активности -учење основних правила у одбојци, рукомету, фудбалу и кошарци у 

зависности од интересовања ученика 

- примењивање основних правила кроз игру 

- учешће у тимским играма 

- развијање такмичарског духа кроз правила игре 

- учешће на школским турнирима 

-учешће на турнирима ван школе 

- учење о здравим стиловима живота 

- изграђивање позитивних вршњачких односа кроз игру 

- посета Спортских стадиона ван града 

- посета спортског музеја у Београду 

Циљна група којој је 

намењено 

Ученици 5-8. разреда 

Носиоци активности Наставник физичког васпитања 

Место реализације Школско двориште, одбојкашки терен 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

15% радног времена 

Исхрана ученика Коришћење ђачке кухиње 

Процена обухвата 

ученика 

Око 20 ученика 

Додатни ресурси Потребне су одбојкашке  лопте, рукометне лопте, лопте за фудбал, 

мрежа за одбојку и други реквизити 

Додатне напомене  
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

Област деловања Mузичка култура ( Повећање ефикасности образовања и васпитања ) 

Назив активности Часови клавира и солфеђа 

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

Ученик: развија моторичке, психичке и физичке способности. 

изражава своја осећања и емоције кроз извођење музике. 

побољшава своју концентрацију и интелигенцију. 

упознаје и препознаје основе музичке писмености. 

Учи и изводи различит музички репертоар јавно на школским 

приредбама . 

Ученик који похађа Музичку школу или жели да упише Музичку 

школу прати програм и припрема се за редовне часове и полагање 

испита за Музичку школу. 

 

 

Опис активности Часови ће се реализовали 1 недељно у трајању по 1 школски час 

Циљна група којој је 

намењено 

Од 1 до 8 разреда 

Носиоци активности Професор музичке културе (дипломирани музички педагог)  

Место реализације Школска учионица 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

10 % радног времена 

Исхрана ученика Ђачка кухиња 

Процена обухвата 

ученика 

Од 1 до 10 ученика 

Додатни ресурси Ресурсе обезбеђује школа и наставник 

Додатне напомене  
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

Област деловања Музичка култура ( Слободна активност ) 

Назив активности Хор и оркестар ( мали и велики ) 

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

Ученик :се оспособљава за групно музицирање. 

              :учествује на школским приредбама и јавно изводи различит 

музички репертоар. 

              :упознаје и препознаје основе музичке писмености. 

              :развија осећај за прецизну интонацију. 

              :развија осећај за ритам. 

 

 

Опис активности Часови ће се реализовати 1 недељно у трајању по 1 школски час 

Циљна група којој је 

намењено 

од 1-4 разреда (мали хор и оркестар) 

од 5-8 разреда (велики хор и оркестар). 

Носиоци активности Професор музичке културе Сандра Вукоје 

Место реализације Школска учионица 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

10 % радног времена 

Исхрана ученика Ђачка кухиња 

Процена обухвата 

ученика 

од 9-30 ученика 

Додатни ресурси Ресурсе обезбеђује школа и наставник 

Додатне напомене  
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

Област деловања Eнглески језик 

Назив активности Енглески језик у реалном контексту 

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

ЦИЉ: Ученици уче да употребљавају страни језик стављајући се у 

реалне ситуације;  

ИСХОДИ: ученици умеју да употребе страни језик у свакодневним , 

реалним ситуацијама; имају богатији фонд речи неопходан за 

комуникацију; ученици су отворенији за разговор са странцима. 

Опис активности - Импровизовање реалних, свакодневних ситуација на 

енглеском језику 

- Гледање садржаја на енглеском језику из различитих сфера 

живота( кување, мода, обичаји, знаменитости, путовања, 

спорт, и сл.)- у договору са ученицима 

- Израда паноа и презентација на енглеском језику 

- Снимање видео материјала на енглеском језику 

- Осмишљавање скечева на енглеском језику 

- Слушање музике, читање на страном језику  

- Упознавање обичаја и језика 

Виртуелна посета појединим знаменитостима 

Циљна група којој је 

намењено 

Од петог до осмог разреда. 

Носиоци активности Професор енглеског језика 

Место реализације Учионица, летња учионица 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

10% 

Исхрана ученика Ученицима је ручак обезбеђен из оближње пекаре. 

Процена обухвата 

ученика 

Око 15 ученика 

Додатни ресурси Материјал за израду паноа, рачунар и пројектор.  

Додатне напомене  
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

Област деловања Информатика и рачунарство 

Назив активности Дигитална и информатичка писменост у онлајн настави 

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

Ученик:се оспособљава закоришћење онлајн и офлајн апликација и 

алата потребних за онлајн наставу. 

              : развија алгоритамски начин размишљања 

              : оспособљава за будуће послове 

 

 

Опис активности Часови ће се реализовати 2 пут анедељно у трајању по 1 школски час 

 

- Прављење мејл адресе 

- Рад у програму Microsoft Word 

- Рад у програму Microsoft PowerPoint 

- Коришћење Google учионице (Пријављивање помоћу кода, слање и 

примање домаћих задатака, онлајн упитници...) 

- Одржавање часова путем видео конференције (Google Meet) 

-Рад са онлајн документима (GoogleDocs, Slides...) 

-Рад са Google диском 

Циљна група којој је 

намењено 

од 5-8 разреда 

Носиоци активности Наставник информатике и рачунарства 

Место реализације Кабинет за информатику 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

10 % радног времена 

Исхрана ученика Коришћење ђачке кухиње 

Процена обухвата 

ученика 

од 9-30 ученика 

Додатни ресурси Ресурсе обезбеђује школа 

Додатне напомене  
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА 

ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19  

 

Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност најкасније 

27.08.2020. године. Одеређени подаци из овог плана уносе се и у ИС Доситеј.  Уколико постоји 

потреба за променама у оперативном плану у појединим елементима, о томе се обавештава надлежна 

школска управа и директор школе доставља измењен оперативни план на сагласност.  

 

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (заокружити модел који се 

примењује): 

1.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења првог циклуса (уписати 

укупан број одељења у првом циклусу)  3 одељења у матичној школи и 2 комбинована 

издвојена одељења 

1.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само матична школа (уписати број одељења 

првог циклуса у матичној школи) ______ 

1.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - матична школа и поједина издвојена 

одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

1.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број 

одељења на свим локацијама ИО) ______ 

1.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само поједина издвојена одељења (уписати 

број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

1.6. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - сва одељења првог 

циклуса ______ 

1.7. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - само матична школа  

1.8. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  - матична школа и 

поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

1.9. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  - сва издвојена 

одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

1.10. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  - само поједина 

издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

1.11. неки други модел организације (концизан опис модела): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити модел који се 

примењује): 

2.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења другог циклуса (уписати 

укупан број одељења у другом циклусу) ______ 

2.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само матична школа (уписати број одељења 

другог циклуса у матичној школи) ______ 

2.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина издвојена 

одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број 

одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена одељења (уписати 

број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.6. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва одељења 

другог циклуса 

2.7. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само матична 

школа 

2.8. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – матична школа и 

поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.9. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само сва 

издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.10. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само поједнина 

издвојена одељења другог циклуса (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.11. неки други модел организације (концизан опис модела): 

Настава се остварује са одељењем петог разреда у пуном саставу, а у шестом, седмом и осмом 

разреду настава се остварује смењивањем група током седмице ( група А и група Б) 

 

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу (опционо за 

школе): 

-google classroom 
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4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница): 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 1. И 2. РАЗРЕДА 

 

1. РАЗРЕД 

Редни 

бр. часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час Музичка култура Српски језик Математика Српски језик 
Енглески 

језик 

2. час Математика 
Верска 

настава  
Српски језик Математика Математика 

3. час Српски језик Свет око нас 
Ликовна 

култура 

Енглески 

језик 
Српски језик 

4. час 
Физичко 

васпитање 
Математика 

Допунска 

настава 

Дигитални 

свет 
Свет око нас 

5. час 
Слободне 

активности 

Физичко 

васпитање 
 

Физичко 

васпитање 

Час 

одељенског 

старешине 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 1. И 2. РАЗРЕДА 

 

2. РАЗРЕД 

Редни 

бр. часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час Музичка култура Математика Српски језик 
Математика 

 

Енглески 

језик 

2. час Српски језик 
Верска 

настава 

 

Mатематика 

 

Српски језик  Српски језик 

3. час Математика Свет око нас 
Ликовна 

култура 

Енглески 

језик 
Математика 

4. час 
Физичко 

васпитање 
Српски језик 

Ликовна 

култура 

Пројектна 

настава 
Свет око нас 

5. час 
Слободне 

активности 

Физичко 

васпитање 

Допунска 

настава 

Физичко 

васпитање 

Час 

одељенског 

старешине 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 3. РАЗРЕД 

Редни 

бр. часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час 
Српски језк Енглески 

језик 

Српски језик Mатематика Српски језик 

2. час Mатематика Српски језик Mатематика Српски језик Математика 

3. час 
Природа и 

друштво 
Mатематика 

Ликовна 

култура 

Природа и 

друштво 

Од играчке 

до рачунара 

4. час 
Физичко 

вaспитање 

Верска 

настава 

Ликовна 

култура 

Енглески 

језик 

Физичко 

вaспитање 

5. час 
Час одељенског  

старешине 

Музичка 

култура 

Физичко 

вaспитање 

Пројектна 

настава 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА 4. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час 
Музичка култура Природа и 

друштво 

Mатематика Природа и 

друштво 

Чувари 

природе 

2. час 
Српски језк Српски језик Српски језик Енглески 

језик 

Енглески 

језик 

3. час 
Mатематика Математика Ликовна 

култура 

Mатематика Српски језик 

4. час 
Физичко 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Српски језик Математика 

5. час 

Слободне 

активности 

Допунска 

настава 

Грађанско 

васпитање-

додатна 

настава 

Физичко 

васпитање 

Час 

одељенског  

старешине 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 5. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час Биологија Математика Математика ОФА Математика 

2. час Географија 
Енглески 

језик 
Српски језик Српски језик Српски језик 

3. час Руски језик 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Српски језик 
Музичка 

култура 

Енглески 

језик 

4. час 
Техника и 

технологија 
Српски језик Руски језик Математика Историја 

5. час 
Техника и 

технологија 

Верска 

настава 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 
Биологија 

6. час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Информатика 

и рачунарство 

Ликовна 

култура 
  

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 6. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час 
Техника и 

технологија 
Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик 

2. час 
Техника и 

технологија 
Математика Математика Математика Математика 

3. час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Верска 

настава 

Информатика 

и рачунарство 
Географија Физика 

4. час Биологија Историја 
Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Енглески 

језик 

5. час Географија 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Руски језик ОФА Историја 

6. час Руски језик 
Енглески 

језик 
Физика  Биологија 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА 7. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 

Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час 
Техника и 

технологија 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Информатика 

и рачунарство 
Хемија Физика 

2. час 
Техника и 

технологија 
Српски језик Физика Хемија Историја 

3. час Географија Математика 
Ликовна 

култура 
Математика Биологија 

4. час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Енглески 

језик 
Српски језик Српски језик Српски језик 

5. час Руски језик Историја Математика Географија Математика 

6. час Биологија 
Верска 

настава 
Руски језик 

Музичка 

култура 

Енглески 

језик 

7. час  ОФА    

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 8. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 

Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Верска 

настава 
Руски језик Математика Биологија 

2. час Руски језик 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 
Физика 

3. час Биологија Српски језик Математика Српски језик Српски језик 

4. час Географија Математика Физика Хемија Математика 

5. час 
Техника и 

технологија 

Енглески 

језик 
Српски језик 

Хемија Енглески 

језик 

6. час 
Техника и 

технологија 
Историја 

Информатика 

и рачунарство 
Географија Историја 

7. час ОФА     

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 
за ученике од 1. до 4. разреда 

ОШ „Веља Герасимовић” Венчани 

Редни број часа Време 

Улазак ученика у 

школу 
7:10 

1. час 7:15 – 7:45 

2. час 7:50 – 8:20 

Велики одмор 8:20 – 8:35 

3. час 8:35 – 9:05 

4. час 9:10 – 9:40 

5. час 9:45 – 10:15 

6. час 10:20 – 10:50 
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РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 
за ученике од 5. до 8. разреда 

ОШ „Веља Герасимовић” Венчани 

Редни број часа Време 

Улазак ученика у 

школу 
7:10 

1. час 7:15 – 7:45 

2. час 7:50 – 8:20 

3. час 8:25 – 8:55 

Велики одмор 8:55 – 9:10 

4. час 9:10 – 9:40 

5. час 9:45 – 10:15 

6. час 10:20 – 10:50 

7. час 10:55 – 11:25 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ТУЛЕЖИМА 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 1. И 2. РАЗРЕДА 

 

1. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час Верска настава Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. час Српски језик Математика 
Енглески 

језик 
Математика Српски језик 

3. час Математика Свет око нас Српски језик Свет око нас 
Музичка 

култура 

4. час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Енглески 

језик 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

5. час 
Народна 

традиција 

Допунска 

настава 

Час 

одељенског 

старешине 

Слободне 

активности 

Дигитални 

свет 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 1. И 2. РАЗРЕДА 

2. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час Верска настава Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. час Српски језик Математика 
Енглески 

језик 
Математика Српски језик 

3. час Математика Свет око нас Српски језик Свет око нас 
Музичка 

култура 

4. час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Енглески 

језик 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

5. час 
Народна 

традиција 

Допунска 

настава 

Час 

одељенског 

старешине 

Слободне 

активности 

Ликовна 

култура 

6. час / / / / 
Пројектна 

настава 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 3. И 4. РАЗРЕДА 

 

3. РАЗРЕД 

Редни бр. 

часа 
Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час Математика Српски језик 
Енглески 

језик 
Српски језик Математика 

2. час Верска настава Математика Математика Математика Српски језик 

3. час Српски језик 
Природа и 

друштво 

Енглески 

језик 

Ликовна 

култура 

Физичко 

васпитање 

4. час 
Физичко 

васпитање 

Музичка 

култура 
Српски језик 

Ликовна 

култура 

Природа и 

друштво 

5. час 
Слободне 

активности 

Народна 

традиција 

Физичко 

васпитање 

Допунска 

наставa 

Час 

одељенског 

старешине 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 3. И 4. РАЗРЕДА 

 

4. РАЗРЕД 

Редни 

бр. 

часа 

Понедељак Уторак Среда Четвртак  Петак 

1. час 
Српски језик 

Математика 
Енглески 

језик 
Математика Српски језик 

2. час Верска настава Српски језик Српски језик Српски језик Математика 

3. час 
Математика Природа и 

друштво 

Енглески 

језик 

Ликовна 

култура 

Физичко 

васпитање 

4. час 
Физичко 

васпитање 
Музичкакултура Математика 

Ликовна 

култура 

Природа и 

друштво 

5. час 
Слободне 

активности 

Народна 

традиција 

Физичко 

васпитање 

Допунска 

наставa 

Час 

одељенског 

старешине 

6. час  Додатна настава    

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 

издвојено одељење у Тулежима 

Редни број часа Време 

1. час 7:30 – 8:00 

2. час 8:05 – 8:35 

Велики одмор 8:35 – 8:50 

3. час 8:50 – 9:20 

4. час 9:25 – 9:55 

5. час 10:00 – 10:30 

6. час 10:35 – 11:05 
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5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања ученика обављаће се у 

току непосредног образовно-васпитног рада, у складу са прописима којима с еуређује 

оцењивање ученика у основно мобразовању и васпитању. 

 

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на 

породични контекст: 

Достављање додатних материјала, додатна сарадња одељењских старешина и педагога са 

родитељима и ученицима из нижег социо-економског статуса и ученицима којима је потребна 

додатна подршка учењу и прилагођавање рада путем платформи у складу са потребама. 

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): 

Сарадња са Локалном самоуправом 

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према 

утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред): 

Разред Број ученика који не похађају наставу у школи 

Први 0 

Други 0 

Трећи 0 

Четврти 0 

Пети 0 

Шести 0 

Седми 0 

Осми 0 

 

9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном 

нивоу: 

Нема 

9.1. Укупан број група продуженог боравка: 

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка:  

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис): 

Самоевалуација наставника, извештавања наставника, евиденције у e-dnevniku, увид у 

педагошку документацију наставника, повратне информације од стране родитеља и ученика, 

продукти ученичких радова, провере знања ученика на крају класификационих периода. 

Директор 

  Душица Шарац            
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ПРАЋЕЊЕ  ОСТВАРИВАЊА  И ЕВАЛУАЦИЈА  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

Праћење остваривања садржаја Годишњег плана рада, има за циљ правовремено сагледавање нивоа и 

квалитета реализације свих радних задатака. Критичким сагледавањем остварености планираног, 

вршиће се евентуалне корекције и предузимати мере за оптималну реализацију свих планираних 

задатака. 

Процес праћења започиње усвајањем Годишњег програма и контнуирано ће се вршити током целе 

године. Сви носиоци активности биће укључени у процес остваривања радних задатака. Основни 

видови праћења су: 

 

а)- Квантитативно остваривање плана предвиђеног времена за поједине активности; 

   - Преглед нивоа и начина праћења остваривања планираних садржаја: 

 

Садржај рада Носиоци активности Време и начин 

остваривања 

-Послови директора школе 

са посебним освртом на 

педагошко инструктивни рад 

 

-Школски одбор 

-Наставничко веће 

-Министарство просвете 

 

-Непосредни увид, анализа 

извештаја и друго 

,Септембар,         током целе 

године 

-Увид у индивидуалне 

наставне планове рада 

наставника 

-Директор 

-Педагог 

-Непосредан увид            -

Током целе године  

-Увид у дневнике обр.-васп. 

рада 

-Директор 

-Педагог 

 Непосредан увид           

Током целе године 

-Посета наставним часовима 

 

-Директор 

-Педагог 

-Књига евиденције        

Током целе године 

-Послови педагога и 

библиотекара 

-Директор 

-Наставничко веће 

-Непосредни увид  

-Оперативни планови 

-Дневник рада 

 

-Административно-

финансијске и помоћно-

техничке службе 

-Школски одбор 

-Директор 

-Непосредни увид  

-Дневник рада 

-Анализа 

-Послови наставника у 

оквиру 40-то часовне недеље 

-Школски одбор 

-Наставничко веће 

-Директор 

-Непосредни увид  

-Анализа докумената 

 

 

 

 

б) -Вредновање квалитета постигнутих резултата. 

 

Све активности на праћењу остваривања садржаја Годишњег плана  рада,имају за циљ да се ниво 

планираног што више приближи очекиваним резултатима.Исто тако,процес праћења има за циљ да 

све субјекте у школи а посебно наставнике стави у позицији критичког преиспитивања квалитета 

сопственог рада. 

Кроз паћење се остварује неопходна контрола која је у школи још увек нужна,пре свега због 

могућности корекције неоствареног. 

Основна документација за остваривање праћења Годишњег плана рада(радне листе,оперативни и 

годишњи планови,дневници рада,припреме за рад ,периодични и годишњи извештаји,књиге 

дежурства,евиденције и сл.) обавезна је за све раднике школе.На основу ове докуметације и 
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остварених резултата сваког појединца материјално ће се стимулисати најбољи и 

најуспешнији.Резултате рада постигнуте у току школске године школа ће путем интерног маркетинга 

публиковати преко паноа,огласних табли,јавних примедби и пригодних свечаности. 

За реализацију интерног маркетинга задужени су:директор школе и педагог. 

 

в) Анализа резултата 

 

На крају сваког класификационог периодаа посебно на крају школске године извршити 

квантитативну и квалитативну анализу реализације плана рада школе. 

Сагледати: 

а) Реализацију броја наставних дана и фонда часова 

б) Реализацију наставних и ваннаставних програмских садржаја 

в) Реализацију усвојености васпитних задатака. 

 

Извештај о квантитативним резултатима на крају школске године поднети Наставничком већу. 

Задужен за подношење анализе резултата рада школе је директор са сарадницима-педагог. 

 

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

 Активности Начин  Носиоци  Време  

Услови и организација 

рада 

Посматрањем и на основу 

извештавања, документације 

Директор 

школе 

Месечно  

Планови рада установе На основу извештаја и 

записнисника 

Директор 

школе 

децембар, јун 

План  стручног сарадника Усмено извештавање, извештаји, 

документација 

Директор 

школе 

Месечно  

Планови рада наставника  Евиденцијом предаје планова, 

прегледом, уносом запажања, 

прегледом Дневника, 

архивирањем у школској 

документацији 

Педагог 

школе 

Месечно  

Планови одељењских 

старешина 

Прегледом евиденције у 

Дневницима 

Педагог  Месечно  

Планови  ваннаставних 

активности 

Прегледом евиденције у 

Дневницима 

Педагог  Месечно  

Акциони план 

самовредновања рада 

школе 

Прегледом записника са састанака 

тима и документације 

Наставник 

хемије 

Новембар, 

децембар, 

април, јун 

Акциони план развојног 

планирања школе 

Прегледом записника са састанака 

стручног актива и документације 

Педагог  Децембар, 

јун 

Акциони план Ученичког 

парламента 

Прегледом записника са састанака Педагог Децембар, 

јун 

План за заштиту деце и 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања и акциони 

план школског тима 

Прегледом записника са састанака 

школског тима и документације 

Директор 

школе,педаго

г,секретар 

Месечно  
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Активности Начин  Носиоци  Време  

План здравственог 

васпитања  

Прегледом евиденције у 

Дневницима 

Наставник 

биологије 

децембар, јун 

План професионалне 

оријентације ученика  

Прегледом евиденције у 

Дневницима 

Разредни 

старешина, 

педагог 

децембар, јун 

План стручног 

усавршавања запослених 

Евиденцијом досијеа запослених 

и израда извештаја о стручном 

усавршаавању 

Педагог, 

директор 

Децембар, 

јун 

План сарадње са 

родитељима 

Прегледом евиденције Дневника,  Педагог Децембар, 

јун 

План сарадње са 

друштвеном средином 

На основу извештаја и заспиника Директор и 

педагог  

Месечно  

План школског маркетинга Евиденција реализације и 

прикупљањем документације 

Педагог децембар, јун 

 

 

Инструменти праћења су : 

 

- Непосредан увид  директор, 

- Присуство часовима директор,педагог 

- Присуство седницама стручних органа педагог,разредне старешине 

- Извештаји разредних старешина о реализацији ГПРШ разредне старешине 

- Извештај Тима за вредновање рада школе 

- Извештај руководилаца стручних актива о реализацији полугодишње –рук. ГПРШ актива 

- Извештаји наставника о реализацији ГПРШ-е, сви наставници 

- Извештаји руководећих и стручних органа полугодишње стручнисарадници,директор 

- Квантитативна и квалитативна анализа полугодишње директорреализације ГПР- школе. 
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