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1. УВОД 
 

 1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

Назив школе Основна школа „Вожд  Карађорђе“ 

Адреса Бољевачка бр.2, Јаково 

Тел./факс 011/8416-439  011/8416-714 

Званични email direktor.vozd@gmail.com; osjakovo@ptt.rs 

Сајт www.vozd.edu.rs 

ПИБ 101541691 

Матични број 07021224 

Шифра делатности 80520 

Име и презиме 

директора 

Митровић Зорица 

Датум верификације 

школе 

V-FI-1632/01   08.6.2001. 

Датум оснивања 

школе 

17.10.1963. Решењем Со Сурчин 5531/1-63 

Датум прославеДана 

школе 

25.мај 

 

Израда Годишњег плана  рада је обавеза која је утврђена Законом о основама система образовања 

и васпитања   одредбом члана 62. став 2 који гласи: "Годишњи план рада установа доноси у складу 

са школским календаром, развојним планом и школским програмом, до 15.септембра“. 

 Годишњи план рада представља основни радни инструмент којим се обезбеђује 

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

реализацији образовно-васпитних активности, одређују се носиоци тих активности у току школске 

године. Њиме се утврђује организација и динамика остваривања образовно-васпитних активности, 

одређују се носиоци тих активности, омогућује унапређење образовно-васпитног рада, обезбеђује 

праћење остваривања циљева и задатака као и евалуација стручних, руководећих и управних органа 

школе. 

          Кроз Годишњи план рада учињен је покушај да се максимално разраде и конкретизују васпитно 

- образовни задаци, синхронизују све радне активности, обезбеди праћење и информисање о 

квалитету извршених послова и објективно вреднују остварени резултати. 

mailto:direktor.vozd@gmail.com
mailto:osjakovo@ptt.rs
http://www.vozd.edu.rs/
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Колико ће се у остваривању планираног успети, не зависи само од квалитета Годишњег плана, 

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

имати школа од шире друштвене заједнице и родитеља ученика. Школа као веома организовани 

друштвени субјект, настојаће да обезбеди висок степен одговорности и професионалности у 

извршавању постављених задатака и циљева. 

 Полазне основе Годишњег плана рада су: Закон о основама система образовања и 

васпитања1 , пратећи важећи подзаконски акти, правилници о наставним  плановима и програмима са 

изменама и допунама школски календар, нормативи, основи програма рада, упутства и остали 

педагошко-стручни и управни прописи који одређују структуру и садржај Годишњег плана рада 

основне школе.  

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

руководећи и управни орган школе.  

 Директор школе је одговоран за законитост рада школе (члан 126. Закона о основама система 

образовања и васпитања). 

 Одредбама члана 119. истог Закона о основама система образовања и васпитања регулисано 

је питање доношења Годишњег плана рада школе и усвајање Извештаја о његовом остваривању. 

Школски одбор доноси Годишњи план рада школе и усваја Извештај о његовом остваривању (члан 

119. став1. тачка 2). 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије прописује основне 

елементе, структуре и садржаја Годишњег плана рада и извештаја о раду школе ради 

стандардизације оквира за све основне школе на територији Републике Србије. 
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1.2 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА РАДА 

 

 

1.2.2 Интерни и општи акти школе 

 

 

 Датум 

доношења 

Дел. бр. и 

датум 

Напомена 

СТАТУТ 

 

07.03.2018. 221/18  

Правилник о заштити  и безбедности 
деце/ученика основне школе 

07.03.2018. 226/18  

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ 

ученика, запослених и родитеља 

деце/ученика (Правилник о понашању у 

установи) 

07.03.2018. 229/18  

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОРГАНА 

УПРАВЉАЊА 

07.03.2018. 223/18  

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА 

РОДИТЕЉА 

07.03.2018. 282/18  

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ 

ПАРЛАМЕНТА 

07.03.2018. 228/18  

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ 

ВЕЋА 

07.03.2018. 225/18  

Правилник о дисциплинској и 

материјалној одговорности запослених 

у установи 

07.03.2018.. 227/18.  

Правилник о организацији и 

систематизацији послова 

07.03.2018. 222-3/18  

Правилник за одређивање критеријума 

запослених за чијим радом је престала 

потреба 

17.01.2011. 12-2/11 Допуна  2011. 

Акт о процени ризика  10.02.2009. 102/09  
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Правилник о раду 

Правилник о противпожарној заштити 

 

23.03.2009. 

28.10.2010. 

345/09 

1083/10 

 

Правилник о унутрашњој организацији 
рада школе 

 

07.03.2018.. 230/18  

Правилник о правима, обавезама и 
одговорности ученика 

07.03.2018. 224/18  

Правилник о изгледу и употреби печата 
и штамбиља у школи 

 

24.04.2007. 140/07  

Правилник о проглашењу ђака 

генерације 

 

07.05.2007. 157/07  

Правилник о дозволи за рад 

наст.васпит.и стр.сарадника 

2008   

Правилник о ИКТ    

Правилник о похваљивању и 

награђивању ученика 

04.02.2010. 134/10  

Посебни протокол за заштиту деце, 

ученика од злостављања и 

занемаривања 

04.02.2010. 

26.04.2010. 

135/10 

423/10 

 

Правилник о организ.буџетског 

рачуноводства 

03.12.2009. 1321/09  

Правилник о организ.пописа и 

књиговод.стања 

03.12.2009. 1323/09  

Правилник oархивском и 

канцеларијском посл. 

14.09.2011. 1199-5/11  

Листа категорија регистраторског 

материјала посл. 

 

Правилник о оцењивању 

14.09.2011. 

 

 

67/2013. 

1199-6/11  

 

 

 

 

 



 
Годишњи план рада школе   2020/21. 

 

Основна школа ,, Вожд  Карађорђе“  Јаково                                                                                  Page 9 
 

 

1.3  МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

 

1.3.1Статус школе 
 

Школа је организована као установа основног образовања и васпитања и у свом саставу нема 

издвојених одељења, са свим просторним условима за рад.  

Седиште школе је у Јакову, Бољевачка 2, Градска општина Сурчин. 

Школа има сајт- www.vozd.edu.rs ; e-mail:direktor.vozd@gmail.com; osjakovo@ptt.rs 

1.3.2 Школски простор и опрема 

Целокупан школски простор чине две зграде са укупном површином од 4969m2 . Поред 
школског простора, школа има асфалтирано двориште са спортским тереном. . 

Површина целокупног школског комплекса који је делимично ограђен износи око 17.500m 2. 

             Учионице испуњавају услове у погледу здравствено хигијенских мера. Учионице  су 

делимично опремљене старим намештајем. Изузетак представља део ,,нове“ зграде у којој се 

реализује кабинетска настава за ученике од 5. до 8. Разреда( биологије, техничког образовања , 

информатике, српски, ликовно и остало).              Школско двориште је безбедно за ученике.Да би 

школа функционисала као савремена потребна је реконструкција и адаптација санитарних чворова, 

кухиње и уређење слободних површина школског дворишта, као и помоћ родитеља и донатора око 

опремања школе. 

У току летњег распуста активностима Савета родитеља уређено је школско двориште, постављен 

видео надзор и замењен мобилијар. 

1.3.3  Распоред коришћења наставних просторија 

 

Сви видови рада са ученицима изводиће се у кабинетима и наменским учионицама. 

Предметна настава изводиће се у  кабинетима за : српски језик, стране језике, математику, физику, 

хемију, историју, географију, биологију, ликовну културу, музичку културу, техничко образовање , 

информатику и у  фискултурној сали. Разредна настава изводиће се у матичним учионицама, које су 

добро опремљене, а поједини садржаји реализоваће се у кабинетима за ликовну и музичку културу, и 

фискултурној сали. 

Ученици од првог до четвртог разреда су распоређени по смена: први и трећи разред, и други и 

четврти; ученици од петог до осмог разреда су у једној смени – стално преподне. У школи постоји и 

учионица за децу која су у боравку. Боравак је организован за ученике првог, другог и трћег разреда. 

За одређене садржаје програма користиће се библиотека . Ужина и ручак одвијаће се у 

школској кухињи са трпезаријом. 

Две учионице у послеподновној смени користи Предшколска установа Сурчин Вртић 

''Ластавица'' са две групе деце које похађају обавезан предшколски програм. О програма, 

mailto:osjakovo@ptt.rs
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безбедности, материјално тех ничким условима и хигијени просторија брине Предшколака установа 

Сурчин.Улаз ученика је из школског дворишта. 

Назив просторије 

 

Ниво опремљености Свега 

просторија 

Непотпун Класичан  

Учионице са одељењима  у две смене  6 6 

Учионица за боравак  2 2 

Библиотека   1 1 

Фискултурна сала 1  1 

Кухиња са трпезаријом 1  1 

Наставничка зборница  1 1 

Канцеларије  2 2 

Канцеларије стручних сарадника  2 2 

Свечана сала 1  1 

Кабинети информатике 1 1 2 

Кабинети историје   1 1 

Кабинети српског језика  2 2 

Кабинети страних језика  2 2 

Кабинети математике   2 2 

Кабинет физике и хемије  1 1 

Кабинет хемије  0 0 

Кабинети биологије  1 1 

Кабинети техничког образовања 1  1 

Кабинет музичке културе  1 1 

Кабинет ликовне културе  1 1 

Кабинет географије  1 1 

веронаука  1 1 

Грађанско васпитање  1 1 

УКУПАН ПРОСТОР 4 28 32 
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1.3.4    План коришћења школског простора 

Редни Разред и одељење Спрат Одељењски старешина  

број      

1. III/1 и II/3 приземље Весна Митровић/Душица Николић 

      

2. III2 иI I/2 приземље Зорица Милеуснић/Љиљана Јосимовић  

3. III/3 иI I/1 приземље Татјана  Јованови/Александра Мулћан 

     

4. IV/3 и I/3 I спрат Бранка Путниковић/Снежана Вучетић 

     

5. IV/2 и I/2 I спрат 

Љиљана 
Путниковић/  
Гордана 
Милосављевић   

6. IV/1 и I/1 I спрат 

Љиљана 
Радовановић/ 
Свелана Манчић   

     

7. БОРАВАК 

Приземље/ 

спрат 
Горана Марковић, 
Валентина Масал,   

 

     

8. Фискултурна сала приземље 
Драган Карић и 
Веселин Челебић   

     

9. 
Кабинет за 
музичко приземље Маја Дорић   

      10. 

 Кабинет за 

географију приземље   Гордана Јовановић  

11. 
Кабинет за физика    

- хемија приземље 

Маријана 
Степановић и 
Слађана Јоргић  
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12. 
Кабинет за 
историју приземље  Никола Митић  

Редни број Спрат Намена 

1. I спрат Канцеларија директора школе 

2. I спрат Канцеларија секретара школе 

3. I спрат Канцеларија рачуноводства 

4. приземље Зборница 

5. приземље Библиотека  Мишо Смишек 

6. приземље Просторија за теткице 

7. приземље справарница 

8. I спрат Свечана сала 

9. I спрат 
Информатички кабинет Владимир Степановић/ Маја 

Тома 

10. приземље  Tрпезарија 

11. I спрат Кабинет за ликовну културу Власта Радовановић 

12. приземље Учионица за грађанско васпитање Јаворка Лазић 

13. приземље Канцеларија педага  Алекссандра Гајић 

14. I спрат 
Кабинет за ТИО Виолета Милошевић/ Небојша 

Гаровић 

15. I спрат Канцеларија психолога Маја Ратковић 

16. I спрат 
Кабинет за српски језик – Виолета Живковић, 

Немања Ђорђевић 

17. I спрат Кабинет за српски језик  Милица Покрајац 

18. I спрат 
Кабинет за енглески језик  Ивана Младеновић, 

Небојша Ђурасовић 

19. I спрат 
Кабинет за немачки језик Славица Швагер, Ивона 

Беле 

20. I спрат Кабинет за математику Мирјана Селак 

21. I спрат 
Кабинет за математику Стојанка Јорданов, 

Владимир Степановић 

22. I спрат Кабинет за веронауку Биљана Миленовић 
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1.3.5 Наставна средства 

 

 Школа има тенденцију да буде савремено опремљена наставним средствима.  

  Намера је да сваки кабинет и учионица има савремена наставна средства као што су:  
рачунар, ТВ, видео и др. Школске 2011/12. Године  школске године школа је добила дигиталну 
учионицу са 20 радних места  што је побољшало ниво опремљености.У школску годину2015/16. 
ушли смо са новом опремом( две интерактивне табле, четири лаптопа, два видео бима и један 
штампач, опрема за наставу физичког,наставна средства за наставу музичког образовања, урађен 
је разглас, интернети кабловска уведени су у све кабинете ). 

У току 2016/17. Школа је  урадила и конверзију котлова на гас.Школа је од Града добила средства 
за куповину намештаја за три учионице, а из сопствених средстава допунила адекватним 
намештајем зборницу.Вршена је анализа потреба за опремљеношћу школе наставним средствима 
и у складу са тим, школа ће настојати да се опремљеност  побољшава у складу са захтевима 
савремене наставе.У току школске 2017/18. године обезбеђени су рачунари за наставнике тако да 
неометано могу да се уносе подаци у електронски дневник.  

У току 2019/20.опремљен је још један кабинет информатике, а Министарство просвете је 
опремило осам кабинета дигиталним опремом. 

Школа има  школску библиотеку са фондом од 9 500књига. 

Тенденција је, да се у складу са финансијским могућностима настави процес допуне 
савремених наставних средстава који ће доприносити осавремењавању наставног процеса, а у 
складу са предлогом Стручних већа. 

 

1.3.6 Опремљеност простора 

Назив Количина 

Компјутер 30 

ТВ пријемник 9 

Лаптоп рачунар 25 

Штампач 9 

Скенер 3 

Фотокопир апарат 2 

Видео - бим 8 

CD касетофон 5 

Синтисајзер 1 

Клавир 1 

   

23. I спрат Кабинет за биологију Марија Пајић,  
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Микроскоп 1 

Паметна   табла   –   интерактивна 4 

табла  

 

 

 

 

1.3.7. Услови у којима школа ради 

 

1.3.7.1  Социјални услови 

             Услови у којима школа ради задовољавају нормативе просечне приградске средине средине. 

Ученици потичу из социјално различитих породица. Школу похађа и одређен број ромске деце, као  и 

деце из социјално угрожених породица. 

1.3.7.2 Саобраћајни услови 

Саобраћајни услови у којима школа ради с обзиром на њен положај у насељу су у великој мери 

прилагођени безбедном доласку и одласку из школе ученика  у оквиру околних улица. 

Школско двориште је велико и ограђено. Чистоћа школе одржава се на високом нивоу, а 

естетском изгледу школе доприносе зидни цртежи, зелене површине и украсне биљке.  

 

1.3.7.3 Објекти и установе ван школе које ће се користити за реализацију 
образовно-васпитних задатака 

 
Делове програмских садржаја и васпитно-образовних задатака, школа ће реализовати у 

објектима изван школе. То се односи на оне садржаје за које су потребни посебни услови, или су 

услови реализације знатно повољнији од оних којима школа располаже. Тако ће школа остварити 

непосредну везу са друштвеном средином и садржајније реализовати Годишњи план рада школе. 

 

 

 

 

 

Преглед објеката и установа ван школе и динамика њиховог коришћења: 
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Назив   објекта 
Динамика коришћења по месецима 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Спортски центри   и 

Ада Циганлија 
 *       * * 

2. Музеји 

 
 *     * * *  

3. Позоришта 

 
 * * *   * * *  

4.Ресурси градске 

општине Сурчин 
* * *    * * * * 

5.Ресурси Града 

Београда 
* * * * * * * * * * 

6. Пољопривредни 

објекти  у Јакову 
* * * *   * * * * 

7. Индивидуална 

домаћинства у 

месту 

* * * *   * * * * 

 
 

Поред сопствених објеката које ће школа користити за реализацију Програма 
рада користиће се други објекти, институције и простори за реализацију најчешће оног 
дела Програма који има шири друштвени, културни и спортски значај. 

 

То су углавном објекти наменски рађени за потребе деце или су по својој функцији 
и значају такви да пружају могућност задовољавања интереса деце у културној, 
васпитној или спортској сфери и који, наравно, омогућавају реализацију Програма школе 
у васпитно-образовном смислу. 

Сви објекти користиће се по посебним плановима и програмима разредних и  стручних актива. 

 

 

 

 

1.3.7.4 Карактеристике породица и ученика 
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Укупан број ученика се незнатно повећава из године у годину.Примећује се одлазак 
комплетних породица у иностранство, али се исто тако примећује и долазак породица из 
урбаних средина које се насељавају у Јакову. 

 

Највећи број ученика потиче из потпуних породица са двоје деце. Примећујемо да се 
последњих година повећава број породица са троје и више деце. 

 

Образовна структура родитеља поправља се из године у годину. Све је већи број 
родитеља, и очева и мајки, који су стекли четврти и виши степен стручности. 

 

Констатујемо да су, укупно узев, мајке образованије од очева. Запажамо такође да се 
образовни профил родитеља не поклапа са профилом занимања којима се баве. Многи 
родитељи прихватају послове који захтевају нижу стручност од оне коју су стекли формалним 
образовањем.  

Мајке су запослене у трговини, текстилној индустрији, здравству. Расте број породица у којима су 
и отац и мајка незапослени, без сталних примања. 

 

Приметно је раслојавање породица у том смислу што, с једне стране, расте број имућних 
или изузетно сиромашних, а с друге стране нестаје слој просечно ситуираних породица. Приметан 
је број разведених бракова и о деци углавном брину мајке. 

 

Број породица које имају статус подстанара се смањује из године у годину. 

Већина ученика (око 90%) живи недалеко од школе. Неколицина ученика путује из 
Бољеваца и насеља у Спортском центру у Сурчину. 

 

Доминација трећег и четвртог степена образовања међу родитељима, њихова 
презапосленост, огледају се у професионалним стремљењима ученика. Већина њих жели да 
стекне трогодишње или четворогодишње образовање и почне да ради. Ученици који су прошле 
школске године завршили основну школу су се у нешто већем броју но њихови претходници 
определили за упис у гимназије. 

 

Највећи број ученика се у слободно време бави спортом, затим музиком. 

 

Неколико година уназад, у школу долази генерација ученика првог разреда који су 
похађали обавезно припремно одељење. Запажамо позитивне ефекте овог програма, који се 
огледају првенствено у понашњу деце и спремности да прихвате обавезе. 

Протекле школске године реализован је низ индивидуалних образовних планова рада. 
Утисак је да се наставници све боље сналазе у овој материји. 

Неопходно је споменути мању, али значајну групу вишеструко талентованих ученика. Ови 
ученици с лакоћом извршавају школске обавезе у настави и ван наставе, баве спортом или 
музиком ван школе. Представљају школу на многобројним такмичењима и смотрама, где су такође 
успешни. 

 

Иновирањем наставне праксе и богатећи ваннаставне активности новим облицима и 
садржајима, афирмишемо позитивне и друштвено пожељне особине наведених група ученика, а 
контролишемо негативне и друштвено непожељне облике понашања. 
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Поред сопствених објеката које ће школа користити за реализацију Програма 
рада користиће се други објекти, институције и простори за реализацију најчешће оног 
дела Програма који има шири друштвени, културни и спортски значај. 
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1.4  ЉУДСКИ РЕСУРСИ - КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

1.4.1 Преглед квалификационе структуре и процента запослености стручних сарадника и 
стручних служби 

 

РЕД. 

БР. 

 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

КОЈИ ПРЕДАЈЕ 

ЗАВРШЕНА 

ШКОЛА –

ФАКУЛТЕТ 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

 

лиценца 

РАДНИ 

СТАЖ 

(год.) 

пр /  ук 

АНГАЖ. 

У 

ШКОЛИ 

(%)врста 

ангажовања 

1.  

ЗОРИЦА МИТРОВИЋ ДИРЕКТОР ШКОЛЕ УЧИТЕЉ. Ф VII да 33          33 

 

100 

 

неодређено 

2.  Наташа Гочобија СЕКРЕТАР ШКОЛЕ ПРАВНИ Ф. VII не  100 одређено 

3.  

Јована Шкорић 

Координатор  

Рачуноводствених послова 

Економски 

факултет 
VII    / 1          5        

100 одређено 

4.  

ЕВА ИВАНЧИЋ 

АДМИНИСТРАТИВНО 

ФИНАНСИЈСКИ 

РАДНИК 

ЕКОНОМСКА IV    / 29         33 

 

100 

неодређено 

 

5.  
АЛЕКСАНДРА ГАЈИЋ ПЕДАГОГ 

ФИЛОЗОФСКИ 

Ф. 
VII да 29        31 

100 неодређено 

6.  

МИША СМИШЕК БИБЛИОТЕКАР Филозофски ф. VII да 35        35 

 

50 

неодређено 

 

7.  

МАЈА РАТКОВИЋ ПСИХОЛОГ Филозофски ф. VII да 5            5 

 

50 

одређено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Преглед квалификационе структуре и процента запослености наставног 
кадра 
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РЕД

. 

БР. 

 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ КОЈИ 

ПРЕДАЈЕ 

ЗАВРШЕНА 

ШКОЛА –

ФАКУЛТЕТ 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

лиценца 

РАДНИ 

СТАЖ 

(год.) 

 

АНГАЖ. 

У 

ШКОЛИ 

(%)врста ангажовања 
пр ук 

1.  
Душица Цвијановић 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА I – IV 
УЧИТЕЉСКИ Ф. VII да 1 1 

100 одређено 

2.  
МИТРОВИЋ ВЕСНА 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА I – IV 
ПЕДАГОШКА А VI да 26 26 

100 неодређено 

3.  
ТИЈАНА ЈОВАНОВИЋ 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА I – IV 
УЧИТЕЉСКИ Ф. VII не 5 5 

100 одређено 

4.  РАДОВАНОВИЋ 

ЉИЉАНА 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА I – IV 
УЧИТЕЉСКИ Ф. VII да 22 22 

100 неодређено 

5.  ПУТНИКОВИЋ 

ЉИЉАНА 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА I – IV 
ПЕДАГОШКА А VI да 29 29 

100 неодређено 

6.  ПУТНИКОВИЋ 

БРАНКА 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА I – IV 
УЧИТЕЉСКИ Ф. VII да 30 30 

100 неодређено 

7.  
МАНЧИЋ СВЕТЛАНА 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА I – IV 
ПЕДАГОШКА А. VI да 19 19 

100 неодређено 

8.  
МИЛОСАВЉЕВИЋ 

ГОРДАНА 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА I - IV 

РАЗРЕД 

УЧИТЕЉСКИ Ф. VII да 13 13 

100 неодређено 

9.  

ВУЧЕТИЋ СНЕЖАНА 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА I - IV 

РАЗРЕД 

УЧИТЕЉСКИ Ф. VII да 24 24 

100 неодређено 

10.  
МУЛЋАН 

АЛЕКСАНДРА 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА I - IV 

РАЗРЕД 

УЧИТЕЉСКИ Ф. VII да 16 28 

100 неодређено 

11.  
ЈОСИМОВИЋ 

ЉИЉАНА 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА I - IV 

РАЗРЕД 

ПЕДАГОШКА А VI да 38 38 

100 неодређено 

12.  

МИЛЕУСНИЋ ЗОРИЦА 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА I - IV 

РАЗРЕД 

ПЕДАГОШКА А VI да 41 41 

100 неодређено 

13.  

Горана Марковић 
ПРОДУЖЕНИ 

БОРАВАК  
УЧИТЕЉСКИ Ф.. VII не 1 1 

100 одређено 

14.  ЖИВКОВИЋ ВИОЛЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЛОЛОШКИ Ф. VII да 7 11 100 неодређено 

15.  ПОКРАЈАЦ МИЛИЦА СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЛОЛОШКИ Ф. VII не 6 6 100 неодређено 

16.  НЕМАЊА ЂОРЂЕВИЋ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЛОЛОШКИ Ф. VII да 7 7 53 неодређено 

17.  
МЛАДЕНОВИЋ ИВАНА 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
ФИЛОЛОШКИ Ф. VII да 8 8 

100 неодређено 



 
Годишњи план рада школе   2020/21. 

 

Основна школа ,, Вожд  Карађорђе“  Јаково                                                                                  Page 20 
 

18.  ЂУРАСОВИЋ 

НЕБОЈША 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
ФИЛОЛОШКИ Ф. VII да 14 14 

33,33 неодређено 

19.  
Наташа Алимпијевић 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
ФИЛОЛОШКИ Ф. VII да 12 12 

20 неодређено 

20.  
ДИМИЋ АНЂЕЛКА 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

ФИЛОЛОШКИ Ф. 
VII да 16 16 

100 неодређено 

21.  

ШВАГЕР СЛАВИЦА 

НЕМАЧКИ  

ЈЕЗИК, 

 

ФИЛОЛОШКИ Ф. VII да 39 39 

100 неодређено 

22.  

ИВОНА БЕЛЕ 

НЕМАЧКИ  

ЈЕЗИК, 

 

ФИЛОЛОШКИ Ф. VII не 4 4 

 

30,33 

одређено 

23.  

ЈОРДАНОВ СТОЈАНКА МАТЕМАТИКА ПМФ VII да 34 39 

100 

 

неодређено 

24.  
СЕЛАК МИРЈАНА МАТЕМАТИКА 

ВИША VII 

ПЕДАГОШКА 
VI да 31 31 

100 неодређено 

25.  СТЕПАНОВИЋ 

ВЛАДИМИР 

МАТЕМАТИКА 

ИНФОРМАТИКА 
ПМФ VII да 14 14 

100 неодређено 

26.  

МАРИЈАНА 

СТЕПАНОВИЋ 
ФИЗИКА ПМФ VII да 11 11 

 

90 

 

неодређено 

27.  ЈОВАНОВИЋ 

ГОРДАНА 

 

ГЕОГРАФИЈА ПМФ VII да 30 30 

 

100 

неодређено 

28.  

МИТИЋ НИКОЛА ИСТОРИЈА ФИЛОЗОФСКИ Ф. VII да 9 9 

 

100 

 

неодређено 

29.  

ГАРОВИЋ НЕБОЈША ТИО ТЕХНИЧКИ Ф. VII да 14 14 

100 

 

неодређено 

30.   

МИЛОШЕВИЋ 

ВИОЛЕТА 

 

ТИО ТЕХНИЧКИ Ф. VII да 14 14 

100 неодређено 

31.  

КАРИЋ ДРАГАН 
ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
ДИФ VII да 21 36 

100 

 

неодређено 

32.  

ЧЕЛЕБИЋ ВЕСЕЛИН 
ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
ДИФ VII да 31 31 

80 

 

неодређено 
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33.  ПАЈИЋ МАРИЈА 

 

БИОЛОГИЈА БИОЛОШКИ Ф. VII да 14 14 

100 неодређено 

34.  РАДУКИЋ СНЕЖАНА 

 

БИОЛОГИЈА БИОЛОШКИ Ф. VII да 

12 

 

12 

 

20 

25 

одређено 

35.  

Маја Тома ИНФОРМАТИКА ФОН VII не 

 

   21 

 

  21 

100 

 

неодређено 

 

 

36.  

ЈОРГИЋ СЛАЂАНА ХЕМИЈА ХЕМИЈСКИ Ф. VII да 18 18 

60 

 

неодређено 

37.  
ДОРИЋ МАЈА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

МУЗИЧКА 

АКАДЕМИЈА 
VII да 25 25 

100 неодређено 

38.  РАДОВАНОВИЋ 

ВЛАСТА 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ВИША 

ПЕДАГОШКА 
VI да 23 23 

75 неодређено 

39.  

ЛАЗИЋ ЈАВОРКА 
ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
ФИЛОЗОФСКИ Ф. VII да 18 18 

75 

 

неодређено 

40.  

Миленовић Биљана 

ВЕРОНАУКА 

СРПСКА 

ПРАВОСЛАВНА 

Теолошки ф. VII не 5 5 

45 

 

одређено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 помоћно – техничко особље 
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РЕД. 

БР. 

 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Радно место 
ЗАВРШЕНА 

ШКОЛА  

степен 

стр.спреме 

степен 

радног 

места 

РАДНИ 

СТАЖ 

(год.) 

 

ангажовање (%) 

врста ангажовања 

пр ук 

1.  

Нада Тошић 

Радник на 

одржавању 

хигијене/чистачица 

Основно 

образовање 

и васпитање 

I    I 21 32 

100 неодређено 

2.  

Љиљана Теодосин 

Радник на 

одржавању 

хигијене/чистачица 

Обр.центар 

текстилне и 

кож.струке 

  II 

   I 

14 32 

100 неодређено 

3.  

Верица Радовановић 

Радник на 

одржавању 

хигијене/чистачица 

Текстилна и 

кожарска 

школа 

III 

    I 
22 24 

100 неодређено 

4.  

Весна Молдован 

Радник на 

одржавању 

хигијене/чистачица 

Аутосаобраћ

ајна школа 
III 

    I 
13 24 

100 неодређено 

 

5.  

Јасмина Антић 

Радник на 

одржавању 

хигијене/чистачица 

Машинска 

школа 
III 

    I 
13 13 

100 неодређено 

6.  

Валерија Павловић 

Радник на 

одржавању 

хигијене/чистачица 

Економска 

школа 
IV 

    I 
6 6 

100 неодређено 

 

7.  

Негица Жигић 

Радник на 

одржавању 

хигијене/чистачица 

Школа за 

негу лепоте 
III 

    I 
6 7 

100 неодређено 

 

8.  

Славица Теодосин 

Радник на 

одржавању 

хигијене/чистачица 

Пољопривре

дно-хемијска 

школа 

IV 

    I 
9 16 

100 неодређено 

 

9.  

Биљана Чакован 

Радник на 

одржавању 

хигијене/чистачица 

Основно 

образовање 

и васпитање 

   I     I 3 8 

 

100 

 

одређено 

10.  

Миланка Милеуснић 

Радник на 

одржавању 

хигијене/сервирка 

Угоститељск

о-туристички 

обр.центар 

III  III,IV 23 39 

50 

50 

неодређено 

11.  

Ђорђе Михајловић Домар 

Школски 

центар за 

бродарство 

III III,IV 28 43 

100 неодређено 

12.  

Анђелија Михајловић 

Радник на 

одржавању 

хигијене/чистачица 

Основно 

образовање 

и васпитање 

   I     I 32 33 

100 неодређено 

13.  

Саша Теодосин 

Радник на 

одржавању 

хигијене/Домар 

Машинска 

школа 
III 

I / 

III,IV 
12 30 

50 

50 

неодређено 

 



 
Годишњи план рада школе   2020/21. 

 

Основна школа ,, Вожд  Карађорђе“  Јаково                                                                                  Page 23 
 

1.5. Примарни задаци усвојени наоснову анализе евалуације из 

извештаја о раду школе 

 

На основу анализеевалуацијеизвещтајаорадущколе,усвојени суследећипримарни задаци: 

- посветити пажњу унапређењу редовне, допунске и додатне наставе ради постизања бољих 

резултата, 

-    посветити пажњу стручном усавршавању наставника, 

-    превенција малолетничке деликвенције, 

-    пружање помоћи иподрщке ученицима са посебним потребама (ИОП1,2,3) 

-    подстицање правилногсоцијалногразвоја ученика, 

-    превенцијапреступнищтва инасиљакодученика, 

- превенција и   защтита деце од   непожељних облика   понащаља(болести   зависности, 

криминал) 

-    самовреднпвање ивредновање рада щколе, 

-    остваривање активностипредвиђенихЩколскимразвојним планом, 

-    остваривање активностипредвиђенихпланомрада стручнихиодељенских већа, 

-    здрвствено-хигијенскапревенција, 

- интензивно спроводити активнпсти у оквиру програма безбеднпсти, самозащтите и 

защтитеученика ущколи 

- унапређивање рада сародитељимаиса ученицимарадипобпљщања дисциплине ученика 

ирадиочувањащколскеимовине, 

-    уређење дечијегпарка,изградњаучионицеуприроди, 

-    функципналноиестетско уређење екстеријераиентеријера щколе, 

-    набавкастручнелитературеизсредстава щколеипутем екстерногмаркетинга щколе, 

-    наставакизградње ограде, 

-    радна реализацијиопремања школске кухиње и трпезарије 

- рад на реализацији замене унутрашње столарије, подних облога и унутрашњег кречења и 

фасаде школе 
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1.6. Програм васпитног рада у основној 

школи 

 

Време 

реализ 

ације 

 

 

 

Носиоци посла 

 

Начин праћења 

 

 

 

 

 

IX 

 

Прилагођавање   ученика на  школу  и  на  

учещће  у  школским 

активностима: 

-    Упознавање    ученика   са   школом   и   

усклађивање    ставова  породице 

 

ищкплепваспита

оу ушеника 

-    Израда кпдексаппнащаоа 

-    Укљушиваоеушеникаущкплскеактивнпсти 

- Уппзнаваое       ушенике   са    

прпцедурама    безбеднпсти    и 

сампзащтитеизащтите 

Ученици 

Родитељи 

Пред.наставници 

одељ.старещине 

Педагог 

Психолог 

Анкете, 

протоколи, анализе, 

скале процене, 

извештаји, 

педагошка 

документација 

 

 

 

IX–VI 

XI–V 

Подстицање развоја личностиученикакроз: 

-    Развијање  самопуздања, прихватање 

сопствених вредности 

-    Уочавање веза између 

емоција,потреба,мислии и дела 

- Развијаое 

лишнеикплективнепдгпвпрнпстииреципп

рпшнпстиу пднпсимасубјеката у 

пбразпвнп-васпитнпмпрпцесу; 

-    Прпмпвисаое 

изузетнихппстигнућаушеникаирадникащкпле

у 

радуиппнащаоу 

Ученици,Родитељи,П

ред.Наставници,оде

љ.Старещине,Педаго

г, психолог 

 

Анкете, 

протоколи, анализе, 

скале процене, 

извещтаји, 

педагощка 

документација 

 

X–XII 

 

IX–VI 

IX–VI 

Подстицање социјалног сазнањаи развоја 

социјалних односа 

- Подстицање сарадње међу ученицима и 

развијање толеранције према

 разликама   у   мищљењима,    

ставовима,   особинама, 

навикама,изгледу и потребама других 

-    организовање заједничких програма у 

щколи 

-    подстицање позитивне социјалне климе 

у щколи 

 

 

-    Развијаое 

пријатељстваисараднишкихпднпсасадругим

а 

Ученици,Родитељи,П

ред.Наставници,оде

љ.Старещине,Педаго

г, психолог 

 

Анкете, 

протоколи, анализе, 

скале процене, 

извещтаји, 

педагошка 

документација 
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XI–IV 

IX–VI 

Развијање комуникативне 

способности,сарадње и конструктивног 

рещавања сукоба 

- Развијање вещтине вербалне, 

невербалне и емоционалне 

комуникације; 

-    Упознавање са динамиком сукоба  и 

начинима конструктивног рещавања 

проблема,развијање вещтине догаварања 

 

 

 

Педагог 

Психолог 

одељ.стар. 

 

 

Анкете, 

протоколи, анализе, 

скале процене, 

извещтаји, 

педагощка 

документација 

IX–XII 

 

XI–IV IV 

Неговање вещтина за рещавање 

индивидуалних проблема 

- Изграђивање и корищћење  

ефикасних начина за рещавање 

проблема и суочавање са 

неуспехом 

-    Развијаое прпспцијалнпгппнащаоа; 

- Уппзнаваое ушеникаса 

ризишнимппнащаоем(пущеое, 

алкпхплизам,наркпманија) 

превентивнеактивнпсти 

Ученици,Родитељи,П

ред.Наставници,оде

љ.Старещине,Педаго

г, психолог 

Лекар 

Анкете, 

протоколи, анализе, 

скале процене, 

извещтаји, 

педагощка 

документација 

IX,X,II - препознавање истихпроблема; Патронажна документација 

- 

 

 

- 

- 

Стрес,извори,механизми 
превазилажења, изграђивање 

контроле 

Агресивно понащање,препознавање 

и начини превазилажења насилног 

понащања,препознавање и 

стратегије ефикасног деловања у 

ситуацијама насиља 

служба 

 Формирање аутономне моралност 

ииизграђиваое мпралнихи 

 Анкете 
 других вредности: Ученици,Родитељи,П

ред.Наставници,оде

љ.Старещине,Педаго

г, психолог 

Пе 

 

 

протоколи 
IX–VI -    Афирмација позитивних 

 

 

негпваоу мпралнпсти; 

Од.старешине, 

пепедагог,психолог 

Анкете 
   протоколи 

IX   Анкете 
  Педагог,психолог протоколи 

IX–VI -    промовисање 
позитивногпонащањаиуспеха ушеника; 

 Анкете 
 -    развијање критичкогодноса према 

вреднпстимаизражениму 
 протоколи 

 средствима масовнекомуникацијеу 
непосредномокружењу 

  



 
Годишњи план рада школе   2020/21. 

 

Основна школа ,, Вожд  Карађорђе“  Јаково                                                                                  Page 26 
 

Васпитањем се остварују припрема за живот,оспоспбљавање за примену 

стеченог знања и стваралачко корищћење слобпдног времена,развијање 

интелектуалних и физичких споспбности, стицање и развијање свести о 

потреби  чувања здравља и защтите човекове средине,развијање хуманости, 

истинољубивости,родољубља и других моралних својстава личности. 

 

 

 

Остваривање програма васпитног рада одвија се донoшењем Правилника о 

понашању ученика, радника школе и родитеља у основној школи,повезивањем 

наставних садржаја у свим областима образовно-васпитног рада са циљевима 

васпитног рада (редовна настава, часови одељенског старешине кроз 

слободне активности и друштвено-користан рад ученика). 
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ШКОЛЕ 
 

 

2.1 Бројно стање ученика и распоред одељења 

У школској 2019/20. години школа  има 24 одељењa (12 у млађим и 12 одељења у старијим 

разредима) .Ученици од првог до четвртог разреда су распоређени по смена: први и трећи разред, и 

други и четврти; ученици од петог до осмог разреда су у једној смени – стално преподне. У школи 

постоји и две учионица за децу која су у боравку. Боравак је организован за ученике првог и другог 

разреда – хомогене групе и трћег и четвртог разреда – једна хетерогене група. 

 

 

2.1.1Број одељења по разредима 

Разред 

 

Број 

одељења 
Разред 

Број 

одељења 

I 3 V 3 

II 3 VI 3 

III 3 VII 3 

IV 3 VIII 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Број ученика по одељењима 
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Табела 1. Бројно стање ученика по разредима и одељењима на почетку школске 2019/20. 

године 

ОДЕЉЕЊА: М            Ж Укупно 

1/1 10 9 19 

1/2 13 8 21 

1/3 11 10 21 

1.разред 34 27 61 

2/1 12 8 20 

2/2 9 10 19 

2/3 6 12 18 

2.разред 27 30 57 

3/1 9 14 23 

3/2 14 8 22 

3/3 12 10 22 

3.разред 35 32 67 

4/1 12 11 23 

4/2 13 13 26 

4/3 9 15 24 

4.разред 34 39 73 

Од 1. до 4. 

разреда 

131 128 259 

5/1 12 10 22 

5/2 9 13 22 

5/3 9 12 21 

5.разред 30 35 65 

6/1 12 13 25 

6/2 13 11 24 

6/3 10 13 23 

6.разред 35 40 72 

7/1 14 13 27 

7/2 14 13 27 

7/3          14 13 17 

7.разред 42 39 81 

8/1 9 13 22 

8/2 11 11 22 

8/3 6 12 18 

8.разред 26 36 62 

Од 5. до 8. 

разреда 

133 147 280 

УКУПНО : 264 275 539 
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2.2 Ритам радног дана школе 
 

Настава почиње од 8:00 часова, а завршава се у 13:15, поједини облици образовно васпитног 

рада оствариваће се и после 13:20 часова. 

Одмори и паузе  су организовани у трајању од 5 минута, с тим да  због узимања ужине после другог 

часа одмор траје 20 минута, а после трећег 10минута.  

Сусрети и свечаности организоваће се по правилу у време кад не ремете редовну наставу.  

2.2.1 Дневна артикулација радног времена ученика 

 Дневни и недељни ритам рада ученика школе неће се битније мењати у односу на 

прошлогодишњи. Долазак ученика у школу је од у 7,45 до 7,55 сати. главни дежурни наставник, 

одређен распоредом часова, дежура од 7,30 сати на улазним вратима, а остали наставници почињу 

са дежурством од 7,40 сати. Сви запослени су у обавези да се јаве на посао петнаест минута пре 

почетка радног времена.  

Распоред школског звона: 

 

 - припреме за преподневни рад, обавезне активности  7,55 - 8,00 сати 

 - први наставни час  8,00 - 8,45 сати 

 - петоминутни одмор за ученике и наставнике  8,45 - 8,50 сати 

 - други наставни час  8,50 - 9,35 сати 

 - двадесетоминутни  одмор за ученике и наставнике, ужина   9,35 – 9,55 сати 

 - трећи наставни час   9,55 - 10,40 сати 

 - десетоминутни одмор, ужина          10,40 -10,50 сати 

 - четврти наставни час          10,50 - 11,35 сати 

 - петоминутни одмор за ученике и наставнике          11,35 - 11,40 сати 

 - пети наставни час                                                                          11,40 - 12,25 сати 

 

 - петоминутни одмор за ученике и наставнике      12,25 - 12,30 сати 

 - шести наставни час          12,30 - 13,15 сати 

 - активности у слободном времену                                            13,30 - 17,00 сати 
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ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

 - први поподневни час за ученике млађих разреда 13,30 – 14,15 сати 

 - петоминутни одмор                 14,15 - 14,20 сати 

 - други поподневни час за ученике млађих разреда                 14,20 - 15,05 сати 

 - двадесетоминутни одмор      15,05 - 15,25сати 

 - трећи час за ученике млађих разреда                                       15,25 – 16,10 сати 

 - десетоминутни одмор                                                                     16,10– 16,20сати 

 - четврти час за ученике млађих разреда                                      16,20 – 17,05 сати 

 - петоминутни одмор                                                                       17,05 – 17,10 сати 

 - пети час за ученике млађих разреда                                             17,10 – 17,55 сати 

  

Боравак деце која су се изјаснила за наставуу продуженом боравку је од 730до  1630, ручак од 1215до 

1315. Ручак се реализује у две групе. 

2.2.2  Распоред активности у продуженом боравку 

 ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

 

.7.00 

 

-8.00 прихватање ученика 

800 -815  доручак 

 800 -930 слободно време 

930 - 1100 
израда домаћег задатка 

   

1100 -1115 
велики одмор и ужина 

   

1115 -1145 
слободне активности 

   

1145 -1200 
слободно време 
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1200 - 1230 
ручак 

   

1230 -1300 
утврђивање и вежбање наставних садржаја 

   

1300 -1330 
сређивање боравка, одмор, припрема за наставу 

   

 ПОСЛЕ ПОДНЕ   

   

 ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

1145- 1230 
слободно време 

1230 -1300 
слободне активности 

1300-1330 
ручак 

1330 - 1345 
одмор, припрема за рад 

  

1345-1500 
израда домаћег задатка 

  

1500-1520 
велики одмор и ужина 

15
20

-15
45 

слободне активности 

  

15
45

- 16
00 

слободно време, одмор 

  

16
00

 -16
30 одлазак ученика, уређивање простора у 

боравку 
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2.3   Распоред дежурства у школи 

Главни дежурни наставниник долази 30 минута раније пре наставе, организује наставу и води 

књигу дежурства, остали дежурни наставници долазе 20 минута раније, дежурство се одвија на 

сваком одмору, а за време трајања великог одмора сви наставници дежурају у дворишту. Дежурни 

наставник дежура током целог дана без обзира на свој распоред часова. 

Главни дежурни наставник је одговоран за редовно уношење података у књигу дежурства. 

Помоћно техничко особље је у обавези да се понаша у скалду са унутрашњом заштитном мрежом. 

Улазна врата школског објекта закључана су у време трајања часова, откључана су само врата за 

улазак деце у боравак. 

За време трајања наставе  забрањено  је децу слати кући без пратње пунолетне особе.  

Распред дежурства је саставни део распреда часова. 

2.3.1 Радано време директора, педагпга, психолога, библиотекара 

 

Дани у недељи директор педагог психолог  

   Према календару библиотекар 

     

Понедељак 7
30

 - 15
00 

7
30

 - 15
00 

7
30

 - 15
00  

Уторак 7
30

 - 15
00

 7
30

 - 15
00

 7
30

 - 15
00

 
Према 

календару 

Среда 10
00

 - 17
30 

7
30

 - 15
00 

7
30

 - 15
00 

7
30

 - 15
00 

Четвртак 7
30

 - 15
00

 7
30

 - 15
00

 10
00

 - 17
30

  

Петак 7
30

 - 15
00

 10
00

 - 17
30

 7
30

 - 15
00
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2.3.2Радно време секретара, шефа рачуноводства и административно - 
финансијског радника 

Дани у недељи Секретар Шеч рачуноводства Административно 

   - финансијски 

   радник 

Понедељак 7
30

 - 15
00 

7
30

 - 15
00 

7
30

 - 15
00 

Уторак 7
30

 - 15
00

 7
30

 - 15
00

 7
30

 - 15
00

 

Среда 7
30

 - 15
00 

7
30

 - 15
00 

7
30

 - 15
00 

Четвртак 7
30

 - 15
00

 7
30

 - 15
00

 7
30

 - 15
00

 

Петак 7
30

 - 15
00

 7
30

 - 15
00

 7
30

 - 15
00
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2.4 НАСТАВНИ ПЛАН ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

И  ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

2.4.1. Календар образовно васпитног рада школе  

ПРАВИЛНИК 
О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2020) 

Члан 1  

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за 
школску 2020/2021. годину.  

Члан 2  

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и програмом за 
основне школе, планирају се годишњим планом рада.  

Члан 3  

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

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

Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године.  

Друго полугодиште завршава се у петак, 4. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 
18. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.  

Члан 4  

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог 
разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.  

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, 
односно 170 наставних дана.  

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе 
остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана 
на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних 
седмица, односно наставних дана.  

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада 
равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља 
ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду 
равномерно распоређени.  
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Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када због 
угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у 
седмици буде заступљен утврђен број пута.  

Члан 5  

План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу остварује се према 
годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са 
законом.  

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе 
остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана 
на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних 
седмица, односно наставних дана.  

Члан 6  

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

Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у петак, 13. новембра 2020. 
године  

Зимски распуст има два дела - први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020. године, а завршава се у 
петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. године, а завршава се 
у уторак, 16. фебруара 2021. године.  

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

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

Члан 7  

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у 
Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан 
сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава - Дан духовности, Дан сећања на жртве 
холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан - спомен 
на Косовску битку.  

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

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у 
Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 
светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.  

Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника.  

Члан 8  

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих 
верских празника, и то:  
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1) православци - на први дан крсне славе;  

2) припадници исламске заједнице - 13. маја 2021. године, на први дан Рамазанског бајрама и 20. јула 
2021. године, на први дан Курбанског бајрама;  

3) припадници јеврејске заједнице - 28. септембра 2020. године, на први дан Јом Кипура;  

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару - 25. 
децембра 2020. године, на први дан Божића;  

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару - 7. јануара 
2021. године, на први дан Божића;  

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и 
јулијанском календару - почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици - од 2. 
априла до 5. априла 2021. године; православни од 30. априла до 3. маја 2021. године).  

Члан 9  

Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, који ће бити одржани у периоду од 
понедељка, 17. маја 2021. године до недеље, 23. маја 2021. године, биће одређен програмом такмичења 
и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика 
основних и средњих школа, за школску 2020/2021. годину.  

За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни.  

Члан 10  

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у 
којима су остварене екскурзије.  

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

Члан 11  

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа 
утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.  

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у 
складу са овим правилником.  

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, 
обавиће се у понедељак, 28. јуна 2021. године.  

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела 
сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим 
правилником.  

Члан 12  

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у суботу, 27. 
марта 2021. године, а завршни испит у понедељак, 21. јуна 2021. године, у уторак, 22. јуна 2021. године и 
среду, 23. јуна 2021. године.  
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ  
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         Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда оствариће се у току   36  

петодневних наставних седмица,  односно 180 наставних дана. 

          Наставни план и програм ученика осмог разреда оствариће се у току 34 петодневне  наставне 

седмице, односно 170 наставних дана. 

 

Класификациони период: 

-  5.  новембар, 2020.године -  саопштавање напредовања ученика и родитељски састанак  
-  

Саопштење успеха и подела ђачких књижица: 29.1.2021..год. од 16:00 часова 

15.4.- саопштавање напредовања ученика и родитељски састанак 

Надокнађивање нереализованих дана због екскурзија и излета: 

Надокнада ће накнадно бити утврђена у зависности од епидемиолошке ситуације, у току другог 

полугпдишта. 

Саопштење успеха:  

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

седмог разреда обавиће се 28.06.2021. године, а подела сведочанстава и диплома ученицима осмог 

разреда 11.6.2021.године. 

Летњи распуст: 

 Летњи распуст почиње 21.јуна 2021. и завршава се 31. августа. 2021.године. 

Културно-спортске активности: 

27.1.2021. године – Дан  Светог Саве – школска слава 

           28.5.2021.године -  Дан  школе   

Пробни завршни 26/27. март, 2021 

Завршни испит 21/22/23. 6. 2021.. 

 Припремни образовно-васпитни рад за полагање поправних испита организоваће се за ученике 

осмог разреда у јунском року, а за остале  пре августовског испитног  рока у трајању од 5 дана са  по 

два часа за сваки предмет. 
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2.4.3 Најважнији датуми у школском календару 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ДАТУМ 

1. Почетак школске године  

2. Пријем првака у Дечији савез 

3. Једнодневни излети за ученике II, III и IV 

4. Екскурзија за ученике VII и VIII разреда 

5. Једнодневни излети за ученике I, V и VI 

6. Обележавање Дана просветних радника 

7. Дан примирја 

8. II класификациони период- полугодиште 

9. Зимски распуст 

10. Почетак другог полугодишта 

11. Прослава Дана Светог Саве 

12. Пролећни распуст 

13. Завршетак наставне године  

14. Прослава Дана школе  

15. Припремна настава за  осми разред   

16. Подела књижица сведочанстава I-VII  

17. Припремна настава и поправни испити за 

ученике осмог разреда 

18.  Школски распуст 

19. Подела сведочанства и диплома VIII  - 
11.6.2020.разреда Ученици осмог разреда 
полагаће пробни завршни испит у петак 
26/27. марта 2021. године, а завршни испит 
21/22/23. јуна ,2021. године 

1.9.2019. 

5.10.2020. 

//мај 

/април 

/ мај 

08.11.2020. 

11.11.2020. 

29.1.2021. 

1.2.2021.и 12.2.2021. 

17.02.2021. 

27.1.2021. 

4.5..2021. 

18.6.2021. 

28.05.2021. 

7.06.-11.06.2019. 

 

28.06.2019 

. 

7.6. – 11.6.2021. 

 

18.06.2021. 

 

11.6.2021. 
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2.5 СПИСАК ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У ШКОЛСКОЈ 2020/21.ГОДИНИ 

 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ИМЕИ ПРЕЗИМЕ  ИНДЕКС 

ОДЕЉЕЊА 

1. АЛЕКСАНДРА МУЛЋАН 2/1 

2. ЉИЉИАНА ЈОСИМОВИЋ 2/2 

3. ДУШИЦА НИКОЛИЋ 2/3 

4. ЗОРИЦА МИЛЕУСНИЋ 3/1 

5. ВЕСНА МИТРОВИЋ 3/2 

6. ТИЈАНА ЈОВАНОВИЋ 3/3 

7. ЉИЉАНА РАДОВАНОВИЋ 4/1 

8. ЉИЉАНА ПУТНИКОВИЋ 4/2 

9. БРАНКА ПУТНИКОВИЋ 4/3 

10. СВЕТЛАНА МАНЧИЋ 1/1 

11. ГОРДАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ 1/2 

12. СНЕЖАНА ВУЧЕТИЋ 1/3 

13. ВИОЛЕТА ЖИВКОВИЋ 5/1 

14. ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ 7/3 

15. МИЛИЦА ПОКРАЈАЦ 5/3 

16. МИРЈАНА СЕЛАК 6/2 

17. ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЋ 5/2 

18. ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ 8/2 

19. НИКОЛА МИТИЋ 8/3 

20. ВИОЛЕТА МИЛОШЕВИЋ 6/3 

21. МАРИЈАНА СТЕПАНОВИЋ 6/1 

22. МАРИЈА ПАЈИЋ 7/1 

23. СЛАЂАНА ЈОРГИЋ 8/1 

24. МАЈА ДОРИЋ 7/2 
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2.6 Годишњи фонд часова по циклусима основног образовања и васпитања 

Први циклус основног образовања и васпитања 

 

Ред. 

бр. 

Обавезни 

наставни 

предмети 

I разред 

У

к

у

п

н

о 

II 

разре

д 

Укупно 

III 

разр

ед 

Укупно 

IV 

разр

ед 

У

к

у

п

н

п 

Укупн

п 

1. Српски језик 3 180 
5

4

0 

3 
18

0 

540 

3 180 

540 

3 

1

8

0 540 

2160 

2. Страни језик 3 72 

2

1

6 

3 72 

216 

3 72 

216 

3 
7

2 216 
864 

3. Математика 3 180 
5

4

0 

3 
18

0 

540 

3 180 

540 

3 

1

8

0 540 

2160 

4. Свет око нас 3 72 

2

1

6 

3 72 

216 

 

/ 
/ 

/ 

/ / 
  

432 

5. 
Природа  и 

друштво 
    

  
    

  
3 72 

216 
3 

7

2 216 
432 

6. Ликовна култура 3 36 

1

0

8 

3 72 

216 

3 72 

216 

3 
7

2 216 
756 

7. Музичка култура 3 36 

1

0

8 

3 36 

108 

3 36 

108 

3 
3

6 108 
432 

8. 

Физичко 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање I 

разред 

3 108 
3

2

4 

3 
10

8 

324 

3 108 

324 

3 

1

0

8 
324 

1296 

УКУПНО: А 3 684 

2

0

5

2 

3 
72

0 
2160 3 720 2160 3 

7

2

0 

2160 8532 

Ред. 

бр. 

Изборни 

наставни 

предмети 

I разред 

У

к

у

п

II 

разре

д 

Укупно 

III 

разр

ед 

Укупно IV 

разре

Ук

уп
Укупнп 



 
Годишњи план рада школе   2020/21. 

 

Основна школа ,, Вожд  Карађорђе“  Јаково                                                                                  Page 42 
 

н

о 
д нп 

1. 
Грађанско 

васпитање 
3 36 

108 

2 36 

72 

3 36 

108 

2 36 7

2 

3

6

0 

2. Верска настава 1 36 

36 

1 36 

36 

1 36 

36 

1 36 3

6 

1

4

4 

3. 
Народна 

традиција               

 

1 36 
3

6 

3

6 

4. Чувари природе 
      0 0 0   

  

 

2 36  

7

2 

7

2 

УКУПНО: Б  4 36 144 3 36 108 4 36 144 6 36 

3

2

4 

6

1

2 

              

               

Ред. 

бр. 

Облик 

образовно 

васпитног рада 

I 

разре

д 

Укупно 

II 

ра

зр

ед 

Укупно 
III 

разред 
Укупно 

IV 

разред 
Укупнп 

У

к

у

п

н

п 

1. 

Час 

одељењског 

старешине 3 36 108 3 36 108 3 36 108 3 36 

1

0

8 

4

3

2 

2. 

Допунска 

настава 6 36 216 3 36 108 3 36 108 3 36 

1

0

8 

5

4

0 

3. 

Додатна 

настава                   3 36 

1

0

8 

1

0

8 

4. 

Пројектна 

настава 

   

 

3 36 108  

 

3 36  108        

2

1

6 

5. дигитални свет 3 36 108          1

0
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8 

УКУПНО: 3 144 648 3 108 540 3 108 540 3 108 

3

2

4 

1

4

0

4 

 

 

 

 

 

Други циклус основног образовања и васпитања 

Ред. 

бр. 

Обавезни 

наставни 

предмети 

V разред Укупно VI разред Укупно 
VII 

разред 
Укупно 

VIII 

разре

д 

Укупнп 

У

к

у

п

н

п 

1. Српски језик 3 180 540 3 144 432 3 144 

4

3

2 3 

13

6 408 

18

12 

2. 

Страни језик - 

енглески језик 3 72 216 3 72 216 3 72 

2

1

6 3 68 204 

8

5

2 

3. Ликовна култура 3 72 216 3 36 108 3 36 

1

0

8 3 34 102 

5

3

4 

4. Музичка култура 3 72 216 3 36 108 3 36 

1

0

8 3 34 102 

5

3

4 

5. Историја 3 36 108 3 72 216 3 72 

2

1

6 3 68 204 

7

4

4 

6. Географија 3 36 108 3 72 216 3 72 

2

1

6 3 68 204 

7

4

4 

7. Физика       3 72 216 3 72 

2

1

6 3 68 204 6

3
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6 

8. Математика 3 144 432 3 144 432 3 144 

4

3

2 3 

13

6 408 

1

7

0

4 

9. Биологија 3 72 216 3 72 216 3 72 

2

1

6 3 68 204 

8

5

2 

10. Хемија             3 72 

2

1

6 3 68 204 

4

2

0 

12. 

Техника и 

технологија 3 72 216 3 72 216 3  72  

2

1

6

  3  68 204  

4

3

2 

13. 

Информатика и 

рачунарство 6 36 216 6 36 216 6 36  

2

1

6

  5  

36

   180 

4

3

2 

14. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 3 108 324 3 108 324  3 108  

3

2

4 3  

10

8  324  

4

3

2 

УКУПНО: А 3 918 2754 3 954 2862 3 936 

2

8

0

8 3 

88

4 2652 

1

0

6

5

8 

Ред. 

бр. 

Обавезни 

изборни 

предмети 

V разред Укупно VI разред Укупно 
VII 

разред 
Укупно VIII разред Укупнп 

У

к

у

п

н

п 

1. 

Грађанско 

васпитање 2 

3

6 72 2 

3

6 72 3 36 

1

0

8 3 

3

4 

1

0

8 

3

6

0 

2. Верска настава 1 

3

6 36 2 

3

6 72 1 36 

3

6 1 

3

4 

3

4 

1

7

8 
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3. 

Страни језик - 

немачки језик 3 

7

2 216 3 

7

2 216 3 72 

2

1

6 3 

6

8 

2

0

4 

8

5

2 

4. 

 

            

       

УКУПНО: Б 

            

1

3

9

0 

Ред. 

бр. 

Обавезне 

наставне 

активности 

V разред Укупно VI разред Укупно 
VII 

разред 
Укупно VIII разред Укупнп 

У

к

у

п

н

п 

1. Хор и оркестар 

 

 

 

1 

3

6 36 1 36 

 

3

6       

7

2 

2. 

Чувари природе 

VII 3 

3

6 108 2 

3

6 72             

1

8

0 

3.  домаћинство 

 

/ / / / / 2 36 

7

2 3 

3

4 

1

0

2 

1

7

4 

УКУПНО: В 3 

3

6 108  3 

3

6 108  3 36  

 

1

0

8       

3

2

4 

 
Хор на нивоу 

школе 

      3 36 

1

0

8 

УКУПНО: А+Б+В+Г     

          

8

5

8 
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                             2.7           Подела предмета-табела  

Ре

бр. 

Име и презиме 

наставника 

Часови редовне наставе Изборна настава 

 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2 8/3 Ук ос 5. 6. 7. 8. 

1. Живковић 

Виолета 

       4 4 4 4 4 20 8/1     

2. Лазаревић 

Бојана 

5 5   4 4    4 4  18      

3. Немања 

Ђорђевић 

  5    4      9      

 Жаклина    4         4      

4. Младеновић 

Ивана 

2 2 2   2 2 2 2 2 2  18 6/3     

5. Ђурасовић 

Небојша 

   2 2       2 6      

6 Швагер  

Славица 

2 2 2    2 2 2 2 2 2 18 8/3     

7 Ивона Беле    2 2 2       6      

8 Јорданов 

Стојанка 

   4 4 4 4  4    20      

9. Селак  

Мирјана 

4 4 4     4     16 5/2     

10 Степановић 

Владимир 

1 1 1 1 1 1 1   4 4 4 12+

8 

8/2     

11. Маријана 

Степановић 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 5/1     

12. Јовановић 

Гордана 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 7/2     

13. 

 

 

 

 

Митић  

Никола 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 7/3     

Ре

бр. 

Име и презиме 

наставника 

Часови редовне наставе Изборна настава 

 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2 8/3 Ук ос 5. 6. 7. 8. 

14. Гаровић 

Небојша 

2 2  2 2 2 2 2  2 2 2 20      

15. Милошевић 

Виолета 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  20 5/3     

16. Карић 

Драган 

     3 3 3 3 2 2 2 18+

2 

    2 

17. Челебић 

Веселин 

3 3 3 3 3        15+

1 

    1 

18. Пајић 

Марија 

2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 6/1     

19. Ђурић  2 2          4      
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Славица 

20. Звездан Вил        1     4     3 

гр

уп

е 

 Јелена 

Стефановић 

1 1 1      1    4      

21. Јоргић 

Слађана 

      2 2 2 2 2 2 12 8/1     

22. Дорић Маја 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15+

5 

6/2 2 

групе 

2 

гру 

па 

1 

 гру 

па 

 

23. Радовановић 

Власта 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15      

24. Лазић Јаворка  

1 

   

1 

 

1 

  

1 

     11+

4 

 2  

 

3  

 

3 3  

25. Милановић 

Биљана 

            4+4  1 

групе 

1гру 

па 

1 гру 

па 

1г

ру 

па 
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2.9.Структура четрдесеточасовне радне недеље 2019/20. 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р

п
ј 

     

П
р

ез
и

м
е 

и
 и

м
е

 

О
д

ељ
ео

е
 

Р
е

д
п

вн
а 

н
ас

та
ва

 

Д
п

п
ун

ск
а 

н
ас

та
ва

 

Д
п

д
ат

н
а 

н
ас

та
ва

 

С
л

п
б

п
д

н
е 

н
ас

та
вн

еа
кт

и
вн

п
ст

и
 

С
л

п
б

п
д

н
е 

ва
н

н
ас

та
вн

е
ак

ти
вн

п
ст

и
 

И
зб

п
р

н
а 

н
ас

та
ва

 

О
д

ељ
ео

ск
и

 ч
ас

 

Д
К

Р
/К

ЈД
 

Н
еп

п
ср

ед
н

и
 р

ад
 

П
р

и
п

р
ем

а 

У
К

У
П

Н
О

 

Ст
ру

ш
нп

 у
са

вр
щ

ав
ап

е
 

П
е

д
аг

п
щ

ка
 е

ви
д

ен
ц

и
ја

 

  С
ар

ад
о

а 
са

 
р

п
д

и
те

љ
и

м
а 

Ст
ру

чн
и 

пр
га

ни
 

Д
е

ж
ур

ст
вп

 

М
е

н
тп

р
ск

и
 р

ад
 

П
п

се
б

н
а 

за
д

уж
е

о
а

 

О
ст

ал
п

 

Н
ед

ељ
н

и
 ф

п
н

д
 

1. Зприца Милеуснић 2/2 18 1 / / 1 2 1 1 24 10 34 1 1 1,5 1 1 / 0,5 / 40 

2. Митрпвић Весна 2/1 18 1 / / 1 2 1 1 24 10 34 1 1 1 1 1 / 1 / 40 

3. Јпванпвић Тијана 2/3 18 1 / / 2 1 1 1 24 10 34 1 1 1 1 1 / 1 / 40 
4. Радпванпвић Љиљана 3/1 18 1 / / 2 1 1 1 24 10 34 1 1 1 1 1 / 1 / 40 

5. Путникпвић Љиљана 3/2 18 1 / / 1 2 1 1 24 10 34 1 1 1 1 1 / 1 / 40 

6. Путникпвић Бранка 3/3 18 1 / / 1 2 1 1 24 10 34 1 1 1 1 1 0,5 0,5 / 40 

7. Манчић Светлана 4/1 18 1 1 / 1 2 1 / 24 10 34 1 1 1 1 1 / 1 / 40 

8. Милпсављевић Гпрдана 4/2 18 1 1 / 1 2 1 / 24 10 34 1 1 1 1 1 / 1 / 40 

9. Вучетић Снежана 4/3 18 1 1 / 1 2 1 / 24 10 34 1 1 1 1 1 / 1 / 40 

10
. 

Мулћан Александра 1/1 18 2 / / 1 2 1 / 24 10 34 1 1 1 1 1 / 1 / 40 

11
. 

Јпсимпвић Љиљана 1/2 18 2 / / 1 2 1 / 24 10 34 1 1 1 1 1 / 1 / 40 

12 Душица Никплић 1/3 18 2 / / 1 2 1 / 24 10 34 1 1 1 1 1 / 1 / 40 

13 Гпрана Маркпвић бпр 20 / / / 10 / / / 30 6 36 1 0,5 1 0,5 1 / / / 40 

14 Миленпвић Биљана / / / / / / 8 / 2 10 4 14 0.25 0,25 0,25 0,25 1 / 1 / 17
25 15 Алимпијевић Наташа / 4 0,5 / / 0,5 / / 0,5 5,5 2 7,5 0,25 0,25

5 
0,25 0,25 / / 0,25 0,2

5 
9 

16 Живкпвић Виплета 8/1 20 1 1 2 / / 1 1 26 12 38 0.25 0,5 0.5 0.25 0.5 0,5 / / 40 

17 Лазаревић Бпјана / 18 1 1 / 2 / / 2 24 11 35 1,5 0,5 0,5 0,5 2 / / / 40 

18 Ђпрђевић Немаоа / 9 0.5 0.5 / 1 / / 1 12 5 17 1 0,5 0,5 0,5 1 / 0,5 1 22 

19 Младенпвић Ивана 6/3 18 1 1 / 2 / 1 1 24 10 34 1 1 1 1 1 / 1 / 40 

20 Ђураспвић Небпјша / 6 0,5 0,5 / 0,5 / / 0,5 8 3 11 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5
5 

/ / 0,5 13 

21 Швагер Славица 8/3 18 1 1 / 2 / 1 1 24 10 34 1 1 1 0,5 1 0,5 / 1 40 
 
 

 

22 Беле Ивпна / 6 0,5 0,5 / 0,5 / / 0,5 8 3 11 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 / / 0,5 13 
23 Јпрданпв Стпјанка / 20 1 1 / 1 / / 1 24 10 34 1 0,5 0,5 1 2 / / 1 40 

24 Селак Мирјана 5/2 16 1 1 / 2 / 1 1 22 12 34 1 1 1 1 1 / / 1 40 

25 Степанпвић Владимир 8/2 12 1 1 / / 7 1 1 23 11 34 1 1 1 1 1 0,5 / 0,5 40 

26 Степанпвић Маријана 5/1 18 1 1 / 1 / / 1 22 10 32 1 1 1 1 1 / 1 / 38 

27 Јпванпвић Гпрдана 7/2 21 / 1 / 2 / 1 / 25 10 35 1 1 0.5 1 1 / 0.5 / 40 

28 Митић Никпла 7/3 21 / 1 / 2 / 1 / 25 10 35 1 1 0.5 1 1 / 0.5 / 40 
29 Гарпвић Небпјша / 20 / / / 2 / / 2 24 10 34 1 0,5 0,5 1 2 / 1 / 40 

30 Милпшевић Виплета 5/3 20 / / / 2 / 1 1 24 10 34 1 1 1 1 1 / 1 / 40 
31 Карић Драган / 18 / / / 3 2 0 1 24 10 34 1 1 1 1 1 / / 1 40 

32 Пајић Марија 6/1 20 1 1 / / / 1 / 24 10 34 1 1 1 1 1 / / 1 40 

33
Ђ 

Челебић Веселин / 15 / / 1 2 / / 2 20 8 28 0,5 0,5 0,5 0,5 2 / / / 32 

34 Снежана Радукић / 4 / / 1 / / / / 5 3 8 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 / / 0,2
555
5 

10 

35
Ви
л  

Вил Звездан / / / / / / 4 / / 4 2 6 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 / 0.2
5 

/ 8 

36 Јпргић Слађана 7/1 12 0.5 0.5 / / / 1 / 14 6 20 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 / / / 22 
37 Дпрић Маја 6/2 15 / / 5 3 / 1 / 24 10 34 1 1 1 1 1 / 1 / 40 
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38
Ра
дп
ва
нп
ви
ч 

Радпванпвић Власта / 15 / / / 1 / / 2 18 8 26 1 1 1 1 2 / 1 1 34 

39
Ла
зи
ћ 

Лазић Јавпрка / / / / 4 / 11 / 1 16 8 24 0,5 0,5 0,5 0,5 1 / 0,5 0,5 28 

40
Ди
м
ић 

Димић Анђелка / 20 1 / / 2 / / 1 / 10 34 1 0,5 0,5 0,5 2 / 1 0,5 40 

41 Жаклина Симић / 4 / / / 1 / / / 5 2 7 0.25
4 

0.25 0.25 0.25 / / / / 8 
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3. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА 
ШКОЛЕ 

3.1 Табела стручних органа и тимова у школи 

Ред.број Назив стручних органа и тимова 

1. Наставничко веће 

2. Одељенско веће за разредну наставу 

3. Одељенска већа за предметну наставу: 

 -5 разреда 

-6 разреда 

-7 разреда 

'-8 разреда 

4. Стручни активи: 

 -Стручни актив за развој школског програма 

-Стручни актив за развојно планирање 

5. Стручна већа за области предмета: 

 -Стручно веће за разредну наставу 

-Стручно веће наставника српског језика и страних језика 

-Стручно веће наставника  математике,физике,ТИО и осн.информатике и 

рачунарства 

-Стручно веће наставника биологије,хемије, историје и географије 

-Стручно веће наставника историје и географије 

-Стручно веће  наставника фзичког васпитања,музичке и ликовне културе 

6. Тимови: 
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 -Тим за инклузивно образовање 

-Тим за заштиту од дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања 

ученика 

-Тим за самовредновање 

-Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

-Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

-Тим за професионални развој 

7. Други тимови за остваривање одређеног задатка , програма или пројекта: 

 -Тим за преглед педагошке документације 

-Тим за писање и реализацију пројекта 

-Тим за екологију и одрживи развој 

-Тим за креирање и уређивање сајта школе и ФБ странице школе 

-Тимови за пружање додатне подршке у учењу 

-Тим за професионалну оријентацију ученика 

-Тим за сарадњу са родитељима 

-Тим за промоцију школе и КЈД 

-Тим за реализацију школског спорта 

-Тим за припрему ГП рада школе 

- Школска уписна комисија 

8. Педагошки колегијум 
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3.2 Посебна задужења наставника 

Ред. 

број 

Име и презиме 

наставника 

Посебна задужења 

1. Душица Николић Стручни актив за развој ШП ,Стручни актив за 

развојно планирање,Стручни тим за израду ГП, 

летопис школе, КЈД,ТИМ за ИО 

2. Весна Митровић Тим за заштиту од дискриминације, насиља 

,злостављања и занемаривања,Тим за екологију и 

одрживи развој, Дистрибуција часописа,Стручни актив 

за развој школског програма. 

3. Тијана Јовановић Тим за обезбеђивање квалитета и развоја 

установе,Тим за сарадњу са родитељима, 

Координатор комисије за набавку потрошног 

материјала, КЈД 

4. Љиљана 

Радовановић 

Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва, Координатор тима за сарадњу са 

родитељима,ТИМ за ИО 

5. Љиљана 

Путниковић 

Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва,Тим за екологију и одрживи развој, 

Руководилац  комисије за набавку наставних 

средстава 

6. Бранка Путниковић Тим за самовредновање,Координатор тима за 

професионални развој,Руководилац организације ЦК 

7. Светлана Манчић Тим за заштиту од дискриминације, насиља 

,злостављања и занемаривања,Тим за 

ИО,Координатор разредног већа од 1-4 

разреда,Координатор тима за преглед педагошке 

документације,Стручни актив за развојно планирање, 

Педагошки колегијум 

8. Гордана 

Милосављевић 

Тим за самовредновање,Тим заобезбеђивање 

квалитета и развојаустанове,Руководилац  Дечијег 

савеза, Тим за промоцију школе и КЈД, сајт и фејсбук 

школе,Школски спорт, Педагошки колегијум 

9. Вучетић Снежана Тим за инклузивно образовање,Координатор тима за 

самовредновање,Тим за промоцију школе и 

КЈД,Такмичења 
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10. Александра 

Мулћан 

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја 

установе,Координатор тима за развијање 

међупредметних компетенција и предузетништва, 

11. Љиљана 

Јосимовић 

 

 

Тим за самовредновање,Тим запрофесионални 

развој,Комисија за набавку наставних 

средстава,Кординатор комисије за организацију 

наставе у природи и екскурзије 

12. Зорица Милеуснић Тим за заштиту од дискриминације, насиља 

,злостављања и занемаривања, ,Комисија за 

организацију наставе у природи и екскурзије 

13. Горана Марковић 

 

 

Тим за сарадњу са родитељима,Комисија за набавку 

наставних средстава,Тим за развијање 

међупредметних компетенција и предузетништва 

14. Виолета Живковић Стручни тим за израду ГП,Тим за 

самовредновање,Тим за професионални 

развој,Записничар Наставничког већа, Координатор 

тима за промоцију школе и КЈД,Тим за писање и 

реализацију пројеката,Тим за професионалну 

оријентацију ученика, ,Школска уписна комисија 

15. Бојана Лазаревић Тим за професионални развој,Тим за промоцију школе 

и КЈД,,Вођење летописа школе,Стручни актив за 

развојно планирање 

16. Немања Ђорђевић Тим за заштиту од дискриминације, насиља 

,злостављања и занемаривања, Руководилац стручног 

већа за језик и комуникацију,Педагошки колегијум 

17. Ивана Младеновић Тим за инклузивно образовање,Руководилац ОВ 

шестих разреда,Тим за преглед педагошке 

документације,Тим за екологију и одрживи развој, КЈД 

18. Небојша 

Ђурасовић 

Комисија за набавку потрошног материјала 

19. Наташа 

Алимпијевић 

Тим за сарадњу са родитељима 

20. Анђелка Димић Тим за инклузивно образовање, Тим за реализацију и 

писање пројеката, Тим за самовредновање 
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21. Славица Швагер Тим за обезбеђивање квалитета и развоја 

установе,Руководилац ОВ 8 разреда, Тим за 

професионалну оријентацију ученика, Тим за ИО, Тим 

за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

дискриминацију, ,Школска уписна комисија 

22. Ивона Беле Тим за екологију и одрживи развој 

23. Стојанка Јорданов Тим за професионални развој,Руководилац комисије 

за организацију такмичења,Дистрибуција часописа, 

Сарадња са Центром за таленте у Земуну, 

24. Мирјана Селак  Координатор тима за обезбеђивање квалитета и 

развој установе, Комисија за  организовање наставе у 

природи и екскурзија,Комисија за организовање 

наставе у природи и екскурзије, додатна подршка у 

учењу, Руководилац стручног већа математике и 

техничких наука, 

25. Владимир 

Степановић 

 

 

 

 

 

 

Тим за самовредновање,Тим за заштиту ученика од 

дискриминације,злостављања и занемаривања, ,Тим 

за професионалну оријентацију ученика,Координатор 

тима за креирање и уређивање сајта школе и ФБ 

странице, Вршњачки тим,Школска уписна комисија 

26. Маријана 

Степановић 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља 

,злостављања и занемаривања,Тим за инклузивно 

образовање,Тим за самовредновање, Педагошки 

колегијум 

27. Гордана Јовановић Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва,Тим за екологију и одрживи 

развој,Руководилац комисије за организовање 

наставе у природи и екскурзија,Координатор стручног 

актива за развојно планирање, Педагошки колегијум  

 

28. Никола Митић Координатор тима за писање и реализовање пројекта 

школе,Руководилац ОВ 7 разреда,Тим за преглед 

педагошке документације,Комисија за организацију 
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наставе у природи и екскурзија,Руководилац стручног 

већа наставе историје и географије,Педагошки 

колегијум, 

29. Небојша Гаровић Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе,Комисија за набавку наставних 

средстава,Комисија за организовање такмичења.Тим 

за креирање и уређивање сајта школе и ФБ странице 

30. Виолета 

Милошевић 

Стручни актив за развој ШП,Руководилац ОВ 5. 

разреда,Тим за преглед педагошке документације,Тим 

за креирање и уређивање сајта школе и ФБ странице 

31. Драган Карић Тим за професионални развој,Тим за промоцију школе 

и КЈД, Координатор тима за реализацију школског 

спорта 

32. Веселин Челебић Тим за заштиту од дискриминације, насиља 

,злостављања и занемаривања,Руководилац стручног 

већа естетског и физичког васпитања,Тим за 

промоцију школе и КЈД,Тим за реализацију школског 

спорта,Педагошки колегијум 

33. Марија Пајић Стручни тим за израду ГП,Тим за 

самовредновање,Руководилац стручног већа за 

природне науке,Тим за екологију и одрживи 

развој,Педагошки колегијум, 

34. Снежана Радукић Руководилац тима за екологију и одрживи развој,Тим 

за писање и реализацију пројеката у школи 

35. Маја Тома Тим за креирање и уређивање сајта школе и ФБ 

странице, Тим за заштиту од дискриминације, насиља 

,злостављања и занемаривања , Тим за писање и 

реализацију пројеката у школи ,Руководилац комисије 

за попис инвентара 

36. Слађана Јоргић 

 

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе 

Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

37. Дорић Маја Тим за заштиту од дискриминације, насиља 

,злостављања и занемаривања,Стручно веће 

естетског и физичког васпитања,Тим за промоцију 

школе и КЈД, Тим за писање и реализацију пројеката у 
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школи 

38. Власта 

Радовановић 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља 

,злостављања и занемаривања,Стручно веће 

естетског и физичког васпитања, Тим за промоцију 

школе и КЈД 

 

39. Јаворка Лазић Тим за сарадњу са родитељима,Тим за 

професионалну оријентацију,Стручни актив за 

развојно планирање,Тим за екологију и одрживи 

развој 

40. Биљана Милановић Тим за промоцију школе и КЈД, Комисија за попис 

41. ЗорицаМитровић-

директор 

 

 

 

 

Руководилац стручног актива за развој ШП,  

Руководилац стручног актива за развојно планирање, 

Руководилац тим за заштиту од дискриминације, 

насиља ,злостављања и занемаривања,Руководилац  

тима за израду ГП,  Руководилац педагошког 

колегијума, Руководилац комисије за промоцију школе 

и КЈД,Савет родитеља, Руководилац тима за 

инклузивно образовање и осталих тимова 

42. Александра Гајић-

педагог 

Координатор стручног актива за развој ШП,Тим за 

заштиту од дискриминације, насиља ,злостављања и 

занемаривања-координатор,Стручни тим за израду 

ГП,Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе,Тим за развој међупредметних компетенција 

и предузетништва,Тим за преглед педагошке 

документације,Педагошки колегијум,Тим за 

професионалну оријентацијуученика 

43. Маја Ратковић-

психолог 

Стручни актив за развој ШП,Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља ,злостављања и 

занемаривања,Тим за инклузивно образовање-

координатор,Тим за професионалну оријентацију 

ученика, Тим за самовредновање,Савет 

родитеља,Педагошки колегијум,Тим  за преглед 

педагошке документације,Тим за израду ГП 

 

 

44. Миша Смишек Уређивање школског часописа и летописа школе 
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45. Наташа Гочобија  Тим за израду ГП,Школска уписна комисија, комисија 

за попис инвентара, јавне набавке, усклађивање аката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.План рада Наставничког већа 

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

координира целокупан образовно-васпитни процес у школи. Својом активношћу, која је 
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регулисана Статутом школе, одлучује и доприноси остваривању циљева и задатака школе и 

реализацији свих садржаја Годишњег програма рада. 

Наставничко веће радиће у седницама које ће се одржавати једанпут месечно (а по 

потреби и чешће) током школске године, са следећим садржајима и извршиоцима: 

 

Време 

реализацијe 
САДРЖАЈ РАДА 

Начин 

реализације 

Носиоци 

послова при 

реализацији 

IX 

-Извештај о раду школе у школској 2019 /2020. 

- Извештај о раду директора у школској 2019/ 

2020. 

Упознавање 

Наставничког 

већа са 

извештајем и 

усвајање истог 

путем гласања 

Директор, 
чланови 
Наставничког 
већа 

 

-Разматрање и усвајање Годишњег плана рада 

за школску 2020/ 2021. годину 

 

Упознавање 

Наставничког 

већа са 

Годишњим 

планом рада и 

усвајање истог 

путем гласања 

Директор, 
чланови 

Наставничког 
већа 

-Разматрање потреба за набавком наставних 

средстава и потребног материјала 

 

договор руководиоци 
већа 

-Договор о ангажовању ученика у слободним 

ваннаставним активностима, додатна, допунска 

настава 

 

Анализа и 

договор 

Предметни 
наставници и 
одељењске 
старешине 

-Идентификација ученика са посебним 

образовним потребама и препоруке за даљи рад 

 

анализа Одељењске 
старешине, 
предметни 

наставници, 
педагог, психолог 

- Примопредаја одељења петог разреда и 

утврђивање квалитета фонда знања ученика 

 

Анализа и 

састанак 

учитеља и 

одељењских 

старешина 5. 

разреда 

Одељењско веће 
5. разреда, 
учитељи и 

педагог 

-Припрема за пријем првака у Дечији савез и приредба  Г.Милосављевић 
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прослава Дечје недеље у школи 

 

 

-Безбедност ученика у школи Анализа и 

извештавање 

Директор 

 

 

 

 

 

IX 

Друга 

седница 

 

 

 

 

-Разматрање програма ваннаставних активности 

за школску 2020/ 2021.( наставе у природи, 

екскурзије, посета  и др.) 

 

Извештаји 

руководилаца 

већа 

Рук.стр.већа I-IV 

разреда и 5.-8. 

 

 

 

-Доношење одлуке о ослобађању ученика дела 

наставе физичког васпитања 

договор Рук.већа 

физичког васп. 

 

- Информације о настави изборних предмета (I-

VIII разреда) 

извештавање  
директор 

- Примене нормативних аката значајних за 

школу 

 

извештавање секретар 

X 

 

-Анализа успеха и понашања ученика  извештавање Рук.већа 

-Рад боравка Анализа и 

извештавање 

директор 

- Анализа рада са ученицима са посебним 

образовним потребама 

 

извештавање Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, ПП 

служба, Тим за 

ИО 

-Сређивање збирки учила и инвентара за попис 

и предлози за набавку нових учила 

 

договор Сви чланови 

већа 

 Стручно 

предавање 

 

- ефекти примене дигиталних садржаја у настави 

(1.2.5.6.7 разред) 

договор Сви чланови 

већа 
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XI 

 

 

Стручно предавање  

Презентација 

Писани 

материјал за 

наставника 

 

Педагог 

 

-Степен укључености ученика у слобод. aктив. 

 

Анализа и 

извештавање 

Предметни 

наставници 

- Извештај о реализованим екскурзијама, 

излетима и настави у природи 

 

Извештаји 
наставника и 
стручних вођа 

пута 

Стручне вође 

пута 

- Анализа рада и реализација планова 

постојећих комисија, тимова и Актива у циљу 

вердновања и самовредновања 

Анализа и 

извештавање 

 

Руководиоци 

комисија, тимова 

и актива 

Анкетирање родитеља - Самовредновање  тим за 

самовредновање

,Педагог 

децембар 

-Организација прославе Нове године, Дана 

Светог Саве,  

Припрема и 

реализација 

приредбе 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

српског језика, 

музичке и 

ликовне културе 

 

II 

 

-Анализа успеха и понашања ученика на крају 

првог полугодишта 

извештавање Одељењске 

старешине 

-Анализа рада са ученицима са посебним 

образовним потребама 

 

извештавање Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, ПП 

служба, Тим за 

ИО 

-Анализа реализације Годишњег плана рада у 

Iполугодишту 

 

извештавање директор 

-Анализа реализације планираног фонда часова 

 

извештавање Руководиоци 

већа, одељењске 

старешине 
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II 

- Извештај о раду школе, директора и стручних 

сарадника у првом полугодишту 

- Извештај о анкетирању родитеља о квалитету 

наставе 

Извештавање 

 

Извештавање 

Директор, 

стручни  

сарадници 

Педагог 

Психолог 

 

- Припреме за такмичење ученика 

 

извештавање Предметни 

наставници и 

одељеске 

старешине 

-Анализа рада ученичких организација  

 

извештавање Руководиоци 

ученичких 

организација 

-Анализа коришћења наставних средстава и 

потреба за набавком нових 

Анализа и 

договор 

Директор,  

- Доношење одлуке о избору уџбеника и 

приручника за следећу школску годину 

 

договор Чланови већа 

-Анализа присуства наставника стручним 

семинарима и размена искустава 

 

извештавање Руководилац 

Комисије за 

стручно 

усавршавање 

- Анализа рада стручних већа и разредних већа извештавање Руководиоци 

већа 

 

III 

IV 

- Анализа успеха и дисциплине ученика  извештавање Одељењске 

старешине 

-Анализа реализације планираног фонда часова извештавање Руководиоци 

већа, одељењске 

старешине 

-Анализа рада са ученицима са посебним 

образовним потребама 

 

извештавање Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

педагог, Тим за 
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ИО 

-Извештај о здравственом стању ученика након 

систематског прегледа  

 

извештавање Одељењске 

старешине, 

педагог, психолог 

- Анализа пробног завршног испита  Предметни 

наставници 

-Припрема за обележавање Дана школе 

 

договор Сви чланови 

већа 

-Критеријуми за избор ученика генерације  

 

Ревидирање 

Правилника о 

избору ученика 

генерације 

Комисија за 

избор ученика 

генерације 

   

- Анализа рада и реализација планова 

постојећих комисија, тимова и Актива у циљу 

вредновања и самовредновања 

Анализа и 

извештавање 

 

Руководиоци 

комисија, тимова 

и актива 

Стручно предавање   Директор 

V 

- Обележавање Дана школе 

 

 Одељењске 

старешине, 

наставници 

физичког 

васпитања 

-Такмичења ученика 

 

Анализа 

постигнутих 

резултата и 

презентација 

Предметни 

наставници, 

наставник 

информатике 

- Информација о упису ученика у први разред и 

проф. оријент. ученика осмих разреда  

-Информација о организацији завршног испита 

извештавање Педагог 

-Анализа реализације планираног фонда часова 

извештавање Руководиоци 

већа, одељењске 

старешине 

-Предлози за избор  ученика генерације  

 

Изношење и 

разматрање 

предлога 

Одељењске 

старешине, 

Комисија за 
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избор ученика 

генерације 

 

VI 

прва с. 

 

 

-Анализа успеха ученика осмог разреда на крају 

школске године 

 

- Анализа Завршног испита 

извештавање Одељеске 

старешине, 

руководилац 8. 

Разреда 

- Избор ученика генерације  

 

Доношење 

коначне одлуке 

на основу 

испуњених 

критеријума, 

гласање 

Комисија за 

избор ученика 

генерације, сви 

чланови већа 

- Додела Вукових и специјалних диплома 

 

анализа Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

- Одлука о поправним и разредним испитима 

 

Договор, 

прављење 

распореда 

полагања 

поправних 

испита 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

директор 

VI 

       Друга с. 

 -Коначни успех ученика осмог разреда по 

окончању разредних и поправних испита 

- Договор и припрема за упис ученика осмих 

разреда у средњу школу 

 

 

Извештаји  

 

Руков.већа, 

раз.стареш. 

 

VI 

трећа с. 

- Анализа успеха и понашања ученика на крају 

другог полугодишта  школске 2019/2020. I-VII 

разреда 

 

извештавање Руководиоци 

већа, одељењске 

старешине 

- Анализа образовно-васпитног  рада и предлог 

мера за побољшање 

извештавање Руководиоци 

већа, одељењске 

старешине 

-Анализа рада са ученицима са посебним 

образовним потребама 

 

извештавање Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

педагог, Тим за 
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ИО 

- Награђивање и похваљивање ученика 

 

договор Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

-Разматрање резултата на такмичењима 

ученика 

Анализа 

постигнутих 

резултата и 

презентација 

Предметни 

наставници, 

наставник 

информатике 

VI 

четврта с. 

- Анализа реализације Годишњег плана рада и 

утврђивање предлога за израду новог годишњег 

плана рада 

 

извештавање директор 

Усвајање предлога за израду новог годишњег 

плана рада 

 

гласање Сви чланови 

већа 

- Извештај о релизованим  излетима и настави у 

природи 

 

извештавање Стручне вође 

пута, одељењске 

старешине, 

учитељи 

-Разматрање и усвајање поделе часова у 

предметној настави на предлог стручних већа и 

осталих задужења за школску 2021/2022. год. 

договор Сви чланови 

већа 

- Договор о организацији поправних испита Прављење 

распореда 

поправних 

испита 

Предметни 

наставници 

-Анализа рада и реализација планова постојећих 

комисија, тимова и Актива у циљу врдновања и 

самовредновања 

Анализа и 

извештавање 

 

Руководиоци 

комисија, тимова 

и актива 

VIII 

 

-Организација припремне наставе за поправне и 

разредне испите 

 

Реализација 

часова 

припремне 

наставе и 

поправних 

испита 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

- Формирање комисија за поправне и разредне 

испите 

договор Одељењске 

старешине, 
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 предметни 

наставници 

- Упознавање са школским календаром за  

   2021/ 2022. Годину 

- Анализа Извештаја о стручном 

усавршавању наставника 

 

Подела 

календара 

директор 

- Разматрање успеха ученика на крају школске 

године 

 

Анализа и 

извештавање 

Руководиоци 

већа, 

Одељењске 

старешине 

-Утврђивање радних обавеза наставника  

(40- часовна радна недеља) 

 

Прављење и 

предаја радних 

листа 

Сви наставници, 

директор 

-Разматрање и усвајање распореда часова за 

школску 2021 /2022. годину 

 

Договор чланови 

Наставничког 

већа 

- Припреме за почетак нове школске године (број 

ученика, дистрибуција уџбеника, припремање 

приредбе за пријем првака) 

 договор Директор, 

чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 План рада одељењског већа наставника разредне наставе 
 

Задатак Стручног одељенског већа наставника разредне наставе је да континуирано 

анализира образовна, васпитна и организациона питања од првог до четвртог разреда. 
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Задаци Већа учитеља су: 

- утврђује планове рада у редовној настави и свим облицима образовно- васпитног рада, 
- утврђује распоред писмених, контролних и домаћих задатака , 
- анализира и утврђује успех ученика у свим облицима образовно - васпитног рада, 
- учествује у идентификацији ученика са посебним образовним потребама и укључује се у 

рад стручног тима за инклузивно образовање, 
- разматра дисциплину ученика и изриче похвале, награде и казне, 
- разматра проблеме оптерећености ученика и равномерну расподелу задатака у оквиру 

наставе,   
- разматра остваривање и примену образовних стандарда у настави, 
- усклађује рад наставника на нивоу Већа 
- утврђује предлог плана рада  наставе у природи  и излета , 
- разматра облике сарадње са родитељима ученика и друштвеном средином и предлаже 

облике јавне и културне делатности школе. 

-  

 

Време 
реализације 

Програмски садржаји Носиоци 
активности 

   

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

-Предлог програма васпитног рада од првог до 
четвртог разреда(ЧОС-радионице „Школа без 
насиља“, правила понашања за ученике) 

-Организација рада боравка и сарадња са 
редовном наставом. 

-Иницијално тестирање ученика 

-Обавештавање ученика о постигнутим 
резултатима 

Анализа остварених стандарда на иницијалном 
тестирању са предлогом мера за поправљање 
успеха 

-Анализа снабдевености уџбеницима и школским 
прибором 

-Израда ИОП-а 

-Одређивање ученика за допунску наставу и рад по 
ИОП-у 

 

 

 

 

 

Стручнп веће 

Педагпг,психплпг 

 

 

 

ОКТОБАР 

-Анализа и предлози мера за превазилажење 
тешкоћа у реализацији васпитно – образовног рада 
од 1. до 4. разреда 

-Праћење адаптације ученика који се образују по 
ИОП-у(коришћење мерних инструмената за 
праћење) 

-Реализација Дечије недеље и учешће у 

 

 

Педагпг,Психплпг 

Стручнп веће 
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активностима 

-Реализација активности „Безбедност ученика у 
саобраћају“ 

-Праћење остварености стандарда на основу 
петоминутних и петнаестоминутних провера 

-Семинар ,-Мултимедијални садржаји, дидитални 
уџбеници 

 

 

НОВЕМБАР 

-Сарадња са Интерресорном комисијом за ученике 
који раде по ИОП-у 

-Евиденција изостанака ученика са допунске 
наставе и ваннаставних активности 

-Стручно усавршавање( Огледно предавање –
наставник – српски језик) 

 

 

Стручнп веће 

Педагпг , Психплпг 

 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

-Анализа реализације планова редовне наставе, 
слободних активности и допунске наставе на крају 
првог полугодишта 

-Састављање тестова за полугодишње тестирање 
и распоред одржавања 

-Анализа резултата тестова за полугодишње 
тестирање 

-Посета предметних наставника часовима у 
четвртом разреду према распореду часова 

-Анализа вредновања и самовредновања: области 
настава и учење, кључни показатељ планирања 

-Проблем почетног читања, писања и рачунања у 
првом разреду 

-Огледно предавање- наставник(Математика) 

-Ефекти примене програма „Школа без насиља“ и 
ИОП дискусија  

-Стручно усавршавање(Семинар) 

-Активности у току зимског распуста 

 

 

 

 

 

 

Стручнп веће 

Педагпг,Психплпг 

 

 

ЈАНУАР 

-Припрема прославе Школске славе Свети Сава 

-Анализа реализације планова слободних 
активности 

-Реализација програма стручног усавршавања 
учитеља 

-Припреме за школска такмичења и евидентирање 
ученика за такмичења 

- Огледно предавање- наставник (Природа и 

 

 

Стручнп веће 

Педагпг,психплпг 
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друштво/свет око нас) 

 

 

 

ФЕБРУАР 

-Ефикасност примене мултимедијалне наставе 
(компјутер, интернет,интерактивна табла...) 

-Разговори о сарадњи родитеља са школом 

-Огледно предавање- наставник(физичко 
васпитање) 

 

 

 

Стручнп веће 

Педагпг,психплпг 

 

 

МАРТ 

-Разматрање могућности за реализацију 
једнодневног излета(„Упознај Београд од А до Ш“) 

-Одлука о избору уџбеника за наредну школску 
годину и литературе за ученике 

-Огледно предавање- наставник(Љиљана 
Јосимовић) 

- Учешће ученика на такмичењу „Мислиша“ или 
„Кенгур“ 

 

 

Стручнп веће 

Педагпг,психплпг 

АПРИЛ -Огледно предавање – наставник (Тијана 
Јовановић, ) 

- ПИРЛС 2021- Међународно тестирање ученика 4. 
разреда 

- настава у природи 

Стручнп веће 

Педагпг,Психплпг 

Завпд за 
вреднпваое 
квалитета наставе 

 

 

 

МАЈ 

-Анализа циљева и задатака наставе у природи и 
једнодневних излета  

- Упазнавање са предметним наставницима 

-Посета Коњичком клубу „Стремен“,шума Бојчин, 
Етно кућа у Бољевцима,обилазак Београд од''А до 
Ш''- излети 

-Еколошке акције (уређење школског дворишта, 
сакупљање старе хартије, рециклажа пет 
амбалаже...) 

-Припрема задатака за завршно тестирање ученика 

- Огледно предавање- наставник (Ликовна култура) 

 

 

 

 

Стручнп веће 

Педагпг,психплпг 

 

 

ЈУН 

-Резултати такмичења ученика од првог до 
четвртог разреда 

-Мере за унапређење рада за следећу школску 
годину 

 

Стручнп веће 

Педагпг, Психплпг 
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-Завршни тест и анализа резултата 

 

АВГУСТ 

-Доношење  и усвајање плана рада Стручног већа 
за школску 2021/22. годину 

-Израда распореда одржавања часова редовне 
наставе, допунске, додатне и слободних 
активности 
-Предлог плана излета и посета и наставе у 
природи од првог до четвртог разреда 
-Састанак учитеља са разредним старешинама 
петог разреда 
-Израда плана стручног усавршавања (огледни и 
угледни часови) 

 

Стручнп веће 

Педагпг,Психплпг 

 

Председник Одељенског већа наставника разредне наставе је Светлана Манчић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  План рада одељенских већа предметне наставе V  - VIII  разреда 

3.5.1 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА 

Васпитни задаци: 
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 –  Координација рада наставника ради постизања јединставних ставова 

 –  Праћење реализације планираних васпитних задатака 

 –  Праћење и анализа појединих проблема који се јављају код појединих ученика 

 –  Индивидуалне склоности и способности уч. ради правилног план. ваннаставних и 

слободних активности 

–  Укључивање ученика у различите активности 

Активност динамика Носилац 

Упознавање са карактеристикама одељења август учитељи 4.р. и 

од.ст. 5.р. 

Електронски дневник – унос података август чланови већа 

Разматрање и усвајање плана и програма 

рада одељенског већа 5. разреда 

август чланови већа 

Координирање рада предметних наставника у 

циљу јединственог васпитног деловања – 

усаглашавање ставова 

август чланови већа 

Усаглашавање критеријума оцењивања септембар чланови већа 

Усаглашавање термина израде школских 

писмених задатака, тестирања и контролних 

задатака (српски језик, математика, енглески, 

немачки) – годишњи распоред 

септембар чланови већа 

Организовање првог родитељског састанка септембар чланови већа 

Планирање излета – екскурзије, реализација у 

току другогполугодишта 

септембар чланови већа 

Планирање ваннаставних активности уз 

поштовање индивидуалних склоности и 

способности ученика 

септембар чланови већа 

Укључивање ученика у рад допунске, додатне 

наставе и слободних активности  – водити 

рачуна о оптерећености ученика 

септембар чланови већа 

Снадбевеност уџбеницима и прибором за рад септембар чланови већа 

Израда иницијалних тестова из српског језика септембар чланови већа 
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и математике (активи) 

Резулгати иницијалних тестова из српског 

језика и математике (компарација одељења 

петог разреда: обавезно присуство учитеља) 

септембар чланови 

већа,учитељи 

Анализа проблема преласка са разредне на 

предметну наставу – прилагођавање ученика; 

нови предмети 

Извођење екскурзија 

октобар чланови већа, 

пп служба 

Праћење примене разнврсних метода, облика 

и задатака различитих нивоа тежине 

током шк. године чланови већа 

Сарадња са родитељима - «отворена врата» октобар чланови већа 

Међусобне посете угледним часовима током шк. године чланови већа 

Реализација плана и програма редовне,  

допунске и додатне наставе 

новембар чланови већа 

Успех и дисциплина– анализа новембар чланови већа 

Анализа ваннаставних активности  –  секција новембар чланови већа 

Извештај са критичким освртом на планиране 

и реаллизоване активности 

квартално чланови већа 

Мере за побољшање успеха и владања  новембар чланови већа 

Сарадња са педагогом и психологом школе током шк. године чланови већа 

Праћење и промовисање рада секција - 

продукти 

током шк. године чланови већа 

Правила понашања ученика новембар чланови већа 

Организовање родитељског састанка новембар чланови већа 

Организвање зимовања ученика јануар чланови већа 

Анализа остварења плана и програма и 

резултати постигнути на крају 1. полугодишта: 

реализација плана и програма редовне, 

додатне и допунске наставе; успех и 

дисциплина ученика: реализација 

ваннаставних активносги - припремање 

седнице 

фебруар чланови већа 
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Мере за побољшање успеха и владања 

ученика у другом полугодишту 

фебруар чланови већа 

Сређивање педагошке 

документације/електронски дневник 

фебруар чланови већа 

Анализа рада одељењских заједнница фебруар чланови већа 

Родитељски састанак  –  подела ђачких 

књижица 

фебруар чланови већа 

Припрема и прослава Дана Светог Саве јануар чланови већа 

Организовање школских и учешће на 

општинским такмичењима (водити рачуна о 

оптерећености ученика) 

фебруар чланови већа 

Праћење реализације предузетих мера за 

побољшање успеха и дисциплине 

фебруар чланови већа 

Учешће у самовредновању школе у 

областима настава и учење и подршка 

ученицима 

фебруар чланови већа 

Анализа остварења програма здравствене 

заштите 

март чланови већа 

Коришћење наставних средстава март чланови већа, 

пп служба 

Анализа критеријума оцењивања  –  

усаглашавање 

март чланови већа, 

пп служба 

Реализација програмских садржаја редовне. 

додатне и допунске наставе  

април чланови већа 

Успех, дисциплина, изостанци ученика  –  на 

крају тромесечја 

април чланови већа 

Одржавање родитељских састанака април чланови већа 

Организација пролећног распуста април чланови већа 

Припрема градских такмичења април чланови већа 

Сумирање резултата постигнутих на 

одржаним такмичењима 

мај чланови већа 

Организовање и извођење једнодневних 

излета 

мај чланови већа 
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Резултати предузетих мера за побољшање 

успеха у оквиру одељенских заједница 

мај чланови већа 

Учешће у прослави Дана школе мај чланови већа 

Праћење рада ученика (ИОП 1, 2, 3 и 

индивидуализација) 

током шк. године чланови већа 

Сарадња са родитељима, директором и пп 

службом 

током шк. године чланови већа 

Анализа реализације програма редовне, 

додатне и допунске наставе на крају 2. 

полугодишта 

јун чланови већа 

Анализа успеха, дисциплине и изостанака 

ученика на крају 2. полугодишта 

јун чланови већа 

Резултати рада секција и других слободних 

активности ученика на крају 2. полугодишта 

јун чланови већа 

Предлози за награде и похвале јун чланови већа 

Набавка уџбеника за шести разред јун чланови већа 

Сређивање одељењске документације јун чланови већа 

Родитељски састанак  – подела 

сведочанстава 

јун чланови већа 
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Активност 

Динамика Носилац 

Доношење програма рада: припреме за 

почетак школске године 

август чланови 

већа 

Распоред писмених задатака, тестова и 

контролних вежби 

септембар чланови 

већа 

Снабдевеност уџбеницима и осталим 

прибором 

септембар чланови 

већа 

Распоред додатне, допунске наставе и 

рада секција 

септембар чланови 

већа 

Планирање излета  –  екскурзије у току 

другог полугодишта 

септембар чланови 

већа 

Организовање првог родитељског 

састанка 

септембар чланови 

већа 

Анализа  –  проблеми у вези са новиим 

наставним предметима и са новиим 

наставницима 

октобар чланови 

већа 

Сарадња са родитељима  –  "отворена 

врата" 

октобар чланови 

већа 

Усаглашавање критеријума оцењивања октобар чланови 

већа 

Утисци о новом наставном предмету – 

физика, мишљење ученика и пред. 

наставника о сва три одељења шестог 

разреда 

октобар чланови 

већа 

Анализа успеха, дисциплине, изостанака, 

ваннаставне активности 

новембар чланови 

већа,пп 

служба 

Извештај о пројекту “Моја школа, школа 

без насиља” 

током шк. год. чланови 

већа,пп 

служба 

Реализација наставног плана и програма новембар чланови 

већа 

Додатна и допунска настава новембар чланови 
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већа 

Одређивање мера за побољшање 

успеха 

новембар чланови 

већа 

Сарадња са родитељима новембар чланови 

већа 

Учешће у акцијама „За права детета“, 

безбедно на интернету, безбедност у 

саобраћају, предавања МУП.а 

септембар  –  

јун 

чланови 

већа 

Анализа успеха, дисциплине, изостанака, 

доношење васпитно – дисциплинских 

мера; анализа рада секција и осталих 

ваннаставних активности 

фебруар чланови 

већа 

Сарадња са педагогом,психологом 

школе 

фебруар чланови 

већа 

Припреме за општинска такмичења фебруар чланови 

већа 

Анализа рада одељенских заједница фебруар чланови 

већа 

Припрема седнице поводом краја првог 

полугодишта 

фебруар чланови 

већа 

Организовање родитељског састанка фебруар чланови 

већа 

Организација зимског распуста фебруар чланови 

већа 

Припреме за прославу Дана Светог Саве јануар чланови 

већа 

Припреме за одржавање школских и 

општинских такмичења 

фебруар чланови 

већа 

Утврђивање мера за побољшање успеха 

ученика у другом полугодишту 

фебруар чланови 

већа 

Сарадња са родитељима и педагогом 

,психологом(проблеми 12 годишњака – 

пубертет) 

фебруар чланови 

већа 

Анализа оптерећености ученика март чланови 
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већа 

Анализа школских и општинских 

такмичења 

март чланови 

већа 

Коришћење наставних средстава март чланови 

већа 

Праћење тока оцењивања ученика март чланови 

већа 

Анализа успеха, дисциплине изостанака  април чланови 

већа 

Одржавање родитељских састанака април чланови 

већа 

Додатна, допунска настава, ваннаставне 

активности, такмичења 

април чланови 

већа 

Организација пролећног распуста април чланови 

већа 

Припрема градских и републичких 

такмичења 

мај чланови 

већа 

Организација и реализација 

једнодневних излета 

мај чланови 

већа 

Анализа здравственог стања и физичке 

способности ученика 

мај чланови 

већа 

Учешће ученика у прослави Дана школе мај чланови 

већа 

Праћење рада ученика, тешкоће у раду, 

сарадња са родитељима. Директором, 

психологом и педагогом школе 

мај чланови 

већа 

Анализа успеха, дисциплине, изостанака 

и осталих активности на крају школске 

године 

јун чланови 

већа 

Похвале и друге васпитно – 

дисциплинске мере 

јун чланови 

већа 

Набавка уџбеника за седми разред јун чланови 

већа 
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Резултати такмичења, рада секција у 

протеклој шк. години 

јун чланови 

већа 

Сређивање одељенске документације јун чланови 

већа 

Родитељски састанак  –  подела 

сведочанстава 

јун чланови 

већа 
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3.5.3ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА 

Активност Динамика Носилац 

Доношење програма рада; припреме 

за почетак школске године, доношење 

годишњих и оперативних планова рада 

август, 

септембар 

 

чланови ОВ 

Распоред писмених, контролних 

задатака, тестова и др. 

август, 

септембар 

 

чланови ОВ 

Снабдевеност уџбеницима и осталим 

прибором 

август, 

септембар 

чланови ОВ 

Распоред додатне, допунске наставе и 

рада секција 

август, 

септембар 

чланови ОВ 

Сређивање одељењске 

администрације 

август, 

септембар 

чланови ОВ 

Организовање првог родитељског 

састанка 

август, 

септембар 

чланови ОВ 

Анкета о интересовању ученика за 

секције – формирање секција 

(мај), 

септембар 

 

чланови ОВ 

Активности у оквиру пројеката на 

нивоу Општине, Града, Републике 

током целе шк. 

год. 

 

чланови ОВ 

Сарадња са родитељима (распоред 

"отворених врата") 

октобар чланови ОВ 

Организација екскурзије октобар чланови ОВ 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

октобар чланови ОВ 

Анализа успеха. дисцнплине. 

изостанака. ваннаставне активности на  

новембар чланови ОВ 

Реализација наставног плана и новембар чланови ОВ 
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програма 

Организација родитељског састанка новембар чланови ОВ 

Додатна и допунска настава новембар чланови ОВ 

Планирање излета  –  екскурзије у току 

другог полугодишта 

октобар чланови ОВ 

Одређиваизе мера за побољшање 

успеха 

новембар чланови ОВ 

Препознавање и анализирање 

проблема 

новембар чланови ОВ 

Припреме за такмичења фебруар чланови ОВ 

Извештавање о проблему фебруар чланови ОВ 

Организација зимског распуста фебруар чланови ОВ 

Јавно заступање и залагање за 

решавање проблема 

фебруар чланови ОВ 

Сарадња са родитељима; родитељски 

састанак  –  подела ђачких књижица 

фебруар чланови ОВ 

Припреме прославе Дана Светог Саве јануар чланови ОВ 

Анализа рада одељенских заједница фебруар чланови ОВ 

Реализација наставног плана и 

програма 

фебруар чланови ОВ 

Анализа успеха, дисциплине и 

изостанака 

фебруар чланови ОВ 

Васпитнодисциплинске мере фебруар чланови ОВ 

Анализа рада секција и других 

ваннаставних активности 

фебруар чланови ОВ 

Похвале, награде, предлози јануар чланови ОВ 

Доношење мера за побољшање 

успеха у 2. полугодишту 

фебруар чланови ОВ 

Организација родитељског састанка фебруар чланови ОВ 

Анализа критеријума и темпа 

оцењивања 

фебруар чланови ОВ 
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Анализа оптерећености ученика   март чланови ОВ 

Коришћење наставних средстава март чланови ОВ 

Проблеми у раду код ученика 7. 

разреда 

март чланови ОВ 

Сарадња са родитељима   март чланови ОВ 

Реализација наставног плана и 

програма 

април чланови ОВ 

Анализа успеха, дисциплине, 

изостанака  

април чланови ОВ 

Додатна, допунска настава, 

ваннаставне активности, такмичења 

април чланови ОВ 

Праћење тока оцењивања  април чланови ОВ 

Извођење једнодневног излета мај чланови ОВ 

праћење рада ученика, посебно оних 

са слабим успехом 

мај чланови ОВ 

Учешће ученика у прослави Дана 

школе 

мај чланови ОВ 

Осврт на рад одељенских заједница мај чланови ОВ 

Остваривање наставног плана и 

програма  –  фонда часова 

јун чланови ОВ 

Анализа успеха. днсциплине. 

изостанака и осталих активности на 

крају школске године 

јун чланови ОВ 

Похвале и друге васпитно – 

дисциплинске мере 

јун чланови ОВ 

Резултати такмичења, рада секција јун чланови ОВ 

Сређивањеодељенске документације 

/електронски дневник 

јун чланови ОВ 

Родитељски састанак  –  подела 

ђачких књижица 

јун чланови ОВ 

Учешће у акцијама за права детета, 

вршњачког тима и ђачког парламента,  

током шк. Год чланови ОВ 
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Сарадња са одредом извиђача током шк. год 

 

 

3.5.4 ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА 

  

Активност Динамика Носилац 

Израда годишњих и месечних планова  

август,септемб

ар 

чланови ОВ 

Утврђивање плана посета, излета и 

екскурзија 

септембар чланови ОВ 

Планирање писмених задатака, 

тестова, контролних вежби 

септембар чланови ОВ 

Први родитељски састанак септембар чланови ОВ 

Планирање излета  –  екскурзије у току 

другог полугодишта 

септембар чланови ОВ 

 октобар чланови ОВ 

Реализација наставног плана и 

програма 

новембар чланови ОВ 

Анализа успеха и дисциплине  новембар чланови ОВ 

Професионална оријентација ученика новембар чланови ОВ 

Организација родитељског састанка новембар чланови ОВ 

Предавање проф. биологије или 

патронажне сестре 

децембар чланови ОВ 

Прослава Нове године децембар чланови ОВ 

Професионална оријентација ученика децембар чланови ОВ 

Прослава Дана Светог Саве јануар чланови ОВ 

Анализа рада ОВ јануар чланови ОВ 
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Резултати рада на крају 1. 

полугодишта 

фебруар чланови ОВ 

Организовање припрема за школска и 

општинска закмичења 

фебруар чланови ОВ 

Договор о организацији  припремне 

наставе 

фебруар чланови ОВ 

Професионална оријентација ученика март чланови ОВ 

Пробни завршни испит март чланови ОВ 

Сарадња са родитељима март чланови ОВ 

Реализација наставног плана и 

програма 

април чланови ОВ 

Анализа успеха. дисциплине 

изостанака  

април чланови ОВ 

Додатна, допунска настава, 

ваннаставне активности. Такмичења 

април чланови ОВ 

Професионална оријентација ученика април чланови ОВ 

Праћење тока оцењивања, пробни 

завршни испит 

април чланови ОВ 

Извођење једнодневног излета мај чланови ОВ 

Договор у вези са прославом Дана 

школе 

мај чланови ОВ 

Праћење рада ученика. посебно оних 

са слабим успехом 

мај чланови ОВ 

Организовање прославе матуре мај чланови ОВ 

Остваривање наставног плана и 

програма  –  фонда часова 

јун чланови ОВ 

Анализа успеха. дисциплине, 

изостанака и осталих активности на 

крају школске године 

јун чланови ОВ 

Похвале и друге васпитно – 

дисциплинске мере 

јун чланови ОВ 

Резултати такмичења, рада секција јун чланови ОВ 
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Сређивање одељенске документације јун чланови ОВ 

Родитељски састанак  –  подела 

сведочанстава, диплома; 

организовање завршне свечаности 

јун чланови ОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  План Стручних већа из области предмета 

Стручно веће сачињавају наставници истог или сродних предмета, а делатност рада регулисана 

је Статутом школе. Образује се ради усклађивања и унапређивања наставе и других облика 

образовно-васпитног рада.  
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Стручно веће као носилац стручног рада и усавршавања наставника врши следеће послове:  

- прати реализацију наставног плана , 
- утврђује основе годишњег плана рада, 
- разматра стручна питања образовно-васпитног рада, 
- анализира коришћење наставних средстава, 
- утврђује оквире планова рада у вези са распоредом градива редовне, допунске и додатне  

наставе и слободних активности, као и припрема наставника за непосредан образовно-
васпитни рад, 

- обезбеђује потребну корелацију међу предметима и сарадњу наставника, 
- утврђује критеријуме и начин оцењивања  ученика у складу са стандардима образовних 

постигнућа, 
- утврђује предлог за набавку наставних средстава, опреме и стручне литературе, 
- анализира успех ученика из појединих предмета и предузима мере за побољшање успеха, 
- учествује у планирању стручног усавршавања наставника, 
- организује практична предавања и међусобне посете наставника са циљем размене и 

уопштавање искуства у примени савремених облика и метода рада, 
- предлаже наставничком већу поделу предмета на наставнике и задужења, 
- врши избор уџбеника, приручника, часописа и др. 
- одређује тематске садржаје за рад у допунској, додатној настави и слободних активности и 

анализира резултате тог рада, 
- остварује сарадњу са педагошко-психолошком службом . 

У школи постоје следећа стручна већа: 

НАЗИВ СТРУЧНОГ  ВЕЋА РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА 

1.Стручно веће наставника разредне наставе 

2. Стручно веће наставника српског језика и 

наставника страних језика 

3.. Стручно веће наставника математике,физике,ТИО и 

осн.информатике и рачунарства 

4.. Стручно веће наставника биологије,хемије,историје 

и географије 

5. Стручно веће наставника физичког 

васпитања,музичке и ликовне културе 

Гордана Милосављевић 

Немања Ђорђевић 

 

Гаровић Небојша 

Гордана Јовановић 

 

Челебић Веселин 

 

Радом стручних већа руководи изабрани наставник. 

 

 

 

3.6.1 Стручно веће наставника српског језика и наставника страних језика 

Одговорност Стручног већа 
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Реализација наставног програма   који се одвија кроз часове редовне наставе у петом , шестом, 

седмом и осмом разреду, додатне, допунске наставе и часове слободних  и ваннаставних 

активности у непосредном раду са ученицима. 

Oстваривање образовно - васпитних задатака. 

Kвалитет образовно-васпитног рада. 

Непосредно унапређивање образовно-васпитног рада. 

Обавезе: 

У школској 2020/21. години Стручно веће српског језика и страних језика бавиће се следећим: 

1. Реализацијом фонда часова у редовној настави и ваннаставним активностима 
2. Поделом одељења на наставнике. 
3. Израдом годишњих и месечних планова рада. 
4. Пословима везаним за класификационе периоде. 
5. Уједначавањем критеријума оцењивања и праћењем образовно-васпитног кретања ученика у 

складу са образовним стандардима 
6. Учешћем у идентификацији ученика са посебним образовним потребама и укључивањем  у рад 

стручног тима за инклузивно образовање 
7. Анализом рада стручног већа; 
8. Сарадњом са другим Стручним већима, посебно са Стручним већем учитеља. 
9. Тестирањем ученика - израда тестова и провера знања на нивоу разреда. 
10. Утврђивањем ваљаности уџбеника и других дидактичких материјала који су доступни у школи. 
11. Изналажењем одговарајућих облика рада и указивање и отклањање образовних или васпитних 

проблема који смањују успешност наставног процеса (недовољно предзнање, недовољно 
активно знање ученика, истраживања у области писмености и сл.). 

12. Организовањем  и реализацијом угледних часова на нивоу Стручног већа. 
13. Организовањем  и реализацијом школског такмичења на нивоу разреда . 
14. Учешћем ученика на такмичењима из српског језика  и језичке културе. 
15. Учешћем на такмичењу из књижевности  
16.  Учествовањем у  пригодним приредбама . 
17. Организовањем и праћењем ваннаставних активности, додатне, допунске наставе и наставе 

слободних активности-секција и манифестације "Читалачка значка". 
 

 

 

 

 

 

Време 

реализације 

Садржај рада Начин реализације Носиоци 

реализације 
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АВГУСТ 

1.Утврђивање програмског 

садржаја за остваривање 

педагошког и наставног 

рада  

Сарадња са стручном 

службом:педагог 

школе 

Чланови стручног 

већа 

 

 

2.израда годишњих и 

оперативних планова ѕа 

редовну 

наставу,додатну,допунску 

и наставу слободних 

активности за 

2019/2020.школску годину 

Прављење планова Чланови стручног 

већа 

педагог 

3.састављање тестова и 

реализовање тестова на 

нивоу стручних актива 

Контролни задаци и 

остали писмени 

видови провере 

знања  

Чланови стручног 

већа 

 

4.израда ИОП-а Сарадња са 

педагогом,психологом 

Чланови стручног 

већа 

 

5.одређивање дана када је 

школа отворена за посету 

родитеља 

Договор са члановима 

осталих стручних већа 

Чланови стручног 

већа 

 

6.израда плана стручног 

усавршавања(план 

одржавања угледних и 

огледних часова 

Договор са члановима 

осталих стручних већа 

Чланови стручног 

већа 

 

 7.информација о нивоу 

постигнућа ученика 

четвртог разреда из 

предмета српски језик 

Сарадња са 

Стручнним већем 

учитеља 

Чланови стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

септембар 

1.Снабдевање ученика 

потребним уџбеницима 

Сарадња са 

библиотекаром школе 

и разредним 

старешинама 

Чланови стручног 

већа 

 

2.иницијално тестирање и 

обавештавање ученика о 

постигнутим резултатима 

Израда тестова Предметни 

наставници и ученици  

3.анализа остварених 

стандарда на иницијалном 

тестирању са предлогом 

Анализа резултата Чланови стручног 

већа 
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мера за унапређење  

 

 4 .утврђивање распореда 

контролних вежби и 

контролних задатака 

Договор о распореду  

Чланови стручног 

већа 

 

 

 

 

 

септембар 

 5.Анализа снабдевености 

ученика уџбеницима и 

школским прибором 

Анализа стања Чланови стручног 

већа 

 

6.утврђивање  плана и 

програма слободних 

активности  

Примена стандарда Чланови стручног 

већа 

 

7.Одређивање ученика за 

ИОП и  за додатну и 

допунску наставу  

Примена стандарда и 

извођење 

испланираних часова 

Чланови стручног 

већа 

 

8.Огледни час (енглески 

језик наставница Ивана 

Младеновић) 

Припрема и 

реализација са 

анализом часа 

 Предметни 

наставник и чланови 

стручног већа 

 

1.Библиотечки наставни 

фонд  

Сарадња са 

библиотекарем школе 

Чланови стручног 

већа 

 

2.састанци стручних већа 

на нивоу 

општине/града,семинари 

Сарадња са стручним 

већем за предмет на 

нивоу општине и града 

Чланови стручног 

већа 

 

3.посета Сајму књига Организована посета 

манифестацији 

Чланови стручног 

већа 

 

  Припрема и реализација 

са анализом часа 

Чланови стручног 

већа 
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5.Праћење остварености  

стандарда постигнућа 

ученика на основу 

петоминутних и 

петнаестоминутних 

провера и писмених вежби 

Анализа резултата и  

примена стандарда 

Чланови стручног  

већа 

 

 6.Стручно усавршавање  Присуство семинару Чланови стручног  

већа 

 

 

2 . Резултати рада ученика 

-анализа 

извештавање Чланови стручног 

већа 

 

3.Ток припремања ученика 

за такмичења 

Израда тестова Чланови стручног 

већа 

 

н

о

в

е

м

б

а

р 

4.Анализа реализације 

додатне и допунске 

наставе и секција и 

обухваћености деце овим 

обликом наставе 

извештавање Чланови стручног 

већа 

 

5.Евиденција изостанака 

ученика са ових облика 

наставе  

Сарадња са разредним 

старешинама 

Чланови стручног 

већа 

 

1.Састављање тестова за 

полугодишње тестирање и 

договор о терминима за 

тестирање 

Израда тестова и 

договор 

Чланови стручног 

већа 

 

2.посета ученицима 

четвртог разреда и 

одржавање часа по 

програму четвртог 

Сарадња са Стручним 

већем учитеља и 

реализација часова 

Чланови стручног 

већа 
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разреда(по два часа) 

3.одређивање распореда 

одржавања часова у 

сарадњи са учитељима 

 

Сарадња са Стручним 

већем учитеља 

Чланови стручног 

већа 

 

Д

Е

Ц

Е

М

Б

А

Р 

3.Остваривање  плана и 

програма на крају првог 

полугодишта 

извештавање Чланови стручног 

већа 

 

4.Успех ученика на крају 

првог полугодишта  

Извештавање  и 

анализа 

Чланови стручног 

већа 

 

5. „Зимски“ семинар Присуство семинару Чланови стручног 

већа 

 

 6.Стручно усавршавање   Чланови стручног 

већа 

 

 

7.Анализа  резултата  

полугодишњих тестова и 

предлог мера за 

побољшање знања 

извештавање Чланови стручног 

већа 

 

8.Анализа успеха ученика 

на крају полугодишта 

извештавања Чланови стручног 

већа 

 

Ј

А

Н

У

А

Р 

 

 

 

1.Реализација Савиндана приредба Чланови стручног 

већа 

 

2.Реализација школских 

такмичења и 

евидентирање ученика који 

су одређени 

такмичење Чланови стручног 

већа 

 

3.Анализа успеха ученика 

на крају полугодишта 

извештавања Чланови стручног 

већа 
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ФЕБРУАР 

4.Учествовање на 

Књижевној 

олимпијади(општинско 

такмичење) 

такмичење Актив српског 

језика 

 

5.Организовање школског 

такмичења рецитаторе 

Припрема и извођење Чланови стручног 

већа 

 

1. 6.Праћење остварености  

стандарда постигнућа 

ученика на основу 

петнаестоминутних 

провера и писмених вежби 

 

Анализа резултата и 

примена стандарда 

 

Чланови стручног 

већа 

2.Сарадња са стручним 

већима других школа у 

општини (договор за 

општинска такмичења) 

Сардња  са стручним 

већима других школа  

Чланови стручног 

већа 

 

3.Ефикасност примене 

мултимедијалне наставе 

(интернет,паметна табла 

,рачунар) 

извештавање Чланови стручног 

већа 

 

4.примена ученичких 

радова у настави 

5. Ефекти примене 

дигиталних садржаја 

Примена нових метода 

наставе 

Предметни 

наставник и 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

1.Реализација наставних и 

ванаставних садржаја 

извештавање Чланови стручног 

већа 

 

 Реализација у школи Чланови стручног 

већа 

 

3.Учествовање на 

општинској смотри 

рецитатора 

Припрема и реализација Чланови стручног 

већа 
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4.Праћење остварености  

стандарда постигнућа 

ученика на основу 

петоминутних и 

петнаестоминутних 

провера и писмених вежби 

 

Анализа резултата и 

примена стандарда 

Чланови стручног 

већа 

 

 

 Симулација завршног 

испита 

  

 

 

 

 

 

АПРИЛ 

6.Угледни час српски 

/енглески/немачки 

(професионална 

орјентација-занимање 

преводилац)  

Реализација и анализа 

часа 

Чланови стручног већа 

1.Праћење 

остварености  

стандарда постигнућа 

ученика на основу 

петоминутних и 

петнаестоминутних 

провера и писмених 

вежби, ПЗ 

 

Анализа резултата и 

оствареност 

стандарда 

 

 

Чланови стручног већа 

2.Резултати са 

окрузног такмичења и 

даљи рад 

Извештавање и 

анализа 

Чланови стручног већа 

 

 

 

 

 

 

      МАЈ 

 Припрема и учешће Чланови стручног већа 

3.Припрема задатака  

за Завршне тестове 

припрема Чланови стручног већа 

4.Припреме за 

прославу Дана школе и 

избор ученика 

Припрема и извођење Чланови стручног већа 

5.избор уџбеника и 

пратеће литературе за 

наредну годину 

Договор 

 

 

 

Чланови стручног већа 
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      ЈУН 

1.Извештај о раду већа извештавање Чланови стручног већа 

2.Подела задужења у 

настави за школску 

2021/22. годину 

договор Чланови стручног већа 

3.Израда и анализа 

завршних тестова 

извештавање Чланови стручног већа 

4.Предлог и усвајање 

глобалног плана рада 

Већа за 2021/22.годину 

договор Чланови стручног већа 

5.Избор руководиоца 

стручног већа 

договор Чланови стручног већа 

   

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: кроз анализу часова; 

различитих облика рада у зависности од потребе одељења; угледни часови-праћење; подношење 

извештаја; информисање стручних  већа , информисање стручних сарадника. 

 

Руководилац  Стручног већа: Немања Ђорђевић 

Чланови већа:   

Виолета Живковић , Милица Покрајац, Славица Швагер, Ивана Младеновић, Немања Ђорђевић, Небојша 

Ђурасовић, Ивона Беле, Анђелка Димић, Наташа Алимпијевић 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Стручно веће наставника математике,физике,технике и технологије и основи 

информатике и рачунарства 

 

Одговорност Стручног већа 
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1. Реализација наставног програма   који се одвија кроз часове редовне наставе у петом , шестом, 
седмом и осмом разреду, додатне, допунске наставе и часове ваннаставних активности у 
непосредном раду са ученицима. 

2. Oстваривање образовно - васпитних задатака. 
3. Kвалитет образовно-васпитног рада. 
4. Непосредно унапређивање образовно-васпитног рада. 
 

Обавезе: 

У школској 2020/21. години Стручно веће наставника математике,физике,ТИХ и Основи информатике 

и рачунарства бавиће се следећим: 

1. Реализацијом фонда часова у редовној настави и ваннаставним активностима 
2. Поделом одељења на наставнике. 
3. Израдом годишњих и месечних планова рада. 
4. Пословима везаним за класификационе периоде. 
5. Уједначавањем критеријума оцењивања и праћењем образовно-васпитног кретања ученика у 
складу са образовним стандардима. 
6. Учешћем у идентификацији ученика са посебним образовним потребама и укључивањем  у рад 
стручног тима за инклузивно образовање. 
7. Анализом рада стручног већа. 
8. Сарадњом са другим Стручним већима, посебно са Стручним већем учитеља. 
9. Тестирањем ученика - израда тестова и провера знања на нивоу разреда. 
10. Утврђивањем ваљаности уџбеника и других дидактичких материјала који су доступни у школи. 
11.Изналажењем одговарајућих облика рада и указивање и отклањање образовних или васпитних 
проблема који смањују успешност наставног процеса (недовољно предзнање, недовољно активно 
знање ученика, истраживања у области математичке писмености и сл.). 
12.Организовањем  и реализацијом угледних часова на нивоу Стручног већа. 
13. Организовањем  и реализацијом школског такмичења на нивоу разреда . 
14.Учешћем ученика на такмичењима из математике,физике,ТИХи Основи информатике и 
рачунарства. 
15. Учешћем на такмичењу „Мислиша“, Кенгур 
16.Организовањем и праћењем ваннаставних активности, додатне, допунске наставе и наставе 
ваннаставних активности-секција. 
 

Време 

реализације 

Садржај рада Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

Август 

1.Анализа завршног испита,са предлогом 

мера за поправљање стања 

  

Договор 

чланова већа  

Чланови већа 

 

 

 

2. Усвајање плана рада стручног 

усавршавања и унапређивања образовно-

васпитног рада 

 
 

договор 

Чланови већа 

3. Учествовање у изради Годишњег плана договор Чланови већа 
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рада школе 

 

 

4. Разматрање и усаглашавање  плана 

наставе и учења у 7 разреду са тематском 

наставом 

. 

 

 

5. Предлог распореда писмених провера 

знања ученика дужих од 15 минута 

 

договор Чланови већа 

 

 

 

 

 

 

Септембар-

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Израда предлога набавке наставних 

средстава за нову шк.годину 

Сви чланови 

већа 

Чланови већа 

 

 

 

 

1.Анализа снабедевености уџбеницима и 

прибором 

договор 

Чланови већа 

 2.Избор ученика за рад у додатној и 

допунској настави 

3.Учешће на „Архимедесевој дописној 

олимпијади“ 

Договор Чланови већа 

 

4.Сарадња већа математике са већем 

учитеља 

Договори, 

консултације 

Чланови већа 

 

5.Израда плана одржавања и 

присуствовања огледним часовима 

Сарадња са 

педагогом 

школе 

6.Идентификација потреба израде ИОПза 

децу са посебним образовним потребама 

Договор 

7.Пријава за математички лист  

8.Рад на интернет страници школе Владимир 

Степановић 
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9.Састављање и реализација тестова на 

нивоу разреда и стручних већа 

Израда 

тестова 

10.Припрема израда и анализа иницијалног 

тестирања ученика 

Израда 

тестова 

11.Школа отворена за присуство родитеља Рад са 

родитељима 

 

новембар 

1.Припрема за такмичење договор Чланови већа 

 

2. Сарадња са колегама стручних већа 

општине 

 

Договор Чланови 

стручног већа 

3.Школа отворена за присуство родитеља Сарадња са 

родитељима 

Чланови 

стручног већа 

4. Договор о припреми ученика 8 разреда 

за завршни испит 

 

Договор Чланови 

стручног већа 
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5. Анализа броја недовољних оцена 

 

 

Анализа 

доношење 

мера 

Чланови 

стручног већа 

6. Одржавање,присуствовање и анализа 

угледних часова  

 

Стручно 

усавршавање 

Чланови 

стручног већа 

7. Анализа рада допунске наставе и мере 

за превазилажење проблема  

 

Анализа,изве

штавање 

Чланови 

стручног већа 

 

 

децембар 

1.Посета фестивалу науке 

  

 

Извештавање Чланови 

стручног већа 

2. Анализа понуда акредитованих стручних 

семинара 

 

Упознавање 

избор 

3. Припрема за такмичење 

 

 

Договор 

4. Договор око припреме тестирања 

ученика из математике на пробном 

завршном испиту  

 

Припрема 

,договор 

5. Такмичење“Дабар“-информатика и 

рачунарство 

 

Договор 

6.Школа отворена за присуство родитеља 

7.Стручно усавршавање наставника 

Сарадња са 

родитељима 

Похађање 

семинара 

Чланови већа 

Јануар 1. Праћење напредовања ученика за које је 

израђен ИОП 

 

Сарадња са 

тимом за ИО 

анализа 

Чланови 

стручног већа 
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2. Припрема израда и анализа 

полугодишњих тестова 

 

Израда 

тестова 

анализа 

резултата 

тестирања 

Чланови 

стручног већа 

3. Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта и утврђивање проблема у 

савладавању основног  нивоа стандарда 

 

извештавање Чланови 

стручног већа 

4. Школско и општинско такмичење из 

математике,ТИО,шаха ,информатике и 

рачунарства 

 

Организација 

такмичења и 

учешће у раду 

Чланови 

стручног већа 

5.Школа отворена за присуство родитеља Рад са 

родитељима 

 

5. Одржавање присуство и анализа 

угледних часова 

Стручно 

усавршавање 

 

Чланови 

стручног већа 

6.Анализа учешћа на семинарима стручног 

усавршавањња 

7.Сарадња стручних већа са општине 

8.Извештај о раду стручног већау току првог 

полугодишта 

 

Извештавање 

 

 

Руководилац 

већа 

Чланови 

стручног већа 

 

 

 

 

 

Март-април 

1.Анализа пробног завршног испита 

 

Разговор и 

размена 

искустава,изве

штавање Чланови 

стручног већа 

2. Анализа броја недовољних оцена 

 

Припрема и 

извођење 

3.Одржавање такмичења према школском 

календару такмичења и анализа 

постигнутих резултата 

Договор,реали

зација,извешт

авање 

  

 

Чланови 

стручног већа 
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 педагог 

 

4.Школа отворена за родитеље Сарадња са 

родитељима 

Чланови 

стручног већа 

 

5. Одржавање присуство и анализа 

угледних часова 

Припрема и 

учествовање у 

стручном 

усавршавању 

Чланови 

стручног већа 

Мај-јуни 1.Анализа успеха ученика на крају 

шк.године 

извештавање  

Чланови 

стручног већа 

2.Праћење напредовања ученика за које је 

израђен ИОП 

извештавање Чланови 

стручног већа 

3.Припрема израда и анализа годишњих 

тестова 

Израда, 

писање 

Чланови 

стручног већа 

4.Анализа завршног испита Анализа 

резултата 

Чланови 

стручног већа 

5.Учешће у одржавању окружних 

такмичења 

Планирање 

учествовање 

Чланови 

стручног већа 

6.Анализа успеха на свим такмичењима извештавање Чланови 

стручног већа 

7.Одржавање присуствовање и анализа 

одржаних часова у четвртом разреду 

Стручно 

усавршавање 

Чланови 

стручног већа 

8.Анализа реализованог стручног 

усавршавања наставника 

Извештавање 

писање 

портфолиа 

Чланови 

стручног већа 

9.Сарадња са локалном самоуправом Учешће у 

манифестациј

ама 

Чланови 

стручног већа 

 

Чланови 

стручног већа 

10.Расподела одељења за наредну 

шк.годину 

Договор, 

предлагање 

11.Предлог годишњег плана рада за 

наредну шк.годину 

Формирање и 

давање 
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предлога 

12.Анализа и извештај о раду већа у току 

шк.године. 

 Чланови 

стручног већа 

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: 

Да би се остварио предвиђени циљ наставе математике,физике,техника и технологија, 

ТИО,Основи информатике и рачунарства Веће ће се бавити питањимауспешне организације и 

реализације наставног процеса што подразумева: 

редовно припремање наставника за извођење наставе, добро организовану и ефикасну 

наставу, целисходно коришћење фонда часова, разматрање и усклађивање критеријума 

оцењивања у складу са исходима и  образовним стандардима, примену савремених наставних 

метода и облика рада, коришћење наставних средстава, одабирање, припремање и коришћење 

различитог дидактичког материјала, корелацију са другим предметима, међусобну размену 

искустава, сарадњу са Већем учитеља, анализу успеха ученика. Све то треба да омогући 

подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици усвајати 

трајна активна  знања и развијати способност за примену тих знања. 

 

 

Руководилац Стручног већа : Небојша Гаровић 

Чланови већа: Стојанка Јорданов, Мирјана Селак, Владимир Степановић, Виолета Милошевић, 

Небојша Гаровић, Маријана Степановић, Маја Тома 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Стручно веће наставника биологије,хемије,историје и географије 

Одговорност Стручног већа 

Реализација наставног програма   који се одвија кроз часове редовне, додатне и допунске наставе 

као и часове слободних  и ваннаставних активности. 

Oстваривање образовно - васпитних задатака. 

Kвалитет и унапређење образовно-васпитног рада. 

Обавезе: 
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У школској 2019/20. години Стручно веће наставника биологије, хемије историје и географије бавиће 

се следећим: 

1. Реализацијом фонда часова у редовној настави и ваннаставним активностима 
2. Поделом одељења на наставнике. 
3. Израдом годишњих и месечних планова рада. 
4. Пословима везаним за класификационе периоде. 
5. Уједначавањем критеријума оцењивања и праћењем образовно-васпитног кретања ученика у 

складу са образовним стандардима 
6. Учешћем у идентификацији ученика са посебним образовним потребама и укључивањем  у рад 

стручног тима за инклузивно образовање 
7. Анализом рада стручног већа; 
8. Сарадњом са другим Стручним већима. 
9. Тестирањем ученика - израда тестова и провера знања на нивоу разреда. 
10. Организовањем  и реализацијом угледних часова на нивоу Стручног већа. 
11. Организовањем  и реализацијом школског такмичења на нивоу разреда . 
12. Учешћем ученика на такмичењима из биолгије, хемије, историје и географије. 
13. Организовањем стручних предавања. 
14. Посетама разним установама и културно-историјским споменицима. 
 
 

ВРЕМЕ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ РЕАЛИЗАТОРИ 

AВГУСТ- 

СЕПТЕМБАР 

*Доношење плана рада стручног већа, 

слободних активности, допунске и додатне 

наставе 

*Предлог набавке наставних средстава за сл. 

Школску годину 

*Израда ИОП-а за прво полугодиште 

*Израда плана стручног усавршавања у школи 

(угледни и огледни часови) 

*Сарадња са члановима тимова за израду 

развојног плана 

*Сарадња са члановима осталих стручних већа 

*Израда  композитног иницијалног теста 

*Обавештавање ученика о постигнутим 

резултатима на иницијалном тесту 

*Анализа остварених стандарда на иницијалном 

тесту 

*Одређивање дана када је школа отворена за 

Чланови стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник и 

ученици 
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родитеље 

*Анализа снабдевености уџбеницима и 

школским прибором 

*Утврђивање распореда контролних и писмених 

вежби 

*Одређивање ученика за допунску и додатну 

наставу 

 

ОКТОБАР *Дечија недеља 

*Корелација у раду секција 

*Сарадња Вршњачког тима са еколошком и 

географском секцијом(уређење атријума у 

школи) 

*Реализација екскурзија; анализа програмских 

садржаја 

*Анализа остварености стандарда 

петнаестоминутних и петоминутних писмених 

провера знања и усмених провера знања 

*Договор о стручном усавршавању 

Чланови стручног 

већа 

НОВЕМБАР *Угледни час биологија, хемија, географија 

*Дискусија стручног већа о успеху и дисциплини 

ученика 

*Сарадња са интерресорноим комисијом по 

питању ученика који раде по ИОП-у 

*Анализа рада допунске, додатне наставе и 

слободних активности, обухваћеност ученика у 

ваннаставним активностима 

*Евиденција изостанака ученика на 

ваннаставним активностима и сарадња са 

одељенским старешинама 

Чланови стручног 

већа 

ДЕЦЕМБАР *Посета „Фестивалу науке“  

*Састављање тестова за полугодишње 

тестирање и, договор око термина заказивања 

тестова 

*Анализа остваривања стандарда на 

Чланови стручног 

већа 
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полугодишњем тесту  

*Новогодишњи празници 

*Држање часа у одељењима четвртих разреда 

од стране предметних наставника 

 

ЈАНУАР *Припрема за школску славу „Свети Сава“ 

Договор о одабиру ученика за такмичење и 

израда тестова 

*Припреме за школску Славу Св. Сава 

*Сарадња са стручним већима других школа 

*Анализа остварености стандарда и 

утврђивање успеха ученика у првом 

полугодишту 

*Одражавање школских такмичења из хемије, 

биологије,географије 

Чланови стручног 

већа 

Наставници и 

ученици 

ФЕБРУАР-

МАРТ 

*План реализације прирпемне наставе осмих 

разреда 

Анализа резултата са школскогтакмичења  и 

припрема за општинаска такмичења 

Чланови стручног 

већа 

АПРИЛ *Анализа рада и утврђивање успеха ученика 

*Анализа постигнутих резултата на општинским 

такмичењима 

*Дан планете Земље 

*Опредељивање наставника за одговарајуће 

уџбенике и средства за следећу школску годину 

 

Чланови стручног 

већа 

МАЈ *Обележавање Светског дана борбе против 

пушења 

*Сарадња са здравственим службама и анализа 

здравственог стања ученика 

*Унутрашње стручно усавршавање –огледно 

предавање биологије физике географије хемије 

ученицима четвртог разреда 

*Дан биодиверзитета 

Чланови стручног 

већа 
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*Учешће и реализацији школског Фестивала 

науке 

*Учешће и подела задужења у оквиру 

организације дана школе 

*Анализа примене ученичких радова у 

реализацији наставе 

ЈУН *Анализа свих облика наставе у протеклој 

години 

*Анализа рада стручног већа 

*Предлог плана рада Стручног већа и избор 

руководиоца за следећу школску годину 

*Дан заштите животне средине 

*Анализа постигнутих резултата на завршном 

испиту 

*Подела предмета на наставнике и одређивање 

фонда часова 

*Аналаза постигнућа ученика са посебним 

образовним потребама 

Чланови стручног 

већа 

 

 

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: кроз анализу часова; 

различитих облика рада у зависности од потребе одељења; угледни часови-праћење; подношење 

извештаја; информисање стручних  већа , информисање стручних сарадника. 

 

РУКОВОДИЛАЦ: Гордана Јовановић 

ЧЛАНОВИ: Слађана Јоргић, Снежана Радукић,Марија Пајић,Никола Митић, Гордана Јовановић 

 

3.6.5  Стручно веће наставника физичког и здравственог васпитања , музичке и 

луковне културе 

 

Време САДРЖАЈ РАДА 1. 

ПОЛУГОДИШТЕ 

ИЗВРШИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Август 

 

 

- Упознавање са критеријумима 
израде планова и програма 

Карић Драган –

физичко 

васпитење 

Договор на 

састанку стручног 

већа 
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свих облика образовно 
васпитног рада наставника 

- Договор о формирању 
секција,термина и начинима 
укључивања ученика и 
ваннаставне активности 

- Предлог набавке наставних 
средстава и дидактичког 
материјала 

- Упознавање са 
образовнимстандардима и 
договор о усаглашавању 
критеријума оцењивања 
према стандардима 

Челебић 

Веселин- 

физичко 

васпитање 

Радовановић 

Власта-ликовна 

кул. 

Дорић Маја-

музичка култура 

Гајић 

Александра-

педагог 

 

Септембар - Одабир ученика за чланове 
хора и за ликовну секцију. 

- Пријем нових ученика у 
спортске секције по 
обављеном тестирању 

- Опремање ученика ,набавка 
учила и опреме 

- Учествовање у изради  
Годишњег плана школе 

- Договор око реализације 
угледних часова и стручног 
усавршавања 

Карић Драган –

физичко 

васпитење 

Челебић 

Веселин- 

физичко 

васпитање 

 Радовановић  

Власта-ликовна 

кул. 

Дорић Маја-

музичка култура 

Гајић 

Александра-

педагог 

Договор на 

састанку стручног 

већа 

Тестирање и 

извештавање 

Сарадња са 

осталим 

тимовима унутар 

школе 

 

Октобар - Дечја недеља 
- Јесењи крос 
- Семинар-

Дијагностика,превенција и 
отклањање школских неуспеха 

Карић Драган –

физичко 

васпитење 

Челебић 

Веселин- 

физичко 

васпитање 

Радовановић  

Власта-ликовна 

кул. 

Дорић Маја-

музичка култура 

Договор на 

састанку стручног 

већа 

Припрема и 

извођење 
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Локална 

самоуправа 

Новембар 

 

 

 

 

Децембар 

- Утврђивање успеха ученика 
према образовним 
стандардима,реализације 
наставног плана и програма на 
крају 1 класификационог 
перода 

- Предлог мера за побољшање 
успеха ученика 

- Предлог мера за уређење 
паноа и изложбе дечјих 
радова 

- Учествовање ученика на 
конкурсу за дечију карикатуру 
Мали Пјер 

- Школа отворена за родитеље 
- Општинско такмичење у 

одбојци 

Карић Драган –

физичко 

васпитење 

Челебић 

Веселин- 

физичко 

васпитање 

Радовановић  

Власта-ликовна 

кул. 

Дорић Маја-

музичка култура 

Договор на 

састанку стручног 

већа 

Кроз одељенска 

већа од 5-8 

разреда која се 

одржавају због 

тромесечја и на 

педагошком 

колегијуму 

Панои и дечији 

радови 

Учешће на 

конкурсу 
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Јануар 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Утврђивање успеха ученика 

према образовним 
стандардима,реализације 
наставног плана и програма на 
крају 2.класификационог 
периода 

- Анализа уједначености 
критеријума оцењивања 
према закону о 
оцењивањуученика и 
образовним стандардима 

 

 

- Предлози стручног усавршавања 

наставника 

-Анализа учешћа на такмичењима 

на крају 1.полугодишта 

-Прослава Светог Саве 

-Изложба ликовних радова 

поводом Светог Саве 

-Анализа рада секција у области 

уметности 

 

Карић Драган –

физичко 

васпитење 

Челебић 

Веселин- 

физичко 

васпитање 

Радовановић  

Власта-ликовна 

кул. 

Дорић Маја-

музичка култура 

 

 

 

 

Чланови 

стручног већа 

 

 

 

 

 

 

Одржавање 

школског 

такмичења 

Одржавање проба 

Договор на 

састанку стручног 

већа 

Кроз одељењска 

већа од 5-8 

разреда која се 

одржавају због 

полугодишта 

Разговором на 

састанку стручног 

већа 

 

Кроз одељењска 

већа од 5-8 

разреда која се 

одржавају због 

полугодишта 

Припрема и 

извођење 
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  Фебруар 

- Анализа учешћа чланова 
актива у стручном 
усавршавању(семинари,струч
на предавања). 

- Договор о припреми ученика 
за предстојеће ликовне 
конкурсе и такмичења 

- Клизање 
- Златна сирена –Општинско 

такмичење 
- Ефикасност примене 

мултимедијалне наставе 

Чланови 

стручног већа 

 

 

 

 

 

Разговором на 

састанку стручног 

већа 

Кроз редовне 

пробе 

 

 

 

 

Март - Утврђивање успеха ученика 
према образовним 
стандардима и реализација 
маставног плана и програма на 
крају 3.класификационог 
периода 

- Договор оприпремама свечане 
приредбе поводом Дана школе 

- Златна сирена-Градско 
такмичење 

- Организација такмичења Спорт 
у школи 

Чланови 

стручног већа 

 

Кроз одељењска 

већа од 5-8 

разреда 

На састанку 

стручног већа су 

подељена 

задужења 

Редовне пробе и 

учешће 

Април - Учешће на ,,ДЕЛИСУ,,-одлазак у 

позориште,оперу,концерт 

- Организација пролећног кроса 

школе. 

-Учешће на ликовним конкурсима 

- Разно 

Чланови 

стручног већа 

 

Договор 

Припрема и 

извођење 

Редовни чаасови 

ликовног 

Мај -Обележавање  Дана школе  

-Ликовни конкурс поводом Дана 

школе 

-Вождов куп у одбојци 

-Активност наставника у школској 

манифестацији-пријем првака 

Чланови 

стручног већа 

 

-На састанку 

стручног већа 

-Припрема и 

извођење 

-Припрема и 

сарадња са 

одбојкашким 

клубом 

-Приредба за 

добродошлицу 

првака 
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Јун -Утврђивање успеха ученика 

према образовним 

стандардима,реализације 

наставног плана и програмана 

крају школске године 

-Реализација плана и програма 

свих облика образовно-васпитног 

рада 

-Анализа рада стручног већа у шк. 

2020/ 2021 и усвајање програма 

за следећу годину 

-Избор руководиоца стручног већа 

-Упознавање наставничког већа 

са извештајем о раду стручног 

већа 

 

Чланови 

стручног већа 

 

 

 

-На одељењским 

већима од 5-8 

разреда поводом 

завршетка 

школске године 

-На састанку 

педагошког 

колегијума школе 

-Дискусијом на 

састанку стручног 

већа   

-Излагањем на 

стручном већу                       

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: 

Кроз сталне извештаје о раду стручног већа физичког васпитања,музичке и ликовне културе на 

састанцима педагошког колегијума. 

Руководилац: Челебић Веселин 
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Одговорност Стручног већа 

1. Реализација наставног програма   који се одвија кроз часове редовне наставе у петом , шестом, 

седмом и осмом разреду и часове слободних  и ваннаставних активности у непосредном раду са 

ученицима. 

2. Oстваривање образовно - васпитних задатака. 

3. Kвалитет образовно-васпитног рада. 

4. Непосредно унапређивање образовно-васпитног рада. 

Обавезе: 

У школској 2020/21. години Стручно веће физичког васпитања,мизичке и ликовне културе 

бавиће се следећим: 

1.  Реализацијом фонда часова у редовној настави и ваннаставним активностима 
2.  Израдом годишњих и месечних планова рада. 
3.  Пословима везаним за класификационе периоде. 
4.  Уједначавањем критеријума оцењивања и праћењем образовно-васпитног кретања ученика у 
складу са образовним стандардима 
5.  Анализом рада стручног већа; 
6.  Сарадњом са другим Стручним већима, посебно са Стручним већем учитеља. 
7.  Утврђивањем ваљаности уџбеника и других дидактичких материјала који су доступни у школи. 
8.  Организовањем  и реализацијом угледних часова на нивоу Стручног већа. 
9.  Организовањем  и реализацијом школског такмичења на нивоу разреда . 
10. Учешћем ученика на конкурсима из музичке и ликовне културе. 
11.  Учествовањем у  пригодним приредбама. 

12. Учешћем ученика на турнирима унутар и ван школе 

 

Руководилац Стручног већа Челебић Веселин 

Чланови већа: Челебић Веселин, Радовановић Власта, Дорић Маја, Карић Драган 
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3.6.6 План рада стручног већа наставника разредне наставе 

 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци посла 

Септембар 

- Доношење и усвајање плана рада стручног већа 
- Израда распореда одржавања часова редовне 

наставе,допунске, додатне и слободних активности 
- Предлог плана излета и посета, и наставе у 

природи од првог до четвртог разреда. 
- Предлог програм васпитног рада од првог до 

четврог разреда (програм ЧОС – радионице 
''Школа без насиља'' , правила понашања за 
ученике..) 

- Организација рада боравка и сарадња са редовном 
наставом. 

- Иницијално тестирање ученика 
 

 
 
 
 
 
Стручно веће 
Педагог, 
Психолог 

октобар 

 

- Анализа и предлози мера за превазилажење 
тешкоћа у реализацији васпитно – образовног рада 
од 1. до 4. разреда. 

- Праћење адаптације ученика који се образују по 
ИОП-у (коришћење мерних инструмената за 
праћење) 

- Реализација Дечије недеље и учешће у 
активностима. 

- Реализација активности ''Безбедност ученика у 
саобраћају'' 

- Отворена школа за родитеље 
- Настава у природи 

 

 

 

Педагог,Психол

ог 

Стручно веће 

 

 

новембар - Стручно усавршавање Јовановић/Јоргић 
- Школа отворена за родитеље 

Стручно веће 

Јануар 

- Анализа реализације планова редовне наставе, 
слободних активности, допунске настае на крају 
првог полугодишта 

- Анализа вредновања и самовредновања: области 
настава и учење, кључни показатељ планирања 

- Анализа успеха и дисциплине на крају првог 
полугодишта 

- Проблем почетног читања, писања и рачунања 
упрвом разреду. 

- Ефекти примене програма ''Школа без насиља'' и 
ИОП-а дискусија 

- Активности у току зимског распуста 

 

 

 

 

 

стручно веће 

Јануар - Припрема прославе Школске славе Свети Сава 
- Анализа реализације планова слободних 

стручно веће 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци посла 

активности 
- Реализација програма стручног усавршавања 

учитеља 

Фебруар 
- Анализа сарадње родитеља са школом 
 

Стручно веће 

Март 

- Разматрање могућности за реализацију 
једнодневног излета (''Упознај Београд од А до Ш, 
Виминацијум, Тршић) 

- Одлука о избору уџбеника 
-    Огледно предавање – наставник Љиљана 

Јосимовић 

      наставна јединица: 

- Учешће ученика на такмичењу ''Мислиша'' или Кенгур 

Стручно веће 

 

Април 

- Школа отворена за родитеље 

- Настава у природи- реализација 

- огледно предавање- Тијана Јовановић 

 Стручно веће 

Maj 

- Прдметни наставници држе часове за будуће 

петаке 

- Анализа реализације рекреативне наставе и 
једнодневних излета 

- Посета Коњичком клубу ''Стремен'', шума ',Бојчин, 
Етно кућа у Бољевцима... 

- Еколошке акције (уређење школског дворишта, 
сакупљање старе хартије, рецикажа пет 
амбалаже..) 

 

проф.географиј

е Јовановић 

Гордана 

проф. 

биологије 

   Пајић Марија 

Стручно веће     

Јун 

- Резултати такмичења ученика од првог до четвртог 
разреда 

- Мере за унапређење рада за следећу школску 
годину 

 

Стручно веће 

август 

 

- Израда плана Стр. већа за  школску 2020/2021.  
годину 

-  Планирање стручног усавршавања 

Стручно веће 

 

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: кроз анализу часова; 

различитих облика рада у зависности од потребе одељења; угледни часови-праћење; подношење 

извештаја; информисање стручних  већа , информисање стручних сарадника. 

Руководилац Стручног већа Гордана Милосављевић 
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3.7  ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Руководилац:Александра Гајић.Чланови:Душица Николић,Виолета Милошевић,Маја Ратковић,Весна 
Митровић. 

Месец Активност Реализатор 

IX Припрема пбразаца и упутстава за израду планпва 
стручних пргана 

Рукпвпдилац СА 

 Израда предлпга Гпдишоег плана рада шкпле за 
2020/21. 

Чланпви СА 

 Израда предлпга Анекса  шкплскпг прпграма Чланпви СА 

 Израда предлпга Гпдишоег извештаја п раду шкпле Чланпви СА 

X Припрема за израду пплугпдишоих и гпдишоих 
извештаја п раду стручних пргана-пбрасци и упутства 
за рукпвпдипце 

 

 Рукпвпдилац СА 

XI-XII Праћеое реализације планпва рада пдељеоских већа Рукпвпдипци ОВ 

 Праћеое реализације планпва рада стручних већа Рукпвпдипци СВ 

 Праћеое реализације ппсебних прпграма 
Праћеое реализације прпјектне наставе 

Чланпви СА 
Чланпви СА 

I-II Анализа-пплугпдишои извештај п раду Актива Рукпвпдилац СА 

 Анализа реализације планпва рада пдељеоских већа Рукпвпдипци ОВ 

 Анализа реализације планпва рада стручних већа Рукпвпдипци СВ 

 Анализа реализације ппсебних прпграма Чланпви СА 

 Израда предлпга пплугпдишоег извештаја п раду 
шкпле 

Чланпви СА 

III Праћеое реализације планпва слпбпдних активнпсти Чланпви СА 

 Припреме за израду нпвпг шкплскпг прпграма-анализа 
садржаја актуелнпг прпграма и листа пптребних 
измена и дппуна редпвна, избпрна и дппунсканастава) 

 
Чланпви СА 

IV Праћеое реализације планпва рада пдељеоских већа Рукпвпдипци ОВ 

 Праћеое реализације планпва рада стручних већа Рукпвпдипци СВ 

 Праћеое реализације ппсебних прпграма Чланпви СА 

 Припреме за израду нпвпг шкплскпг прпграма-анализа 
садржаја актуелнпг прпграма и листа пптребних 
измена и дппуна редпвна, избпрна и дппунсканастава) 

 
Чланпви СА 

V Праћеое реализације планпва слпбпдних активнпсти Чланпви СА 

 Анализа реализације ппсебних прпграма Чланпви СА 

 Анализа реализације прпјектне наставе Чланпви СА 
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VI-VII Анализа-гпдишои извештај п раду Актива Рукпвпдилац Актива 

 Анализа реализације планпва рада пдељеоских већа Рукпвпдипци ОВ 

 Анализа реализације планпва рада стручних већа Рукпвпдипци ОВ 

 Анализа реализације ппсебних прпграма Чланпви СА 

 Учешће у изради Гпдишоег извештаја п раду шкпле Чланпви СА 

VIII Израда плана рада Актива за наредну шкплску гпдину Рукпвпдилац СА 

 Припрема за израду Гпдишоег плана рада шкпле за 
2021/22. 

Рукпвпдилац СА 

 Израда анекса шкплскпг прпграма-прпграм слпбпдних 
наставних  активнпсти и измене 

Педагпшки кплегијум 

 

 

3.8 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Руководилац:Гордана Јовановић. 

Чланови:Душица Николић,Светлана Манчић,Милица Покрајац. 

месец садржај рада извршиоци 

VIII-IX Израда Шкплскпг развпјнпг акципнпг плана за 
шкплску 2019/2020. Чланпви тимa 

 Израда плана рада актива за шкплску 2020/21. Чланпви тимa 

IX Уппзнавеое нпвих чланпва актива са акципним 
планпм и расппдела задужеоа 

Чланпви тима 

I Израда пплугпдишоег извештаја п раду актива за 
шкплску 2020/21. 

рукпвпдилац актива 

 Израда пплугпдишоег извештаја п реализацији 
Шкплскпг развпјнпг акципнпг плана за шкплску 
2018/19. 

рукпвпдилац актива, чланпви 
тима 

VI Израда гпдишоег извештаја п раду актива за 
шкплску 2019/20. 

рукпвпдилац актива 

 Израда гпдишоег извештаја п реализацији 
Шкплскпг развпјнпг акципнпг плана за шкплску 
2020/21. 

рукпвпдилац актива, чланпви 
тима 

током 
године 

Праћеое пстваренпсти планираних активнпсти 
Шкплскпг развпјнпг плана 

Чланпви тима 

 Прпцена и анализа релизпваних активнпсти 
Шкплскпг развпјнпг плана 

Чланпви тима 

 Впђеое записника п раду Актива за развпјнп 
планираое 

рукпвпдилац актива 
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3.9 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Рукпвпдилац:Зприца Митрпвић. 

Чланпви:Душица Никплић, Љиљана Радпванпвић,Светлана Манчић,Снежана Вучетић,Ивана Младенпвић,Анђелка 

Димић,Славица Швагер,Маријана Степанпвић,Маја Раткпвић-кппрдинатпр,Александра Гајић-пп пптреби. 

 

Месец Садржај рада Извршиоци 

VIII Инфпрмисаое Тима за инклузију п прганизацији ИОП-а 
за шкплску 2020/21. 

Рукпвпдилац Тима  

 Предлпг за дпдатну ппдршку ученицима у шкплскпј 
2020/21. 

Одељеоске старешине 

 Стручна ппмпћ наставницима, израда ИОП-а Психплпг,педагпг 

   

IX Стручна ппмпћ наставницима у пружаоу дпдатне 
ппдршке у избпру и примени мера индивидуализације 
или измене садржаја за ученике кпји раде пп ИОП 

Чланпви Тима, 
дефектплпг 

 Обавештеое рпдитеља п предлпженим мерама дпдатне 
ппдршке и прибављаое сагласнпсти за ИОП 

Одељеоске старешине 

 Планираое и израда педагпшких прпфила и планпва 
активнпсти 

Одељеоске старешине, 
Предметни наставници 

 Ппдршка и ппмпћ у впђеоу педагпшке дпкументације- 
инструкција за писаое ИПО-а 

ПП служба 

X Сарадоа са личним асистентима ученика 
ПП служба, 
Дефектплпг 

 Саветпдавнп- инструктивни рад са наставницима и 
рпдитељима 

Дефектплпг 

 Праћеое реализације индивидуалнп-кпрективнпг рада ПП служба 

 Предаваое рпдитеља- стручоака Сппљни сарадници 

XI Прпцена пптреба ученика првпг разреда за дпдатнпм 
ппдршкпм 

Психплпг, 
педагпг,чла
нпви Тима 
,рпдитељ 

 Праћеое реализације ИОП-а Одељеоска већа 

 Стручнп усавршаваое Тима за ИО 
 

 
Сппљашои сарадници 
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XII Идентификација надарених ученика и прпцена пптреба 
и мпгућнпсти за увпђеое ИОП-3 

ПП служба, 
Одељеоскестарешине 

 Обавештаваое рпдитеља п предлпженим мерама 
дпдатне ппдршке и прибављаое сагласнпсти за ИОП 

Одељеоске старешине 

 Анализа пстваренпсти циљева, исхпда и  планираних 
пбразпвних стандарда 

Чланпви Тима, 
ПП служба 

I Размена искустава и прпфесипналних инфпрмација 
у шкпли и међу шкплама 

Чланпви Тима 

  
Евалуација ИОП-а 

Чланпви Тима, 
ПП служба 

 

 
 Анализа рада Тима и израда пплугпдишоег извештаја п 

раду 
 

        II Предлпг за дпдатну ппдршку ученицима у             
2.пплугпдишту 2020/21.. (нпви ученици)   

Обавештаваое рпдитеља п предлпженим мерама 
дпдатне ппдршке и прибављаое сагласнпсти за ИОП    

 

Стручнп усавршаваое-предаваое : „Инклузија пп мери 
детета“                                                                                               

                                                     

Одељеоске старешине   

                          
Одељеоске старешине   

 

  Сппљни сарадници 

 
      III         Праћеое реализације ИОП а   

 

Планираое израде ИОП а (педагпшких прпфила и 
планпва активнпсти)   

               

                            

 

Одељеоска већа 

Одељеоске старешине 

Предметни наставници                               

 

      IV Праћеое реализације ИОП а   

 

Дпдатна ппдршка и смернице за припрему 

 завршнпг испита                                

                        

 

Одељеоска већа 

 

Тим за дпдатну ппдршку 

 

        

V  

 

 

 

 

 

 

Стручнп усавршаваое-предаваое                                                           

 за наставнике   

 

Евалуација исхпда и прилагпђаваоа тестпва 

за завршни исит са измеоеним прпгрампм    

 

 

Сппљашои сарадници 

 

 

 

Тим за дпдатну ппдршку 
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VI                       
Евалуација ИОП а  

 

 

Анализа рада Тима и израда извештаја п раду                                                           

 

            Чланпви Тима за 
дпдатну ппдршку 

 

Рукпвпдилац тима 

 
VII                    Предлпг за дпдатну ппдршку ученицима                             

у шк.2021/22. 

Одељеоске старешине 

 

 

 
Циљ инклузивног образовања је адекватно реаговање свих субјеката наставног процеса на разноврсност и 

посебност дечијих потреба кроз промене садржаја, приступа и стратегија, са заједничком визијом веће 

обухваћености деце са посебним потребама образовним процесом. 

У школи је формиран Тим за ИО, који има следеће задатке: 

Информисање свих стручних тела о циљу, садржајима и активностима које ће се на плану афирмације ИО 

предузимати у школи 

 Израда Годишњих и оперативних планова рада Тима за ИО 

 Двање предлога за укључивање ученика у ИОП 

 Формирање тимова за додатну сарадњу 

 Подстицање наставничких компентенција и стручних усавршавања из области ИО 

 Континуиране сарадње са родитељима ученика са посебним потребама 

 Обавештавање родитеља конкретног ученика о одлуци Педагошког колегијума којом се предлаже 

ИОП. 

 

Предвиђено је да се програм реализује кроз следеће области: 

1. Информисање и промоција инклузивног образовања 

2. Стручно усавршавање наставника  

3. Идентификација ученика са посебним потребама 

4. Израда и примена ИОП – а 

5. Праћење и корекција ИОП-а. 

 

Напомена:чланови Тима за инклузивно образовање су учитељи првог разреда,родитељи, педагог, спољни 

сарадници и директорка школе.У рад овог тима укључени су и Тимови за самовредновање рада школе, Тим 

за заштиту деце од насиља и Педагошки колегијум. 
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3.10  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАДА УСТАНОВЕ 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе се стара о обезбеђивању и 
унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе. Тим прати 
остваривање школског програма, стара се о остваривању циљева и стандарда 
постигнућа, развоја компетенција, вреднује резултате рада наставника и 
стручних сарадника и прати и утврђује резултате рада ученика. 

 

Руководилац:Селак Мирјана. 
Чланови.Тијана Јовановић,Гордана Милосављевић,Александра Мулћан,Славица Швагер,Небојша Гаровић,Слађана 
Јоргић,Александра Гајић. 
 
 

месец садржај рада извршиоци 

VIII-IX Формирање Тима 

Израда Програма 

рада 

Подршка наставницима који конкуришу за звање 

 
Избор чланова Тима – родитеља из Савета родитеља 

и ученика из Ђачког парламента 

 
Утврђивање разлога преласка деце у другу школу 

-анкетирање ученика и одељењских старешина у 

одељењима у којима су ученици отишли у другу школу 

 
Анализа резултата истраживање 

директор 

члановиТима 

 
директор 

члановиТима 

X- XI Упознавање Наставничког већа са улогом Тима 

и резултатима истраживања 

Предузимање мера у складу са резултатима истраживања 

чланови Тима 

 
чланови тима, 
стручна већа 

XII  анализа рада школе 

Осмишљавање акционог плана на основу анализе 

и резултата самовредновања 

директор 
чланови Тима 
Тим за 
самовредновање 
Ђачки 
парламент 

I - II Израда полугодишњег извештаја 

 
Анализа стручног усавршавања запослених 

Анализа опремљености школе савременим наставним 
средствима и предлози 

чланови Тима 

Тим за ПР 

чланови Тима 
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III - IV Израда акционог плана на основу  анализе – 

предузимање мера за превазилажење уочених 

недостатака 

 
Упознавање Наставничког већа са резултатима 

истраживања и акционим планом за унапређивање рада 

установе 

Праћење примене акционог плана 

чланови Тима 

V Анализа резултата такмичења ученика 

 Анализа резултата пробног завршног испита 

 

Праћење примене акционог плана 

чланови Тима 

VI-VII Израда годишњег извештаја 

Израда Програма рада за наредну школску годину 

чланови Тима 

3.11   ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Рукпвпдилац:Бранка Путникпвић. 

Чланпви:Виплета Живкпвић,Милица Ппкрајац.Стпјанка Јпрданпв, Јавпрка Лазић,Љиљана Јпсимпвић. 

 

месец садржај рада извршиоци 

VIII-IX Формирање Тима 

Израда Плана рада 

тима 

директор 
чланови 
тима 

X- XI Примена протокола за праћење стручног 

усавршавања запослених унутар установе 

Ревизија базе за праћење и анализу стручног 

усавршавања похађањем семинара и стручних 

скупова 

1.9.2019. Ступио нови петогодишњи циклус. 

чланови 

тима 

чланови 

тима 
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XII Представљање протокола за праћење стручног 
усавршавања запослених унутар установе 
наставницима Праћење рада рада приправника – 
подршка у припремању и реализацији наставе 

чланови тима 

I - II Израда полугодишњег извештаја о раду тима 

Извештај о стручном усавршавању запосленик унутар 
установе 
Извештај о стручном усавршавању зпослених – 
похађањем семинара 

Израда извештаја о одржаним угледним часовима 

чланови Тима 

III - IV Праћење рада рада приправника – решавање педагошких 

ситуација 

чланови Тима 

V Предлог кандидата за напредовање у струци чланови 
Тима 
Руководио
ци 
стручних 
већа 

VI-VII Израда годишњег извештаја о раду тима 

Извештај о стручном усавршавању запосленик унутар 
установе 
Извештај о стручном усавршавању зпослених – 
похађањем семинара 
Израда извештаја о одржаним угледним часовима 
Предлог стручног усавршавања за наредну школску 
годину 

чланови Тима 

 

 

 

 

 

 

3.12  ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
KОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва подразумева 
интердисциплинарни рад. Циљ је да се школско учење приближи стицану 
знања у свакодневним животним ситуацијма кроз решавање проблема. Од 
ученика се захтевају бројне активности, смостално проначажење информација, 
способност решавања проблема, самостално учење, рад у групи, сарарадњу. 
 
Руководилац:Александра Мулћан 
Чланови:Љиљана Радовановић, Љиљана Путниковић,Горана Марковић, 
Гордана Јовановић,Слађана Јоргић, Александра Гајић. 
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Месец Активност Реализатор 

VIII-IX 
Формирање Тима 

Израда Програма 

Подела задужења 

Дефинисање пројеката за развој међупредметних 
компетенције и предузетништва(тематски дани, 
приредбе, пројектна настава...) 

 
Издвајање садржаја/тема наставних предмета за развој 
међупредметних компетенције и предузетништва 

 
Дефинисање услова и ресурса за развој 
међупредметних компетенција ипредузетништва 

Употреба ИКТ-а 

Директор школе, чланови 
Тима, руководилац Тима 

 
 
 
 

Руководилац тима, 
чланови тима 

X Промоција предузетништва/Школски сајам књига 

 
Развијање међупредметних компетенција кроз 
обележавање Дана здраве хране 

Ђорђевић,Живковић 
Лазаревић 

 
Пајић,Ђурић 

XI Развијање међупредметних компетенција кроз 

реализацију тематског дана „Београд-мој град“ 

Руководилац већа 
1.разреда 

XII Реализације пројектне наставе 
 

Процена ангажованости ученика у пројектима 

Руководиоци већа 1. 
2. разреда 

I Развијање међупредметних компетенција кроз 

припрему и реализацију прославе Дана Светог 

Саве 

Анализа рада Тима и израда полугодишњег извештаја 

 
 

Руководилац тима, 
чланови тима 

II Развијање међупредметних компетенција кроз 

реализацију пројекта „Познати математичари“ 

Стојанка Јорданов 
 
 
 

Наставници информатике 

Чланови већа 

 Развијање међупредметних компететенција и 

предузетништва имплементирањем googl учионице у 

наставни процес, Мозал бук 
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III Развијање међупредметних компетенција кроз 

реализацију тематског дана „Пролеће“ 

Руководилац већа 1. и 
5. разреда 

IV Промоција предузетништва/Ускршњи базар 

 
Развијање међупредметних компетенција кроз 

спровођење акције „Уређење школског дворишта“ 

Бранка Путниковић 

 
Руководилац већа 
5.разреда, 
Виолета 
Милошевић 

V Промоција предузетништва/Школски сајам књига Миша Смишек 

 
 Развијање међупредметних компетенција и промоција 

предузетништва кроз припрему и реализацију 

прославе Дана школе 

Тим за КЈД 

 
Развијање међупредметних компетенција кроз 

реализацију пројекта „Здрава ужина“ 

Душица Николић,Марија 
Пајић 

 
   

 
 Развијање међупредметних компетенција кроз 

реализацију пројекта „Мај-месец математике“ 

Владимир Степановић 

 Развијање међупредметних компетенција применом 

googl учионице за евиденцију ученичких радова 

Наставници 

VI Анализа реализације пројектне наставе 

Анализа ангажованости ученика у пројектима 

Анализа рада Тима и израда годишњег извештаја 

Руководилац тима, 
чланови тима 

3.13  ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 учествовање у обуци за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања; 
 упознавање ученика, родитеља, наставника са Општим протоколом за заштиту децец од насиља, 

злоствљања и занемаривања; 
 упознавање свих субјеката наставног процеса са процедуром за спречавање и реаговање на 

случајеве вршњачког насиља, верске нетрпељивости...; 
 упознавање са процедуром када и како се реагује на приговоре ученика, родитеља; 
 упознавање са процедуром како се ученици и родитељи информишу о предузетим мерама поводом 

њихових приговора; 
 израда и реализација програма превентивних и интервентних активности; 
 процена безбедносних нивоа ризика;  
 праћење и процена ефеката предузетих мера у заштити ученика; 
 сарадња са реалевантним установама; 
 припремање плана наступа установе пред јавношћу и медијима; 
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извештавање стручних тела и органа управљања 

Рукпвпдилац:Зприца Митрпвић 

Чланпви:Весна Митрпвић,Светлана Манчић, Зприца Милеуснић, Немаоа Ђпрђевић,Славица Швагер,Владимир 

Степанпвић,Маријана Степанпвић,Веселин Челебић,Маја Дпрић,Власта Радпванпвић, Маја Раткпвић,Милена Сантаи, 

Весна Мплдпван, , Александра Гајић-кппрдинатпр. 

 

месец садржај рада извршиоци 

VIII Упознавање чланова Тима са планом и 
посебним задацима-организација рада, 
процедура реаговања, начин вођења 
евиденције 

 

 Руководилац Тима 

IX Редовна недељна анализа евидентираних 
случајева насиља; допуна документације 
и праћење интервенције 

Задужени чланови (по 
распореду) 

 Реализација превентивних активности из 
Програма ЗНЗЗ: припрема материјала и 
презентација радионица „Може и другачије“ 

 

 Тимско разматрање случајева насиља 
вишег нивоа,сарадња са Тимом за ИО Руководилац Тима 

X Тимско разматрање извештаја за септембар 
и предлог за реализацију превентивних мера 

 

 Тимско разматрање случајева насиља 
вишег нивоа и сарадње са спољашњом 
заштитном мрежом 

Руководилац Тима 

 Редовна недељна анализа евидентираних 
случајева насиља; допуна документације 
и праћење интервенције 

Задужени чланови (по 
распореду) 

 Реализација превентивних активности из 
Програма ЗНЗЗ: припрема материјала и 
организација радионица „Школа без насиља“ 

 

XI Праћење/извештај о реализацији превентивних 
активности и интервентних активности током 
првог класификационог периода 

 

 Тимско разматрање извештаја за октобар и 
предлог за реализацију превентивних и 
интервентних мера 

 

 Тимско разматрање случајева насиља 
вишег нивоа Руководилац Тима 

 Редовна недељна анализа евидентираних 
случајева насиља; допуна документације 
и праћење интервенције,анализа сарадње 
са родитељима на примени мера ДКХР 

Задужени чланови (по 
распореду)ОС 

XII Тимско разматрање извештаја за новембар 
и предлог за реализацију превентивних и 
интервентних  мера 
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 Тимско разматрање случајева насиља 
вишег нивоа са предлогом мера  Руководилац Тима 

 Редовна недељна анализа евидентираних 

случајева насиља; допуна документације 

и праћење интервенције 

Задужени чланови (по 
распореду) 

I Реализација превентивних активности из 
Програма ЗНЗЗ: планирање/организација Форум- 
театра 

 

 Реализација превентивних активности из 
Програма ЗНЗЗ: припрема материјала и 
организација радионица „Месец лепих 
речи“ 

 
Обучени наставници,ОС 

 Тимско разматрање извештаја за децембар 
и предлог за реализацију превентивнихи 
интервентних мера 

 

 Тимско разматрање случајева насиља 
вишег нивоа са предлогом мера  Руководилац Тима 

 Редовна недељна анализа евидентираних 
случајева насиља; допуна документације 
и праћење интервенције 

Задужени чланови (по 
распореду)ОС 

II Праћење реализације превентивних и 
интервентних активности- извештај за друго 
тромесечје,анализа безбедности ученика 

 

 Анализа реализације Програма за заштиту деце 
о насиља, злостављања и занемаривања- 
полугодишњи извештај 

 
Руководилац Тима ОС, 
родитељи,чланови тима 

 Анализа рада Тима-полугодишњи извештај Руководилац Тима 

 Редовна недељна анализа евидентираних 
случајева насиља; израда месечних 
извештаја 

 
Задужени чланови 

 Тимско разматрање извештаја за јануар и 
предлог за реализацију превентивних и 
интервентних мера 

 

 Тимско разматрање случајева насиља вишег нивоа Руководилац Тима 

III Промоција реституције-предавање за 
Наставничко веће 

 

 Анализа примене школских правилника о 
понашању и безбедности и предлог измена 

 

 Редовна недељна анализа евидентираних 
случајева насиља; израда месечних 
извештаја 

Задужени чланови 

 Тимско разматрање извештаја за фебруар 
и предлог за реализацију превентивних  и 
интервентних мера 

 

 Тимско разматрање случајева насиља 
вишег нивоа Руководилац Тима 
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IV Праћење реализације превентивних и 
интервентних активности,функционисање 
унутрашње заштитне мере-  

 

 Редовна недељна анализа евидентираних 
случајева насиља; израда месечних 
извештаја 

       Задужени чланови 

 

 

 Тимско разматрање извештаја за март и предлог 

за реализацију превентивних мера 
 

 Тимско разматрање случајева насиља вишег нивоа Руководилац Тима 

V Редовна недељна анализа евидентираних 
случајева насиља; израда месечних 

извештаја 

VI Организација рада Тима у наредној школској 
години-начина рада и расподела задужења Руководилац Тима 

 Израда плана рада Тима за наредну 
школску годину Чланови Тима 

Задужени чланови 

V Тимско разматрање извештаја за април и 
предлог за реализацију превентивних и 
интервентних мера 

 

 Тимско разматрање случајева насиља вишег нивоа Руководилац Тима 

V
I 
Редовна недељна анализа евидентираних 
случајева насиља; израда месечних 
извештаја 

Задужени чланови 

 Тимско разматрање извештаја за мај и предлог 
за реализацију превентивних мера 
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3.1.4 Акциони план   самовредновања 

Гпдишоим планпм рада шкпле предвиђенп је фпрмираое Тима за сампвреднпваое рада шкпле кпји се 

састпји пд представника стручних већа, представника Ђачкпг парламента, савета рпдитеља , чланпва 

пргана управљаоа и директпра устанпве. Тим за сампвреднпваое дпнпси акципни план 

сампвреднпваоа, учествује у сампвреднпваоу и извештава п резултатима пбављенпг сампвреднпваоа 

рада шкпле. 

Ред 

Бр. 

Област квлитета 

рада коју треба 

самовредновати  

Подручје 

самовредновања и 

показатељи 

Стандарди 

квалитета 

рада 

установе 

Време 

реализације 

Одговорне особе/ко 

извештава 

Ко разматра 

1. Образовна 

постигнућа 

ученика 

Подручје 

самовредновања: 

3.1.Резултати 

ученика на 

завршном испиту 

показују 

оствареност 

стандарда 

постигнућа 

наставних 

предмета,односно 

оствареност 

постављених 

индивидуалних 

циљева учења 

Показатељи: 

3.1.1.Резултати 

ученика ана 

завршном испиту из 

српског језика и 

математике су на 

нивоу или изнад 

нивоа републичког 

просека 

3.1.2.Најмање 80% 

ученика остварује 

основни ниво 

стандарда постигнућа 

на тестовима из 

српског језика и 

математике; 

3.1.3.Најмање 50% 

ученика остварује 

средњи ниво 

стандарда псотигнућа 

на тестовима из 

српског језика и 

математике. 

3.1.4.Најмање 20% 

ученика остварује 

напредни ниво 

стандарда постигнућа 

на тестовима из 

Резултати на 

3.1.-3.2 Новембар 

/децембар 

2019/20 

Тим за самовредновање НВ, ШО, 

Савет 

родитеља 
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комбинованом тесту 

су на нивоу или 

изнад републичког 

просека; 

3.1.6.Ученици који 

добијају додатну 

образовну подршку 

постижу очекиване 

резултате на 

завршном испиту у 

односу на 

индивидуалне 

циљеве/исходе учења 

3.1.7.Просечна 

постигнућа одељења 

на тестовима из 

српског језика и 

математике су 

уједначена. 

3.2.Школа 

континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика 

Показатељи: 

3.2.1.Резултати 

праћења образовних 

постигнућа користе 

се за даљи развој 

ученика; 

3.2.2.Ученици којима 

је потребна додатна 

образовна подршка 

остварују постигнућа 

у складу са 

индивидуалним 

циљевима учења; 

3.2.3.Ученици су 

укључени  у 

допунску наставу у 

складу са својим 

потребама; 

3.2.4.Ученици  који 

похађају допунску 

наставу показују 

напредак у учењу; 

3.2.5.Ученици који 

похађају часове 

додатног рада 

остварују напредак у 

складу са 

програмским 

циљевима и 

индивидуалним 

потребама. 

3.2.6.Школа 

реализује квалитетан 

програм припреме за 

завршни испит. 
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3.2.7.Резултати 

инцијалних и 

годишњих тестова и 

провера знања 

користе се у 

индивидуализацији 

подршке у учењу. 

3.2.8.Резултати 

националних и 

међународних 

тестирања користе се 

функационално за 

унапређивања 

наставе и учења. 

 

Ред. 

број 

Област квалитета 

рада коју треба 

самовредновати  

Подручје 

самовредновања и 

показатељи 

Стандарди 

квалитета 

рада 

установе 

Време 

реализације 

Одговорне 

особе/ко 

извештава 

Ко разматра 

2. Подршка 

ученицима 

Подручје 

самовредновања: 

4.1.У школи 

фунционише 

систем пружања 

подршке свим 

ученицима 

Показатељи: 

4.1.1.Школа 

предузима 

различите мере за 

пружање подршке 

ученицима у учењу. 

4.1.2.Школа 

предузима 

разноврсне мере за 

пружање васпитне 

подршке ученицима 

4.1.3.На основу 

анализе успеха и 

владања 

предузимају се мере 

подршке ученицима 

4.1.4.У пружању 

подршке ученицима 

школа укључује 

породицу односно 

законске 

заступнике; 

4.1.5.У пружању 

подршке ученицима 

школа предузима 

различите 

активности у 

сарадњи са 

релевантним 

институцијама и 

појединцима. 

4.1.-4.3. Март/април 

2020 

Тим за 

самовреднов

ање 

НБ, 

ШО,Савет 

родитеља 
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4.1.6.Школа пружа 

подршку ученицима 

при преласку из 

једног циклуса у 

други циклус 

образовања. 

Подручје 

вреновања: 

4.2.У школи се 

подстиче лични 

,професионални и 

социјални развој 

ученика 

Показатељи: 

4.2.1.У школи се 

организују 

програми/активност

и за развијање 

социјалних 

вештина(конструкт

ивно решавање 

проблема, 

ненасилна 

комуникација) 

4.2.2.На основу 

праћења 

укључености 

ученика у 

ваннаставне 

активности и 

интересовања 

ученика ,школа 

утврђује понуду 

ваннаставних 

активности 

4.2.3.У школи се 

промовишу здрави 

стилови 

животса,права 

детета, заштита 

човекове средине и 

одрживи развој 

4.2.4.Кроз наставни 

рад и ванаставне 

активности  

подстиче се 

професионални 

развој ученика 

,односно каријерно 

вођење и 

саветовање. 

Подручје 

самовредновања: 

4.3.У школи 

фунционише 

систем подршке 

ученицима из 

осетљивих група и 

ученицима са 

изузетним 
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способностима 

Показатељи: 

4.3.1.Школа ствара 

услове за упис 

ученика из 

осетљивих група 

4.3.2.Школа 

предузима мерем за 

редовно похађање 

наставе ученика из 

осетљивих група 

4.3.3.У школи се 

примењује 

индивидуализовани 

приступ/индивидуа

лни образовни 

планови за ученике 

из осетљивих група 

и ученике са 

изузетним 

способностима, 

4.3.4.У школи се 

организују 

компензаторни 

програми 

/активности за 

подршку учењу 

ученика из 

осетљивих група 

4.3.5.Школа има 

успостављене 

механизме за 

идентификацију 

ученика са 

изузетним 

способностима и 

ствара услове за 

њихово 

напредовање(акцеле

рација, обогаћивање 

програма) 

4.3.6.Школа 

сарађује са 

релевантним 

институцијама и 

појединцима у 

подршци ученицима 

из осетљивих група 

и ученицима са 

изузетним 

способностима. 
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3.1.5 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ 

Рукпвпдилац:Снежана Вучетић 

Чланпви: Бранка Путникпвић,Гпрдана Милпсављевић, Љиљана Јпсимпвић, 

Виплета Живкпвић, Анђелка Димић, Маријана Степанпвић , Владимир 

Степанпвић,Марија Пајић, Маја Раткпвић 

месец Области вредновања активности извршиоци 

септембар Организација рада Тима Избор начина рада у 

2019/20 година 

Упознавање 

члановима са 

задацима и 

активностима 

Снежана Вучетић 

октобар Припремање актив. 

самовредновања у 

складу са донетим 

акционим планом 

Прављење плана 

прикупљања и обраде 

података 

Одабир и 

конструкција 

инструмената 

Руководилац 

Тима и чланови 

Тима 

Новембар/ 

децембар  

Вредновање области: 

Образовна постигнућа 

ученика 

Договор око плана 

прикупљања и обраде 

података 

Прикупљање 

података 

Обрада података 

 

Руководилац 

Тима и чланови 

Тима 

јануар Израда извештаја о 

обављеном 

самовредновању област: 

Образовна постигнућа 

ученика 

 

 

Анализа резултата 

самовредновања и 

писање извештаја 

Писање 

полугодишњег 

извештаја о раду 

Тима 

Руководилац 

Тима и чланови 

Тима 

фебруар Информисање 

наставничког већа  

Извештавање о 

резултатима 

самовредновања 

Руководилац 

Тима 

Март/април Вредновање области: 

Подршка ученицима 

Израда плана 

прикупљања и обраде 

података 

Избор инструмената и 

Руководилац 

Тима и чланови 

Тима 
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прикупљањеподатака 

мај Вредновање 

области:Подршка 

ученицима-посебне 

групе ученика 

Обрада података 

Припрема плана 

прикупљања и обраде 

података 

Прикупљање 

података 

Обрада података 

Израда извештаја о 

вредновању 

Предлог мера за 

унапређење области 

Руководилац 

Тима и чланови 

Тима 

Јун/јул Анализа рада Тима 

Информисање 

Наставничког већа 

Извештавање о 

резултатима 

самовредновања 

области: Подршка 

ученицима 

Планирање рада за 

наредну шк.годину 

Писање извештаја о 

раду Тима и 

подношење извештаја 

Наставничком већу 

Руководилац 

Тима 

 

 

3.1.6 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА ,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Планирана 

активност 

Начин релизације Носиоци активности Време 

1.Анализа стања 

безбедности и 

ресурса школе у 

борби против 

насиља и 

дискриминације 

ученика 

 

 

 

 

 

 

Претходан снимак на 

основу пријављених 

случајева 

дискриминаторног 

понашања и 

насиља,прикупљање 

података. 

 

Израда листе 

критичних 

тачака,идентификација 

одељења и ученика 

којима је потребан 

Чланови Тима за 

заштиту деце од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања и по 

потреби чланови 

тима за ИО,Савет 

родитеља 

Септембар -октобар 
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појачан васпитни 

рад,укључивање 

родитеља у планирање 

појачаног васпитног 

рада и реализацију 

мера ДКХР. 

 

Анализа реализације 

плана дежурства 

наставника и ученика 

и чланова ВТ и 

предлагање мера за 

побољшање стања 

2.Договор о 

начинима израде 

одељенских правила 

понашања ученика, 

наставника и 

родитеља 

Састанак са 

руководиоцима 

одељенског већа 

 

Презентовање примера 

добре праксе у изради 

одељенских правила 

понашања  у оквиру 

реализације плана 

унутрашњег стручног 

усавршавања 

Чланови ОВ и Тима 

3.Организовање 

презентација за 

наставнике, 

родитеље и ученике 

на тему начина 

реализације мера 

ДКХР, плана 

превенције употребе 

дрога и начина 

поступања установе 

у случају сумње или 

испољеног 

дискриминаторног 

понашања ученика, 

родитеља или 

запослених 

Реализација 

презентације у оквиру 

плана унутрашњег 

стручног усавршавања 

На групним 

родитељским 

састанцима за 

родитеље ученика 

млађих и старијих 

разреда  

Чланови Тима и 

директор 

3.Договор о начину 

евидентирања 

изречених мера 

ДКХР 

Израда евиденционе 

листе о реализацији 

мера ДКХР на основу 

Законских и 

подзаконских акта 

Чланови Тима 

Разредне старешине 

Директор установе, 

секратар 

 

1.Договор о изради 

информативних 

паноа за родитеље и 

ученике на тему 

Избор материјала 

,израда паноа 

Укључивање чланова 

Вршњачког Тима и 

Чланови Школског 

тима, Вршњачког 

Тима и Ђачког 

Парламента 

Новембар-

децембар 
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превенције насиља и 

испољавања 

дискриминаторног 

понашања у 

установи 

Ђачког парламента у 

реализацију паноа за 

ученике 

2.Договор  о 

анкетирању ученика 

и родитеља о 

факторима који им 

угрожавају 

безбедност у школи 

Израда и примена 

анкете. 

Анализа резултата 

 

3. Анализа 

пријављених 

случајева испољеног 

насиља и 

дискриминаторног 

понашања у школи 

Обавештавање 

родитеља 

Израда плана 

појачаног васпитног 

рада (ИПЗ) за жртве и 

вршиоце насиља 

Укључивање родитеља 

у реализацију ИПЗ и 

по потреби мера ДКХР 

Разредне 

старешине,чланови 

Тима, чланови ВТ и 

ЂП,родитељи 

1.Израда и писање 

извештаја о 

безбедносној 

ситуацији у школи у 

току првог 

полугодишта,са 

предлогом мера за 

побољшање стања 

Предлагање кључних 

елемената за израду 

извештаја. 

Писање извештаја 

 

Упознавање управних, 

саветодавних и 

стручних органа 

школе са извештајем 

Чланови Тима,СВ, 

ОВ, Директор 

Јануар,фебруар 

1.Извештај педагога 

о реализацији 

радионица из 

пројекта :школа без 

насиља, и 

резултатима 

примењених 

радионица и 

планова појачаног 

васпитног рада са 

ученицима на 

поправљање стања 

безбедности у 

школи 

Анализа чек листе 

примењених 

радионица из пројекта 

:Школа без насиља  у 

ОЗ 

Анализа резултата 

самовредновања 

примењених планова 

заштите и сарадње 

родитеља са 

члановима Тима 

Чланови Тима 

,Разредне 

старешине, 

родитељи 

март 

2.Анализа 

реализације 

одељенских правила 

Обилазак учионица и 

евидентирање правила 

понашања који 

ученици најчешће 

крше 

Разредне старешине 

Чланови Тима 

1.Договор о Подела задужења и Чланови април 
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представљању 

прручника за 

родитеље:“Шта је 

данас било у 

школи?“ 

материјала 

Договор о терминима 

одржавања радионица 

за родитеље 

Тима,Разредне 

старешине 

2.Анализа 

поштовања 

процедуре у 

насилним 

ситуацијама од 

стране наставника 

Писање  и подношење 

извештаја на седници 

ОВ 

 

3.Договор  о 

укључивању 

представника МУП-

а,ЦСР у 

организовање 

тематских 

предавања за 

ученике и родитеље 

 

 

Писање дописа 

представницима МУП-

а и ЦСР 

Информисање 

родитеља и ученика 

старијих разреда о 

терминима 

одржаваања тематских 

предавања 

 мај 

1.Израда извештаја 

о раду тима за 

шк.2018/19 годину и 

израда плана за 

наредну школску 

годину. 

Састанак тима. 

Израда извештаја и 

годишњег плана 

Чланови Тима јун 
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3.1.8 Други тимови за остваривање одређеног задатка,програма 

или пројекта 

 

 

У складу са Годишњим планом рада школе, структуром 40-радне недеље и Законом о 

основама система васпитања и образовања, директор установе може формирати 

додатне тимове који ће се бавити реализацијом додатних,тј. одређених задатака, 

програма или пројеката .У ОШ:“Вожд Карађорђе“ –Јаково, формирано је 10 додатних 

тимова који реализују одређене задатке или пројекте: 

1.Тим за преглед педагошке документације; 

2.Тим за писање и реализацију пројекта; 

3.Тим за еколигију и одрживи развој; 

4.Тим за креирање и уређивање сајта школе; 

5.Тимови за пружање додатне подршке у учењу; 

6. Тим за професионалну оријентацију ученика; 

7.Тим за сарадњу са родитељима; 

8. Тим за промоцију школе и КЈД; 

9.Тим за реализацију школског спорта; 

10. Тим за припрему Годишњег плана рада школе; 
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3.18.1  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРЕГЛЕД ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Тим за преглед педагошке документације састаје се периодично и редовно у складу са 

пословима вођења педагошке документације у школи.У састав тима укључене су и 

разредне старешине као и представници разредног и одељенског већа,стручна служба 

и директор школе.О прегледу педагошке документације води се посебна евиденција,а 

извештај о реализацији прегледа доставља координатор тима директору школе и 

стручна служба. 

Чланови:Светлана Манчић-руководилац,Ивана Младеновић, Никола Митић, Виолета 

Милошевић, Александра Гајић, Маја Ратковић. 

Редни 
број 

Време активности/месец Садржај активности Носиоци активности 

1. Август/периодично на 
класификационим 
периодима 

Преглед матичних 
књига и електронских 
дневника,записника 
стучних већа тимова и 
актива,тимова за 
остваривање 
одређеног задатка или 
пројекта 

Тим , разредне 
старешине, представници 
разредног и одељенских 
већа 

2. Јуни,август,континуирано 
у току године 

Преглед годишњих и 
месечних 
планова,педагошке 
свеске,планова рада 
тимова и 
већа,посебних делова 
ГП рада 
школе,припрема 
наставника,евиденције  
насатвника о 
коришћењу наставних 
средстава 

Стручна служба, 
директор,чланови тима 

3.  У току године,на 
класификационим 
периодима  

 Иновирање и 
предлагање 
ефикаснијих модела 
вођења педагошке 
документације 

Тим за 
самовредновање,чланови 
тима за преглед 
педагошке документације 

4 У току године на 
класификационим 
периодима 

Писање извештаја о 
прегледу педагошке 
документације и раду 
тима 

Чланови тима 
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 3.18.2    ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПИСАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА 

Школа учествује у реализацији пројеката:“Холокауст“,“Школа без насиља“,“Покренимо 

нашу децу“ЕКО Школа“,“ Безбедности у саобраћају“,ГИЗ.У току школске године Тим за 

писање и реализацију пројеката у установи бавиће се активностима на укључивању у 

нове пројекте, промоцијом реализације постојећих пројеката, стручном обуком нових 

чланова тима у писњу пројеката, сензибилисањем осталих запослених за учествовање 

у новим пројектима. 

 

Чланови:Виолета Живковић,Анђелка Димић,Снежана Радукић, Маја Дорић, Никола 

Митић-руководилац. 

Редни 
број 

Време 
активности/месец 

Садржај активности Носиоци 
активности 

1. У току године Праћење актуелности у 
вези конкурисања за нове 
пројекте,конкурисање,  
писање нових пројеката   

Чланови тима 

2. У току године Реализација актуелних 
пројеката и медијска 
промоција остварених 
резултата 

Чланови тима,Тим 
за промоцију 
школе и КЈД 

3. У току године Учествовање у стручној 
обуци за писање пројеката 
у оквиру плана стручног 
усавршавања и 
сензибилисање запослених 
за конкурисање и 
учествовање у реализацији 
нових пројеката 

Чланови тима 

4. јуни Извештавање о 
реализацији пројеката у 
току школске године и раду 
тима 

Чланови тима 
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3.18.3  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Тим за екологију и одрживи развој ће у току школске године развијати и промовисати 

еколошку свест и културу код ученика, родитеља и запослених, учествовати у 

реализацији еколошких акција и учествовати у активностима промоције школе. 

Чланови: Весна Митровић,Љиљана Путниковић, Ивана Младеновић, Ивона Беле, 

Гордана Јовановић, Марија Пајић, Јаворка Лазић, Снежана Радукић-руководилац. 

 

Редни 
број 

Време 
активности/месец 

Садржај активности Носиоци 
активности 

1. У току године,према 
терминима у еко 
календару 

Обележавање значајних 
датума везаних за 
екологију 

Чланови тима 

2. У току године Сарадња са ЕКО школом Чланови тима,Тим 
за промоцију 
школе и КЈД 

3. У току године према 
терминима у еко 
календару 

Организовање активности 
на прикупљању пластике, 
старе хартије и развијање 
свести о важности  
рециклаже , сарадња са 
пословним организацијама 
које се баве рециклажом 
отпадног материјала 
 

Чланови тима 

4. У току године према 
терминима у еко 
календару 
 
 
 
 
 
 

Активности на прикупљању 
електронског отпада и 
сарадња са пословним 
организацијама које се баве 
откупом електронског и 
електричног отпада 

Чланови 
тима,ученици 
школе 

5. Октобар, март и у току 
године 

Набавка нових садница и 
украсних биљки од новца 
прикупљеног путем 
рециклирања,посађивање 
нових садница и брига-
неговање постојећих 
садница и биљака 

Чланови 
тима,еколошка 
секција 

6. У току године према 
плану унутрашњег 
стручног усавршавања 

Организовање предавања 
за чланове колектива и 
родитеље на тему 
одрживог развоја 

Чланови тима 

7. Прва недеља Организовање посете Чланови 
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октобра,мај 
 
 
 
 
 

Природњачком музеју и 
огледном добру 
Пољопривредног 
факултета:“Радмиловци“ 

тима,еколошка 
секција ученици 
млађих и старијих 
разреда 

8. Јуни Подношење извештаја о 
раду и планирање за 
наредну годину 

Чланови тима 

 

 

3.18.4  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КРЕИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ САЈТА ШКОЛЕ И ФБ 

СТРАНИЦЕ 

 

Чланови Тима у току школске године пратити дешавања у школи и сарађивати са 

другим тимовима посебно са тимом за промовију рада школе и КЈД.Постављање 

фотографија, видео клипова и осталих садржаја којима се јавно приказују активности 

ученика обављаће се уз стриктну сагласност родитеља и ученика.Циљ рада овог Тима 

је да најбољи начин презентује активности и дешавања у школи, избором садржаја који 

су репрезентативни за рад школе и представљају је у најбољем светлу, чиме 

доприносе промоцији школе, подизању угледа школе у локалној средини и бољем 

информисању родитеља. 

Чланови:Гордана Милосављевић,Снежана Вучетић,Небојша Гаровић, Виолета 

Милошевић, Маја Тома,Владимир Степановић-руководилац. 

Редни 
број 

Време 
активности/месец 

Садржај активности Носиоци 
активности 

1. Јуни,август,септембар Ажурирање сајта:објављивање 
извештаја о раду школе, 
Годишњег плана рада 
школе,Школског 
програма,распореда часова 
редовне наставе, распореда 
часова ваннаставних 
активности,распореда писмених 
задатака и контролних вежби.   

Чланови тима 

2. У току године Ажурирање сајта новим 
садржајима према 
актуелностима и догађајима у 
школи –најава екскурзија, 
излета, приредби 
смотри,хуманитарних,културних, 
спортских 
активности,активности на 

Чланови тима,Тим 
за промоцију 
школе и КЈД 
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реализацији пројеката у школи 
избор ђака генерације,измена 
прописа у образовању  

3. У току године  Редизајнирање сајта  Чланови тима 

4. У току године Постављање адреса корисних 
линкова:кликни безбедно,упис у 
средње школе, лимк МП 

Чланови тима 

5. У току године Прибављање сагласности 
родитеља за објављивање 
активности ученика на ФБ 
старници у виду фотографија, 
видео клипова. 

Снежана Вучетић 
Гордана 
Милосављевић 

6. У току године Редовно ажурирање и 
приказивање актуелности 

Чланови тима 

 

 

3.18.5   Тимови за пружање додатне подршке у учењу 

 Тимови за пружање  додатне подршке у учењу се формирају на основу потреба 

ученика за пружањем додатне подршке у учењу или на захтев родитеља.У састав тима 

укључене су разредне старешине ученика којима је потребна додатна подршка у 

учењу, предметни наставници, стручни сарадници, стручна лица изван установе, и 

родитељи.Садржај рада овог тима је :праћење напредовања ученика, писање 

педагошких профила, планова индивидуализације,индивидуално-образовних планова, 

вредновање планова индивидуализације и индивидуално образовних планова два пута 

годишње,сарадња са Интерресорном комисијом, здравственим институцијама,Центром 

за социјани рад и МУП по потреби, као и сарадња са Тимом за заштиту ученика од 

дискриминације насиља, злостављања и занемаривања. Осим пружања додатне 

подршке ученицима који имају потешкоћа у учењу, тим ће се бавити планирањем и 

писањем индивидуалних планова за ученике који постижу натпросечна постигнућа у 

учењу . Задатак овог тима је да предлоге индивидуално-образовних планова и планова 

индивидуализације доставља Педагошком колегијуму на усвајање.Тим ће пружати 

подршку ученицима који остварују право на додатну подршку приликом укључивања у 

школу,преласка у другу школу,пружаће подршку одраслим особама и ученицима 

приликом преласка са једног нивоа образовања на други,односно у свом раду 

планираће у реализовати планове транзиције и планове превенције раног напуштања 

школе. Циљеви рада овог тима су:  стварање услова за напредовање и развој сваког 

ученика у складу са његовим потребама ,могућностима и жељама ,пружање подршке и 

помоћи родитељима у раду са децом којој је потребна додатна подршка у учењу 

,изграђивање толеранције и поштовања различитости, формирање свести да свако 
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може да учи и напредује, изградња инклузивне културе понашања, развијање и 

неговање хуманих вредности. 

 

3.18.6 ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА 

Школа у сарадњи са установaма за професионалну оријентацију 

помаже родитељима, односно другим законским заступницима и ученицима 

у избору средње школе и занимања, према склоностима и способностима 

ученика и у том циљу прати њихов развој и информише их о карактеру и 

условима рада појединих занимања. Ради праћења индивидуалних 

склоности ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима, 

односно другим законским заступницима у избору средње школе и 

занимања, школа формира тим за професионалну оријентацију, у чијем 

саставу су стручни сарадници и наставници. Тим за професионалну 

оријентацију реализује програм професионалне оријентације за ученике 

седмог и осмог разреда. 
 

Основни циљ професионалне оријентације је упознавање ученика са 
светом занимања, упознавање са различитим пословима и професијама у   
 у којима се ти послови и обављају и развијање свести код ученика о личним 

склоностима и интересовањима и способностима за бављење одређеним 

пословима и занимањима. Реализује се кроз различите садржаје у оквиру 

редовне и додатне наставе, слободне активности, посете, наставу у природи, 

излете и ексурзије. Крајљи циљ је да се ученици добро процене своје 

способности и интересовања, стекну правилан став о радном ангажовању и 

оспособе да самостално одаберу наставак школовања. Интензиве активност у 

овој области ради се са ученицима седмог и нарочито осмог разреда и овде су 

наведене те активности. 

 

Чланови:Виолета Живковић, Славица Швагер, Владимир Степановић, 

Александра Гајић,Маја Ратковић. 

 

 Редн.   Активности   Начин реализације  Носиоци   Време  

 бр.         реализације   реализације  

1.   Подела едукативних   -постављање паноа и  -одељењске  -током 
године 

 

    материјала везаних за 
избор 

  подела информатора  старешине и    

    занимања - школе   ученицима  стручни    
          сарадници    
2.   Реализација радионица 

за 
  -реализација по 2  -одељењске  - од 

новембра 
 

    ученике 7. и 8. разреда   радионица у свим  старешине и  до априла  
    везане за правилано   одељењима 7. и по 

три 
 стручни    

    професионално   радионице у свим  сарадници    
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    усмеравање   одељењима 8. 
разреда 

      
    и избор занимања         
             
               
3.   ЧОС- две радионице-за   -реализација по две  -стручни  -децембар 

и 
 

    ученике осмог разреда о   радионице у  сарадници  март  
    начину, условима и 

корацима 
  одељењима 8. 

разреда 
      

    приликом избора средње          

    Школе          

           
4.   Посете средњим 

школама 
  -обилазак школа са  -одељењске  април, мај  

    града – у време када те   ученицима  старешине и    

    школе имају своје 
промоције- 

    предметни    

    дани отворених врата     наставници    
             
           
5.   Презентација средњих 

школа 
  -присуство 

презентацији 
 -одељењске  март, април  

    у нашој школи   средњих школа  старешине,    

        разговор са  директор    
        наставницима – 

ученици 
 школе    

        8. разреда 
 

      

6.   Индивидуално   -тестирање и 
разговори 

 -психолог  април, мај  

    професионално 
саветовање 

  индивидуално са  школе    

    за ученике 8. Разреда 
 

  ученицима       

     
 
 
 

          

7.   Посета 
манифестацијама / 

  -реализација посете  одељењске  мај  

    Сајам образовања / 
ученика 

    старешине    

    8. разреда          

               
8.   Организација реалних 

сусрета 
  -реализација реалних  одељењске  мај  

    и упознавање са светом 
рада 

  сусрета у Техничкој  старешине и    

    за ученике 8. разреда /   школи и радним  предметни    

    обилазак предузећа и   организацијама дрвне  наставници    
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      индустрије       
    установа /         
             
               
9.   Саветодавни разговори 

са ученицима осмог 
разреда 
везаних за даље 
школовање 

  - индивидуални 
разговор 
са ученицима 

 ОС, стручни 
сарадници и 
предметни 
наставници 

 током 
године, 
посебно 
мај, јун 

 

         
10.   Инфромисање родитеља 

о 
њиховом учешћу у 
избору 
средње школе; о 
организацији пробног 
завршног и оствареним 
резултатима, 
организацији 
завршног испита 

  један општи 
родитељски сатанак, 
одељењски 
родитељски 
састанци, Савет 

родитеља школе 

 Психолог, 
одељењске 
старешине, 

директор 

 април и мај  

           

              
 

3.18.7 ТИМ ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Тим за сарадњу са родитељима пружаће подршку разредним стрешинама, предметним 

наставницма, директору школе, стручним сарадницима и другим запосленима у 

остваривању програма сарадње са породицом: 

-пружањем помоћи у информисању родитеља о свим дешавањима у школи; 

-ангажовањем у предлагању родитеља за учешће у културним и друштвеним 

активностима; 

- ангажовању родитеља у присуствовању  редовним часовима наставе и ваннаставним 

активностима  и раду стручних тимова у школи; 

- учешћу родитеља у реализацији програма ваннаставних активности, програма 

професионалне оријентације, стручним предавањима, трибинама 

-реализовању радионица за родитеље и ученике у општинском савету родитеља; 

Чланови: Тијана Јовановић, Горана Марковић, Наташа Алимпијевић, Јаворка Лазић. 

Љиљана Радовановић-руководилац. 
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1. Ангажовање родитеља 
у 

-учешће на 
седницама 

-чланови 
тимова, 

током године 

 Тиму за превенцију 
насиља, 

наведених тимова и родитељи  

 Тиму за школско 
развојно 

другим 
активностима 

  

 планирање, Тиму за тих тимова   
 самовредновање и    
 Тимовима за подршку 

ученицима који раде по 
ИОП-у и Тиму за 
Професионалну 
оријентацију 

 

   

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информисање 
родитеља: 
-на огласној табли 
школе 
информације о 
календару 
рада, сменама и 
звоњењу, 
терминима за 
индивидуалне 
разговоре, писменим 
проверама ученика 
током 
године 
и другим питањима 
-разна обавештења и 
информације а 
активностима 
и посебно резултатима 
са 
такмичења на сајту 
школе 

-постављена 
обавештења и 
ажурирање сајта 

-помоћник 
директора, 
наставник 
информатике, 
директор, 
наставници и 
стручни 
срадници 
 

током године 

3. Присуство родитеља   током године 



 

Основна школа ,, Вожд  Карађорђе“   Јаково 

 

 

Основна школа ,, Вожд  Карађорђе“  Јаково                                                                                  Page 145 
 

разним културним и 
друштвеним 
активностима – 
приредбе, прославе, 
креативне радионице, 
реализација наставе, 
реализација 
хуманитарних 
активности, присуство 
промоцији 
најуспешнијих 
ученика 8. разреда и 
промоција 
најуспешнијих 
такмичара , пријем 
родитеља ученика 
носиоца 
Вукове дипломе 

-присусутво 
приредбама 
, изложбама, 
такмичења, 
одржани 
часови родитеља у 
настави, присуство 
промоцији 
најуспешнијих 

   

4. Разне акције родитеља -предавање на 
Савету 

-чланови 
Савета 

током године 

 -преко општинског 
савета 

родитеља школе родитеља 
школе, 

 

 родитеља  реализација -активности 
пројеката 

родитељи,  

 предавања за 
родитеље и 

 директор   

 ученике о превенцији    
 болести зависности, 

учешће 
   

 у пројектима    

 

3.18.8  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ И КУЛТУРНО ЈАВНУ 

ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

Задаци тима за промоцију школе и културно јавну делатност су да информишу средину 

у којој се школа налази и друге средине о догађајима у школи, афирмишу успехе наших 

ученика и запослених,развијају и негују културне и мултикултуралне вредности, 

размењују искуства на државном и међудржавном нивоу са школама у непосредном 

окружењу и иностранству. 

Чланови:Душица Николић,Тијана Јовановић, Гордана Милосављевић, Снежана Вучетић, Виолета Живковић-

руководилац, Милица Покрајац, Ивана Младеновић, Драган Карић, Веселин Челебић, Маја Дорић, Власта 

Радовановић, Биљана Миленовић. 

 

 

Редни 
број 

Време 
активности/месец 

Садржај активности Носиоци 
активности 
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1. август Припреме за пријем првака и 
одржавање приредбе 

Чланови тима 

2. Октобар 
 
 
 
 
 

Обележавање Дечије недеље Чланови тима, 

3. Новембар-јануар-април  Активности у вези 
обележавања Дан сећања на 
Холокауст 

Чланови тима, 

4. децембар Организивање Новогодишње 
прославе и базара 

Чланови тима, 

5. јануар Организивање Светосавске 
приредбе у школи и 
Светосавске академије у 
Црквеном дому 

Чланови тима, 

6. Током године Промоција школског спорта Чланови тима, 

7. март Обележавање Дана жена, 
израда честитки и 
организовање базара 

Чланови тима, 

8. Април-мај Радионице за израду 
Ускршњих јаја уз сарадњу са 
Дечијим савезом 

Чланови тима, 

9. мај Прослава Дана школе уз 
медијско праћење и 
проглашавање Ђака 
генерације 

Чланови тима, 

10. јун Подела 
сведочанстава,проглашавање 
носиоца Вукових диплома 
одлазак са родитељима У 
Градску скупштину 

Чланови тима, 

11. У току године Студијска посета основној 
школи у Словенији:“Јавна 
установа Жири“-презентација 
рада школе и размена 
искустава, Виминацијум, 
Тршић 

Чланови тима,и 
заинтересовани 
запослени 
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3.18.9  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

Чланови:Гордана Милосављевић, Драган Карић-руководилац, Веселин Челебић 

 
 Редн.   Активности Начин реализације  Носиоци   Време  

 бр.       реализације   реализације  

1.   Турнири у изабраним -међуодељењске  -наставници  -септембар,  
    спортовима за ученике од 

5- 
утакмице по 
изабраним 

 физичког  октобар,  

    8. разреда спортовима  васпитања  април и мај  
2.   Рад спортских секција -тренинзи и учешће 

на 
 наставници  -током целе  

      спортским 
надметањима 

 физичког  године  

      у следећим 
спортовима: 

 васпитања    

      кошарка, фудбал,       
      одбојка, рукомет,       
      стрељаштво, стони 

тенис, 
      

      гимнастика       
3.   Крос РТС -реализација кроса уз  наставници  -прва 

седмица 
 

    и априлски крос учешће ученика свих  физичког  октобра и  
      узраста  васпитања и  април  
        учитељи    
4.   Улична трка у центру 

Сурчина 
-реализација трке у  наставници  -септембар 

и 
 

      сарадњи са локалном  физичког  април  
      управом  васпитања,    
        васпитачи и    
        учитељи    

5.   ОСИШОС -учешће на 
такмичењима 

 наставници  -април, мај  

      у оквиру ОСИШОС-а 
за 

 физичког    

      екипе школе у свим  васпитања    
    

 
 

  спортовима       

6.   Такмичење у стоном 
тенису 

-школа је   наставници  -фебруар  

      домаћин овог 
такмичења 

 физичког    

        васпитања    
             
             
7.   Недеља спорта -градска 

манифестација 
 наставници  -октобар и  

      спотрских активности  физичког  април или  
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мај 
      ученика кроз 

различите 
 васпитања,    

      турнире и спортска  учитељи и    
      такмичења у школи и  одељењске    
      граду током једне  старешине    
      наставне недеље       
8.   Наставак реализације -у делу часова 

физичког 
 Учитељи и  Током целе  

    физичких активности у васпитања у 
разредној 

 ученици  школске  

    разредној настави- 
пројекат 

настави реализоваће 
се 

    године, а  

 9.   „Покренимо нашу децу“ Спортске активности 
са коришћењем 
реквизита у 
учионицама и 
фискултурној сали,а 
повремено и на 
спортском полигону 
школе 

    Посебно 
током 
зимског 
периода 
јада је 
физичка 
активност 
смањена 

 

 10.   Друге спортске 
активности и активности 
током реализације излета 
и наставе у природи 

 Према Годишњем 
плану рада школе за 
сваку школску годину 
и годишњим 
плановима за 
физичко васпитање у 
плановима наставе у 
природи, летњи и 
зимски камп 

 Наставници 
физичког 
васпитања 

  Током 
године 
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3.18.10 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРИПРЕМУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

Тим за припрему Годишњег плана рада школе у сарадњи са представницима стручних 

већа, стручних актива и тимова,представницима разредних и одељенских 

већа,разредних и предметних наставника,одељенских старешина, учествује у 

припремању свих делова Годишњег плана рада школе,периодично у току месеца јуни-

август сваке школске године.Активности тима ће се одвијати у оквиру прикупљања 

материјала за Годишњи план рада школе, унапређивања потојећих планова свих 

облика рада у школи,анализе реализованих облика планирања и извештавања на 

Наставничком већу о реализацији планирања Годишњег плана рада школе,као и 

припремању анекса Годишњег плана рада школе по потреби. 

Чланови:Душица Николић,Виолета Живковић,Марија Пајић,Александра Гајић,Наташа 

Гочобија, Маја Ратковић,Зорица Митровић-руководилац. 
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3.19 План рада Педагошког колегијума 

            Педагошки колегијум чине руководиоци  разредних и стручних 
већа,руководиоци тимова    и стручни сарадници . Радом Педагошког 
колегијума руководи директор школе. 
 
Надлежност Педагошког колегијума  
     Педагошки колегијум  је формиран са циљем да: 

1. - води рачуна о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног 

рада ; 

2. - стара се о остваривању циљева  и стандарда образовних постигнућа; 

3. - вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника; 

4. -предлаже  мере за унапређивање рада наставника и стручних сарадника; 

5. -прати и утврђује резултате рада ученика; 

6. -стара се о реализацији рада са ученицима са посебним образовним 

потребама; 

7. - предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу 

образовања  

8.   и васпитања: 

9. -решава друга стручна питања из области образовно-васпитног рада. 

 

САДРЖАЈ  РАДА 
Начин 

реализације 

Време 

реализације 

1.Припрема за почетак школске године 

2.Разматрање распореда часова 

3. Разматрање Годишњег плана рада школе 

4.Идентификација ученика са посебним образовним 

потребама  

-Набавка и 

припрема 

уџбеника 

-извештаји већа 

 

август 

 

1.Разматрање планова рада стручних и разредних 
већа 
2. Разматрање извештаја о раду школе за претходну 
школску годину 
3. Планирање излета и екскурзија 

4. Договор о начину праћења активних облика учења 

-Извештаји 

-анкетирање 
септембар 
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према пројекту школе; 

1. Утврђивање успеха и дисциплине ученика 

2.Анализа рада са ученицима са посебним 

образовним потребама 

3.Разматрање планова рада стручних већа за 

октобар 

-Извештаји, 

-усклађивање 

планова новембар 

4.Разматрање планова рада стручних већа за 
новембар 
5. Обележавање Дана просветних радника 

6. праћење ученика са посебним образовним 

потребама, вредновање ИОП-а 

-планирање 

             

новембар       

 1.Анализа рада са ученицима са посебним 

образовним потребама 

2.Разматрање извештаја стручних већа за новембар 

3.Разматрање планова рада стручних већа за 
децембар 
4.Договор о организовању  прославе Нове године и 

дана Светог Саве 

-подела 

задужења 

-планирање 

приредбе децембар 

1.Разматрање извештаја стручних већа за децембар 

2.Разматрање планова рада стручних већа за јануар 
3.Прослава Дана Светог Саве 

4. Утврђивање. успеха и дисциплине ученика на крају 

полугодишту 

 

-састанак 

јануар 

1.Разматрање извештаја стручних већа за јануар 

 2.Разматрање планова рада стручних већа за 
фебруар 
3.Анализа рада одељењских заједница, допунске, 

додатне наставе и слободних активности и предлог 

мера за побољшање квалитета рада 

4.Избор уџбеника за наредну школску годинуи 

дигиталних уџбеника 

-Извештаји већа 

-план 

активности 

-Набавка нових 

каталога за 

уџбенике 

фебруар 
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5. праћење ученика са посебним образовним 

потребама, вредновање ИОП-а 

6. Анализа самовредновња 

  

 

1.Разматрање извештаја стручних већа за март 

2.Разматрање планова рада стручних већа за април 
3. Утврђивање успеха и дисциплине ученика 

  

4. праћење ученика са посебним образовним 

потребама, вредновање ИОП-а 

5. Анализа пробног завршног испита 

 

 

-израда анкета 

-набавка 

потребног 

материјала 

април 

1.Разматрање извештаја стручних већа за април 

2.Разматрање планова рада стручних већа за мај 
3. Реализација прославе Дана школе 
5. Припрема за полагање завршног испита ученика 

осмог разреда 

-састанци са 

ученицима  

-израда плана 

припреме 

мај 

1.Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају 
другог полугодишта школске 2019/2020.године 
2.Анализа рада Разредних већа  

3.Анализа рада Стручних већа  

4. праћење ученика са посебним образовним 

потребама, вредновање ИОП-а 

5. анализа оствареног успеха на завршном испиту 

6. Анализа самовредновња 

-извештаји 

 

јун 

 
           Седницама Педагошког колегијума председава и руководи 

директор. 
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3.20 План рада стручних сарадника 

3.20.1  План рада педагога 

У складу са Стручним упутством о начину израде школске документације 

бр.119-101-346/1/2014-01. Од 27.8.2014. године Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Годишњи план рада стручног сарадника за 2018/19. Годину 

сачињен је и налази се у оквиру Школског програма и као такав је део 

документације Стручног сарадника педагога школе. 

Педагог школе: АЛЕКСАНДРА ГАЈИЋ 

3.20.2 План рада психолога школе 

У складу са Стручним упутством о начину израде школске документације 

бр.119-101-346/1/2014-01. Од 27.8.2014. године Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Годишњи план рада стручног сарадника за 2018/19.. Годину 

сачињен је и налази се у оквиру Школског програма и као такв је део 

документације Стручног сарадника библиотекара  школе. 

Психолог школе Маја Ратковић 

3.20.3  План рада библиотекара 

У складу са Стручним упутством о начину израде школске документације 

бр.119-101-346/1/2014-01. Од 27.8.2014. године Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Годишњи план рада стручног сарадника за 2018/19.. Годину 

сачињен је и налази се у оквиру Школског програма и као такв је део 

документације Стручног сарадника библиотекара  школе. 

Библиотекар Смишек Миша 
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4. Планови рада органа управљања и руковођења 

4.1 Плана рада директора 

Програм рада директора школе конципиран је на основу обавеза, овлашћења и 

одговорности које су регулисане Законом о основама 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 стварање свих видова образовно- васпитног рада и 

реализацију задатака који проистичу из законских прописа, Наставног програма, 
других стручно -педагошких докумената и Годишњег плана рада школе; 

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

 Реализовање инструктивно - педагошког увида и анализе и надзора у све видове 
образовно - васпитног рада наставника и стручних сарадника. 
У току 2019/20. године директор ће посећивати часове редовне наставе и часове 

осталих облика непосредног  образовно- васпитног рада. 

Током школске године, активност директора биће усмерена ка даљем побољшању 

услова рада (у складу са материјалним могућностима), а посебно на плану набавке и 

усклађивања захтева у погледу коришћења наставних средстава. Директор ће активно 

пратити реализацију наставног плана и програма.  

Директор ће уложити максимум напора за набавку наставних средстава уз помоћ 

донатора и спонзора, сопствених средстава школе, средстава  Министарства просвете  

и науке, Секретаријата  за образовањеи дечију заштиту Града Београда, а посебно ће 

бити ангажован на пословима везаним за предвиђену замену унутрашње тоарије, 

кречења, замене подних облога, реконструкција фасаде, као и набавка савремених 

наставних средстава. 

Инструктивно - педагошки рад 

- педагошко усавршавање у вези планирања, програмирања и непосредног 
припремања за све видове рада наставника и стручних сарадника 

- планско посећивање часова непосредног рада наставника са ученицима 
- инструктивно - педагошка анализа посећених часова  
- саветодавни рад са ученицима, њиховим организацијама и заједницама 
- саветодавни рад са родитељима ученика  
- инструктивно - педагошка анализа писаних и практичних радова ученика 
- инструктивно - педагошко учествовање у раду стручних органа и рад са стручним 

сарадницима 
- општа организација  рада школе 
- праћење реализације планова и програма рада са ученицима и родитељима 
- праћење и остваривање финансијског пословања у школи 
- учешће у раду стручних и других органа у школи 
- сарадња са чиниоцима друштвене средине  
- остали послови директора у школи и ван ње. 
-  
- Послови општег организовања, координације, планирања, програмирања, 

анализирања, надзора и извештавања 
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     МЕСЕЦ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ САРАДНИЦИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Разматрање и решавање организационих питања на 

почетку школске године (снабдевеност уџбеницима, 

приручницима, материјалом, исхрана ученика, 

опредељивање ученика за слободне активности, 

конституисање ученичких организација и заједница, 

утврђивање бројног стања ученика, кадровска питања и 

др.) 

2.Подношење извештаја о реализацији ГП 2019/20 и 

извештај о раду директора школе 

      Руководиоци 
разредног и 
одељењских већа 
Педагпг 

Психплпг 

Бпјана Лазаревић 

 

2.Преглед годишњих и месечних планова рада 

наставника које наставници у складу са упутством шаљу 

на emil planovi.vozd@gmil.com, извештаје и записнике на 

direktor.vozd@gmail.com 

Педагог 

3.Прикупљање података и попуњавање упитника за 

информативни преглед школе за потребе Министарства 

просвете 

Секретар 

4.Остваривање планираног броја посета часовима са 

посебним освртом на четврти и осми разред 
Педагог  

5.Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 

2020/21.. годину на Наставничком већу, Школском 

одбору, Савету родитеља 

Школски одбор, 

Савет родитеља 

6.Учешће у изради показатеља за финансирање школе 

у школској 2020/21.. Години, праћење рада у Доситеју 

Рачунополагач,секр

етар 

7.Педагошко - инструктивни рад: наставници, 

приправници, нови наставници 

8. Организовање и руковођење првом седницом 

Педагошког колегијума према плану рада колегијума 

Педагог, 

одељенске 

старешине 

Чланови Тима за 

ИО и Педагошког 

колегијума 

 

Октобар 1.Преглед педагошке документације 

Комисија за 

преглед педагошке 

документације 

mailto:planovi.vozd@gmil.com
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2.Педагошко - инструктивни рад у боравку  
Педагог  

Учитељ у боравку 

3.Учешће у раду стручних органа школе 

ПП служба 

Руководиоци 

стручних 

одељењских и 

разредних већа 

4.Припреме за  пријем првака у Дечји савез 

Руководиоц Дечијег 

савеза Гордана 

Милосављевић 

Учитељи млађих 

разреда 

5. Решавање материјално - финансијских питања 

(посебно набавка нових наставних средстава, исхрана 

ученика) 

Рачунополагач,  

6. Рад школске кухиње 

Учитељ, сервирка 

Савет родитеља 

Школски одбор 

Новембар 

1.Рад са ученицима који имају проблема у понашању и 

учењу и са њиховим родитељима и наставницима 
Педагог , психолог 

2.Праћење извођења допунског рада (I-VIII раз.) Педагог 

3.Педагошко - инструктивни рад у Стручном већу  I-IV р Педагог, психолог 

4.Анализа успеха и дисциплине ученика у Новембру 
Педагог,психолог, 

ОВ  

 

Децембар 

 

 

 

 

 

 

1.Праћење обележавања Нове године Запослени 

2.Припрема за полугодишњу анализу рада и успеха Педагог 

3.Учешће у раду стручних органа Педагог, психолог 

4.Преглед педагошке документације 

Комисија за 

преглед педагошке 

документације 

5.Праћење припрема за прославу Дана Светог Саве КЈД 

6.Рад на анализама и извештајима који ће бити 

разматрани на нивоу појединих органа у школи и ван ње 
Педагог 
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7.Анализа рада и обавеза рачунополагача, благајника и 

секретара школе 

Рачунополагач,секр

етар 

8.Анализа испуњености задатака и остваривање 

програма према пројекту школе 
Пројектни тим 

фебруар 

1.Извештај директора о праћењу реализације Годишњег 

плана рада за прво полугодиште школске 2020/21.. 

Године 

Педагог, психолог, 

директор 

2.Праћење рада ученичких организација Руководиоци 

3.Учешће у раду стручних органа Секретар 

4.Извештај директора о раду  

Фебруар 

5.Разматрање завршног рачуна за 2019. годину и 

припрема финансијског плана за 2020. Годину 

Рачунополагач 

6.Саветодавни рад са ученицима који су имали слаб 

успех на крају првог полугодишта 
Педагог 

7.Педагошко - инструктивни рад: Изборни предмети Педагог, руков 

стручних већа и 

одељ.већа 

8.Праћење такмичења ученика и преглед педагошке 

документације 
Педагог,  

Март 

1.Праћење реализације додатног рада и припреме за 

такмичења (III-VIII) 
Педагог, психолог 

2.Сарадња са друштвеном средином и праћење 

реализације очувања животне средине и непосредне 

околине 

Тим за екологију и 

одрживи развој 

3.Педагошко - инструктивни рад Педагог 

4.Праћење рада стручних сарадника  

5.Организација и увид у такмичења  

- Пробни завршни испит 
 

- Избор уџбеника Разредне 

старешине  

Предметни 

наставници 

6. Анализа успеха ученика – припрема за завршни испит 

и  упис ученика 8. разр. у сред. шк. 

Руков. већа, 

Педагог 
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Април 

1.Анализа реализације фонда часова (редовне, 

додатне, допунске, СА) 

Руководиоци већа 

3.Рад школске кухиње 
Сервирка 

Учитељ у боравку 

4.Преглед педагошке документације Педагог, комисија 

5.Педагошко - инструктивни рад  Педагог 

 

 

 

Мај 

 

 

 

 

 

1.Припреме за израду појединих делова програма за 

наредну годину 

Педагог ,Тим за 

израду ГП рада 

школе 

2.Пробни завршни испит и годишње тестирање Педагог , 

предметни 

наставници 

3.Педагошко - инструктивни рад  Педагог  

4.Учешће у раду стручних органа  

5.Анализа резултата ученика на такмичењима Педагог 

  

6.Анализа реализације и организације програма Дечјег 

савеза 

7. Организација  прославе Дана школе 

Секретар Дечјег 

савеза 

9.Организовање припремне наставе и ангажовање на 

припреми и организацији ученика осмог разреда у 

погледу избора занимања 

наставници српског 

и математике, група 

предмета 

10.Организовање и припрема  завршног испита ученика 

осмог разреда 

Секретар. Школска 

уписна комисија, 

Одељ.старешине 

Јун 

1.Утврђивање потреба за новим радницима и анализа 

кадровских питања у школској 2019/20. години 

Школски одбор, 

секретар 

2.Учешће у подели одељења на наставнике и остала 

задужења из 40. часовне радне недеље у шк. 2019/20. 

години 

Стручна већа, 

педагог 
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3.Рад на Годишњем плану рада школе 

Рад на подели послова и радних задатака наставника за 

наредну школску годину и сарадња са стручним 

сарадницима 

Стручна већа, 

педагог 

3.Анализа реализације свих видова  образов-васп. рада 
Стручна већа, 

педагог 

 

 

Август 

 

1.Учешће у изради Годишњег плана рада школе за 

2020/21. 

Стручна већа, 

педагог 

2.Организација  образовно- васпитног рада за 2020/21. Наставничко веће 

3. Праћење укључивања ученика са посебним 

образовним потребама у редовну наставу и припреме за 

израду индивидуалних образовних планова 

Тим за инклузију 

 

Директор школе је: ЗОРИЦА  МИТРОВИЋ 

 

 

 

4.2  План рада Школског одбора 

 

 Школски одбор је орган управљања у школи, регулисан законом, Актом о 

оснивању, Статутом и другим општим актима школе. 

 У школској 2020/21..години Школски одбор бавиће се: 

1. Доношењем Годишњег плана рада школе и усвајањем Извештаја о његовом 
остваривању, усвајањем извештаја о раду директора школе 

2. Одлучивањем о пословању школе 
3. Разматрањем успеха ученика и предузимање мера за побољшање услова рада 

школе и образовно-васпитног рада ученика 
4. Доношењем одлуке у вези са закључцима Савета родитеља 
5. Утврђивањем и завршног рачуна 
6. Одлучивањем о коришћењу средстава школе, радовима у школи и др. 
7. Одлучивањем о другим питањима која су му Законом, Актом о оснивању, 

Статутом и другим актима дата у надлежност. 
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Време 
Садржај рада 

Сарадници 

Септембар 

1. Извештај о раду школе за школску 2019/20. године 

2. Извештај о раду директора за школску 2019/20.године 

 ( припремљеност школе за почетак школске године – 

информација) 

Директор, 

Председник ШО 

2.Усвајање Годишњег плана рада за школску 2020/21.. 

годину 

Председник ШО, 

директор 

3. Разматрање коришћења слободног школског 

простора 

Директор, секретар 

4. Анализа реализације програма посебних облика 

извођења васпитно образовног рада ( настава у 

природи, екскурзије, изласци ученика и др.) 

Чланови ШО 

5..Студијско путовање у Словенију,Виминацијум и 

Тршић (током године) 

Директор,педагог 

Новембар 

1. Разматрање успеха ученика у Новембру Директор 

2. Анализа досадашњег рада школе са освртом на рад 

школске кухиње 

Директор 

3. Пријем радника у радни однос Секретар 

4. Набавка наставних средстава Директор 

фебруар 

1. Договор око прославе  Нове године и Дана Светог 

Саве 
Директор 

2. Успех и дисциплина на крају I полугодишта Директор 

3. Разматрање закључака Савета родитеља школе Директор 

4. Осврт на обележавање значајних датума у школи Директор 

5. Осврт на рад  школе ( Наставничког већа, 

Одељењских и Стручних већа, Савета родитеља, 

стручна служба) 

Директор, педагог 

 

План јавних набавки 

Разматрање и усвајање извештаја о раду директора 

школе 

Секретар, 

Рачунополагач 

Директор 

Фебруар 

 

1. Усвајање завршног рачуна Рачунополагач 

2. Извештај о раду школе за прво полугодиште Директор 
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3. Извештај о раду директора школе за прво 

полугодиште 
Секретар, директор 

4.Примена нормативних аката у школи Секретар 

Април 

1. Анализа успеха ученика  Директор 

2. Информације о припремама за обележавање 

прославе Дана школе 

Директор, педагог 

  

4. Информација о психолошком тестирању ученика у 

први разред и проф. оријентација за средњу школу 

Педагог 

Мај 

1. Усвајање и разматрање закључака Савета родитеља Директор 

2. Анализа резултата ученика на такмичењима и 

резултата рада ученика осмог разреда 

Директор,  

3. Припреме за упис ученика осмих разреда у средњу 

школу 

Директор, педагог 

  

Јун 

1. Анализа успеха ученика и владања на крају школске 

године 

Директор, педагог 

2. Анализа реализације наставе у природи Директор 

3.Резултати рада током школске године Директор, педагог 

4.Предлози за израду програма рада Школског одбора 

за идућу школску годину 

Директор, 

председник ШО 

5. Предлог финансијског плана за следећу годину 
Директор, 

председник ШО 

6. Усвајање Анекса Школског програма од 1. до 8. 

разреда 

Директор,  

Сви чланови 

 

 

1. Анализа успеха ученика на крају школске године Директор 

2. Припрема школе за почетак нове школске године 

(материјални, кадровски услови)  

Директор 
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Август 10. Израда годишњег плана рада ШО и припреме за 

Годишњи план рада школе 

11. Разматрање и усвајање извештаја о раду 

директора школе 

Директор, педагог 

 

 

4.3 План рада саветодавних органа 

Сарадња породице и школе веома је важан сегмент од кога зависи ниво 

успешности остваривања целокупног васпитно-образовног процеса. Могућност и 

облици рада су вишеструки и подразумевају подруштвљавање у односима школа -

породица. 

Ова сарадња реализоваће се кроз следеће облике и форме: 

 

4.3.1 Индивидуални разговори 

Преко личних контаката са родитељима, наставник ће се непосредно упознати са 

условима живота породице, економским и стамбеним приликама, хигијенским 

условима, културним навикама, односима у породици, односима родитеља према 

деци, здравственом стању, психофизичком развоју детета итд. 

Да би се лакше сагледали проблеми, да би се нашла што адекватнија решења, 

потребно је да се наставник за сваки такав лични контакт са родитељима припреми. 

Изузетно је вaжно да наставник својим наступом створи пријатну климу за 

разговор уз пуно поштовања личности како родитеља тако и ученика, јер ће се тада 

створити услови узајамног поверења. 

 

4.3.2  Родитељски састанци 

Родитељски састанци представљају групни облик међусобног информисања и 

договора о конкретним питањима и проблемима.Као најпогоднији облици одржаваће се 

следећи облици родитељских састанака: 

 

а) Одељенски састанци  родитеља 

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

су најчешћа питања везана за организацију наставе, дисциплину ученика, похађање 

школе, домаће задатке, организацију слободног времена, помоћ слабијим и 

талентованим ученицима, посете РО, екскурзије, избор за будући позив итд. 

Овакве састанке са одређеним садржајем организује одељењски старешина уз 

помоћ Одељенског савета родитеља и педагогом школе. 
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б) Општи родитељски састанци 

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

планирање рада школе, организацију и извођење наставе, предузимање већих 

значајних акција, рад ђачке кухиње итд.У припремању ових састанака, поред 

представника школе учествоваће чланови Савета родитеља, као и представници 

локалне самоуправа. 

 

в) Састанак група родитеља 

Ова форма сарадње родитеља и школе примењиваће се онда када се за то 

укаже потреба.Састанак групе родитеља одржаће се са родитељима чија деца слабо 

уче, са родитељима чија деца су носиоци недисциплине и лошег понашања.Исто тако, 

ови састанци одржаваће се ако буде потребно са родитељима деце предвиђене за 

инклузивну наставу, са родитељима изузетно надарене деце као и са родитељима који 

имају озбиљне социјалне проблеме. 

4.4  План рада Савета родитеља 

 

Савет родитеља школе представља асоцијацију у којој су делегирани родитељи, 

представници свих одељења. Он расправља и помаже у решавању свих битних 

питања из живота и рада школе, и својим радом представља најважнију спону 

родитеља и школе. Кроз своје облике рада и сарадњу са родитељима помаже у 

решавању васпитно - образовних проблема: побољшање услова рада у школи, 

проблема успеха и дисциплине, организовање исхране, екскурзија, излета, 

рекреативне наставе, одржавању објеката зграде и друга питања од виталног интереса 

за живот и рад школе у целини.У току ове школске године, Савет ће се бавити и 

расправљати о следећим питањима: 

Време рализације Садржај рада Извршиоци 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

-Констиуисање новог Савета родитеља 
Чл.Савета 

-Статутарне одредбе рада Савета родитеља школе Директор 

-.Разматрање и усвајање Плана рада Савета за 

2020/21.годину 
Пред.Савета 

- Информисање о почетку рада школе, припремљеност 

за нову школску годину 
Директор 

-Договор око новчаних потраживања од ученика 

(осигурање, претплата за штампу, организовање 

излета,екскурзија, наставе у природи, обезбеђење, 

исхрана) 

Чл.Савета 
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-Информација о програмима и начину реализације 

излета, екскурзија, рекреат. наставе, школ. кухиња, 

школ. простор, обезбеђење школе, ва 

ннаставне активности... 

- Упознавање са Годишњим планом рада школе за 

школску 2020/21. годину 

-Извештај о реализацији годишњег плана рада школе 

за школску 2019/20.године 

- Разматрање Извештаја о раду директора у школској 

2019/20. години 

Директор 

ОКТОБАР 

 

 
Директор 

-Договор око наставка активности помоћи родитеља 

школи, анализа досадашњих искустава и ефеката 

Пред. Савета, 

директор 

Отворена школа  - присуство родитеља 

настави,родитељи у улози реализатора наставе 
Директор 

- Информације о пријему ученика првог разреда у 

Дечји савез 

Руков.Дечјег 

савеза 

НОВЕМБАР 

ДЕЦЕМБАР 

-Извештај о успеху и понашању ученика на крају првог 

класификационог периода шк.2018/19.године 
Директор 

-Анализа здравственог стања ученика и примена 

здравственог програма 
Школски лекар 

-Анализа досадашњег рада школе са освртом на рад 

школске кухиње 
Директор 

-Осврт на обележавање значајних датума у школи Директор 

- Договор око прославе Нове године и Дана Светог 

Саве 
Директор 

-Упознавање родитеља са значајем и реализацијом 

професионалне оријентације  
педагог 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

-Анализа успеха  ученика на крају првог полугодишта Педагог 

-Информације о реализацији спортских такмичења Директор 



 

Основна школа ,, Вожд  Карађорђе“   Јаково 

 

 

Основна школа ,, Вожд  Карађорђе“  Јаково                                                                                  
Page 165 

 

 - Извештај о раду школе у првом полугодишту 

Разматрање  извештаја о раду директора школе 
Директор 

МАРТ 

АПРИЛ 

-Сарадња школе са породицом и друштвеном 

средином (облици помоћи родитеља школи-анализа 

досадашњег искуства) 

Директор 

-Припреме за обележавање Дана школе Директор 

-Успех ученика на трећем класификационом периоду 
Директор, 

педагог 

-Информације о тестирању ученика за упис у први 

разред и проф.оријентације за средњу школу 
Педагог 

МАЈ 

ЈУН 

-Предлагање мера за унапређивање услова  рада 

школе и могућности донаторства у школи 

Директор, 

чланови Савета 

Резултати ученика на такмичењу у току године педагог 

-Упис ученика 8. разреда у средње школе Директор 

- Успех ученика на крају другог полугодишта Директор 

-Извештај о реализацији програма екскурзије и наставе 

у природи 

 

Директор 

-Предлог програма рада за наредну школску годину 

 
Чланови савета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основна школа ,, Вожд  Карађорђе“   Јаково 

 

 

Основна школа ,, Вожд  Карађорђе“  Јаково                                                                                  
Page 166 

 

5.  ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

5.1 Планови рада ученичких организација 

У школи постоје и ученичке организације које успешно и квалитетни функционишу а то 

су: 

 Ђачки парламент 
 Дечији савез; 
 Црвени крст; 
 Вршњачки тим 
 Ђачка задруга 

 

 
5.1.1 План рада Ђачког парламента 

 
Циљрада Ученичког парламента је да се ученици активније укључе у изношењу 
мишљења и предлога који треба да унапреди рад школе. Ученички парламент 
чине по два представника седмог и осмог разреда.Задужен психолог Маја 
Ратковић 
 

Планирана 

активност 
Начин реализације Носиоци активности 

Време 

Конституисање 

Парламента 

 

Усвајање Пословника 

о раду 

 

Упознавање са 

Годишњим планом 

рада 

 

Правила понашања у 

школи 

 

Принципи 

функционисања 

чланова у УП 

 

Одабир представника 

у Парламенту на 

часовима ОС. 

Одабир председника, 

заменика и 

записничара. 

Анализа Пословника о 

раду Ђачког 

парламента и 

корекција. 

Упознавање са 

активностима 

планираним 

Годишњим планом 

рада школе. 

Анализа Правилника 

и школских правила. 

Чланови Ђачког 

парламента 

Одељењске 

старешине 

 

 

Септембар 
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Актуелна дешавања 

Увид у процедуру 

функционисања 

чланова парламента.  

Анализа и 

предлагање мера за 

актуелна дешавања и 

проблеме. 

 

Препознавање 

насиља у школи 

 

Ученици са посебним 

потребама у нашој 

школи 

 

Дечја недеља 

 

Укључивање ученика 

у секције 

 

Актуелна дешавања 

 

 

Анализа активности 

Тима за заштиту деце 

од насиља. 

Анализа потреба 

ученика који раде по 

ИОП-у. 

Осмишљавање 

могућих акција за 

помоћ ученицаима. 

Анализа и 

предлагање мера за 

актуелна дешавања и 

проблеме,планирање 

и организовање 

петнестоминутних 

емисија преко 

разгласа школе за 

време великог одмора 

на тему решавања 

актуелних проблема у 

школи и актуелних 

дешавања  

 

Чланови Ђачког 

парламента 

педагог 

 

 

Октобар 

 

 

Побољшање успеха 

(организовање 

помоћи за слабије 

ученике) 

 

Кашњење и изостанци  

 

 

 

 

Анализа посећености 

и задовољства 

ученика школ. 

секцијама и 

Чланови Ђачког 

парламента 

Наставници 

Стручни сарадници 

Чланови Савта 

родитеља 

Помоћно особље 

Новембар 
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Рад школских секција 

 

Укључивање 

родитеља у рад 

школе 

 

Хигијена школског 

дворишта 

 

 

Актуелна дешавања 

извештавање одељ. 

већа. 

Анализа сарадње 

родитеља и школе 

Осмишљавање 

могућих мера за 

побољшање хигијене. 

Анализа и 

предлагање мера за 

актуелна дешавања и 

проблеме. 

 

 

Како поштујемо 

постојећи правилник 

понашања у установи  

 

Хуманитарна акција 

''Пакетић пун љубави'' 

 

Хигијена у 

фискултуној сали  

 

Актуелна дешавања 

 

 

Анализа стања. 

 Разговор са 

ученицима и 

наставницима. 

Постављање правила 

за рад у фискултурној 

сали у зимском 

периоду. 

Анализа и 

предлагање мера за 

актуелна дешавања и 

проблеме. 

 

Чланови Ђачког 

парламента 

Одељењске 

старешине 

Помоћно особље 

Директор 

педагог 

Децембар 

 

Анализа упеха и 

дисциплине у првом 

полугодишту 

 

Прослава Светог 

Саве 

 

 

 

Предлози за приредбу 

и обележавање 

школске славе. 

 Анализа и 

предлагање мера за 

актуелна дешавања и 

 

Чланови Ђачког 

парламента 

 
Јануар 
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Актуелна дешавања 

 

проблеме. 

 

Испитивање потреба 

ученика  

 

Безбедност ученика 

 

Актуелна дешавања 

 

Анкете ученика о чему 

би волели да сазнају 

више. 

Анализа безбедности 

ученика у школи. 

Анализа и 

предлагање мера за 

актуелна дешавања и 

проблеме. 

 

Чланови Ђачког 

парламента 

Стручни сарадници 

Фебруар 

 

Дисциплина и 

понашање у школи 

 

Ученици са посебнм 

потребама 

 

Укључивање 

родитеља у рад 

школе 

 

 

 

Актуелна дешавања 

 

 

Анализа листа 

евиденције насилног 

понашања. 

Укљученост ученика 

са посебнм 

потребама у школске 

актвности. 

 Осмишљавање мера 

за веће ангажовање 

родитеља у 

активностима школе. 

Анализа и 

предлагање мера за 

актуелна дешавања и 

проблеме. 

Договор са 

директором школе и  

родитељима 

 

 

 

Чланови Ђачког 

парламента 

Одељењске 

старешине 

Чланови савета 

родитеља 

Директор 

Март 

 

 

Побољшање успеха 

ученика 

 

Припреме за пријемни 

 

Осмишљавање мера 

за побољшање 

успеха. 

Упознавње са 

начином полагања 

 

Чланови Ђачког 

парламента 

 

 

Април 
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испит 

 

Прослава Дана школе  

Актуелна дешавања 

завршног испита. 

Давање предлога за 

обележавање и 

организовање 

приредбе поводом 

Дана школе. 

Анализа и 

предлагање мера за 

актуелна дешавања и 

проблеме. 

педагог 

 

Помоћ за упис у 

средњу школу 

 

Актуелна дешавања 

 

Информисање о 

средњим стручним 

школама. 

Одабир ученика за 

укључивање у акције. 

 Анализа и 

предлагање мера за 

актуелна дешавања и 

проблеме. 

Размена ученика са 

Словенијом и 

Републиком Српском 

Чланови Ђачког 

парламента 

Чланови Савета 

родитеља 

Одељ..старешине 

8.раз. 

Директор 

 

Педагог 

 

Мај 

 

Рад Ђачког 

парламената у 

протеклој школској 

години 

 

Планирање 

активности за наредну 

школску годину 

 

Предлози за 

унапређење 

Годишњег плана рада 

школе 

 

 

Анализа  рада и 

писње извештаја о 

раду парламента. 

 Осмишљавање нових 

активности и израда 

Плана за шк.2020/21. 

Анкетирање ученика о 

њиховим потребама. 

 Излиставање 

потреба и давање 

предлога Активу за 

равој школског 

програма. 

 

Чланови Ђачког 

парламента 

Чланови Актива за 

развој школског 

програма 

Јун 
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Руководилац Ђачког парламента је Маја Ратковић 
 
 

5.1.2  План рада Дечијег савеза 
 

Време 

реализације 

Планиране 

активности 

Начин реализације Носиоци 

активности 

СЕПТЕМБАР  Програмирање 
Дечије недеље 
мото ''Слушајте 
маме и тате 
желим сестру и 
брата'' 

 Стихови под 
звезданим 
небом 

 Ликовни конкурс 
''Мој град без 
аутомобила 

  Програм рада 
Дечије недеље се 
реализује у првој 
недељи октобра 
истицањем  

 Такмичење 
младих песника на 
тему Срем 

 Изложба ликовних 
радова 

 Г.Милосављев
ић 

 Мирјана 
Ђурасовић 

 Небојша 
Ђурасовић 

 Душица 
Цвијановић 

 Власта 

 Радовановић 

 М.Покрајац 

 Виолета 
Живковић 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

 Дечија недеља- 
прва недеља 
октобра од  

 Недеља спорта 
друга недеља 
октобар 

 Свечени пријем 
првака у Дечији 
савез 

 Пријем код 
предедника 
општине 

 Јесењи маскембал 

 Шах у школи 
 

 

 

 

 Све активности 
Дечије недеље се 
реализују према 
предвиђеном плану, 
сваки дан по једна 
активност у школи 
или ван школе.  

 Програм рада у 
Дечијој недељи 
доставља општинска 
организација 
Пријатеља деце 
Сурчина. 

На крају се 

доставља 

Извештај о 

реализацији Дечије 

недеље у 

организацију 

Пријатељи деце 

Сурчин и управу 

школе. 

 

 Учитељи 1-

4 

 Наставниц

и 

 Ђачки 

парламнт 

 Вршњачки 

тим 

 Мира 

Селак 

 

 

 

 

 

  Златна 

сирена 

 -  

Актуелна дешавања 
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НОВЕМБАР 

школско 

такмичиње 

 Мали 

вокални 

састави 

школско 

такмичење 

 

Школско такмичење 

соло певача  

Школско такмичење 

дуета, терцетаи 

квартета 

 

 

 

 

 

 

Маја Дорић 

Чланови тима 

Културну и 

јавну 

делатност 

ДЕЦЕМБАР  Новогодишња 
журка ''Добро 
нам дошао 
,Деда Мразе'' 
 

 Позоршна 
представа 
ученици од 1-4 
разреда 

 Гоца 
Милосављевић 

ЈАНУАР  Радионице у 
оквиру зимског 
распуста у 
покровитељству 
ГО Сурчин и 
Секретаријата за 
образовање, 
одлазак у 
Пионирски град 

 Учешће ученика у 
Креативним 
радионицма 

 Учитељи 

 Г.Јовановић 

ФЕБРУАР  Општинско 
такмичење 
Златна СИРЕНА, 
Мали вокални 
састави 

 Ликовни конкурс 
''Мали Пјер'' 
карикатура 

 Школско 
такмичење 
рецитатора 

 Школско 
такмичење – 
Фестивал 
кратких 
драмских 
форми- 

 Школско 
такмичење 
позоришне игре 
'деце и младих 

 Општинска 
такмичења 

 

Маја Дорић 

Власта 

Радовановић 

 

Милица 

Покрајац 

Виолета 

Милошевић 
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МАРТ 

 
 

 Општинско 
такмичење 
рецитатора 

 Општинско 
такмичење – 
Фестивал 
кратких 
драмских 
форми- 

 Општинскотакми
чење позоришне 
игре 'деце и 
младих 

 Васкршње 
ликовне 
чаролије деце 
Београда 
 

 

 Општинско 

такмичење 

ученика 

 

Општинско такмичење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милица 

Покрајац. 

 Виолета 
Милошевић 

АПРИЛ  Општинско 
такмичење''Дечи
ји песнички 
сусрети'' 
такмичење 
младих песника 
 

  

МАЈ Дан школе 

25.05.2019. 

 Недеља спорта 
у школи 

 

 

 

 

 

 

 Сви 
наставници 
школе 
 

 В.Челебић 
 

 Д.Карић  
 

ЈУН  Свечана 
Академија 

 Реализује се у 
оквиру –
Бојчинског 
културног лета- 

 Чланови тима 
Културне и 
јавне 
делатности 

 Начин праћења реализације програма и носиоци праћења: састанци, договори, 
прикупљање, акције, такмичења, израда паноа... 

 

Руководилац Дечијег свеза: Гордана Милосављевић 
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5.1.3  План рада Црвеног крста 
 

Време реализације Планирана 

активност 

Начин реализације Носиоци активности 

 

 

 

 

 

 

септембар 

 

октобар 

1.Усвајање програма 

рада 

2.Светски дан прве 

помоћи 

3.Недеља 

солидарности 

 

4.Прикупљање 

чланарине Црвеног 

крста 

5.Укључивање у 

акцију „Крв живот 

значи“добровољно 

давалаштво крви 

6.Акција сакупљање 

папира и картона 

7.Акција сакупљање 

уџбеника и прибора за 

рад 

 

састанак, анализа 

програма рада 

израда паноа 

акција – помоћ 

угроженима 

 

прикупљање података 

од одељ. старешина 

предавање 

упитник за акцију 

„Ђаци волонтери 

добровољног  

давања крви“ 

 

помоћ угроженој деци 

 

 

 

Бранка Путниковић  

Учитељи и 

наставници 

/одељенске 

старешине/ 

 

 

 

 

новембар 

 

децембар 

1.Хуманитарна акција 

сакупљање 

одеће,обуће за 

сиромашне  

2.Први састанак са 

члановима Ц.крста и 

час едукације 

3. Обележавање 

акције „Надеља борбе 

против сиде“ 

4.Школски јавни час 

5.Сакупљање дечији 

пакетића ''Један 

пакетић пуно љубави'' 

планирање акције-

договор и реализација 

 

Едукативни час 

 

договор, прикупљање 

и прављење пакетића 

 

предавање, израда 

паноа 

 

договор, прикупљање 

 

 

Бранка Путниковић 

Наставници, учитељи 

 

Лекар Дом здраваља 

Земун 
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и прављење пакетића 

 

Одељенске 

старешине 

 

 

            Јануар 

 

фебруар 

 

март 

 

април 

1.Предавање 

''Насиље у породици'' 

2.Конкурс ''Крв живот 

значи'' 

3.Семинар обука за 

такмичење ученике 4. 

разреда ''Шта знаш о 

Црвеном крсту'' 

4.Едукација ученика 7. 

Разреа-Прва помоћ 

5.Општинско 

такмичење ''Шта знаш 

о Црвеном крсту'' 

предавање, израда 

паноа 

договор, прикупљање 

ученичких радова 

Прикупљање радова и 

избор најбољих за 

учешће на конкурсу 

Одлазак и учешће 

ученика на такмичењу 

 

 

 

Педагог школе 

 

Ученици 1-8 разред 

 

Бранка Путниковић 

Александра Мулћан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мај 

 

 

 

1.Акција добровољног 

давања крви у оквиру 

обележавања – Дан 

добровољних 

давалаца крви Србије 

2.Општинско 

такмичење ученика у 

''Прва помоћ'' 

3.Обележавање 5.јуна 

Светског дана 

заштите животне 

средине 

4. Организовање 

промоције здраве 

хранет 

5.Едукативна 

предавања 

наставника: 

Заштита и очување 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одлазак ученика на 

такмичење 

Учешће ученика у 

Манифестацији 

Настаници своје 

часове  усклађују са 

едукативним темама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бранка Путниковић 

Наставници, учитељи 
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јун 

 

 

животне средине 

Здравље уста и зуба 

Брига о хигијени тела 

Болести зависности 

Спортом до здравља 

Здрава храна 

* Начини праћења реализације програма и носиоци праћења: састанци, договори, прикупљање, 

продаја, посете, акције, израда паноа, предавања, радионице, трибине...  

 

 

Руководилац Црвеног крста :Бранка Путниковић 

 

 

 

5.1.4 План активности Вршњачког тима 

Вршњачким тимом руководи Милица Покрајац. 

Активности Временска динамика Носиоци активности 

Формирање Вршњачког тима 

Сарадња са другим организацијама 

младих (извиђачи, феријални 

савез, канцеларије за младе) 

  

Активности Чеп за хендикеп 

Учешће у доношењу одељењских и 

школски правила понашања 

Октобар 

Педагог 

Одељењске старешине од 5. 

до 8. Разреда 

Ђачки парламент 

Тим за заштиту од 

дискриминације,злостављање 

и занемаривање 

Упознавање ВТ  са циљевима и 

задацима рада Тима за заштиту 

деце од насиља 

Планирање и учешће у сарадњи са 

ЂП на реализацији емисија преко 

разгласа на тему решавања 

вршњачког насиља и актуелних 

дешавања у школи 

Новембар  
Тим за заштиту деце од 

насиља 
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Реализација 12 радионица за 

оснаживање Вршњачког тима 

1. „Полећемо“ 
2. „Ми заједно“ 
3. „Огледалце, огледалце“ 
4. „Ја и ми и они“ 
5. „Шта вреднујем, шта ценим“ 
6. „Насиље и шта са њим“ 
7. „ Да насиље буде видљиво“ 
8. „ Како да их укључимо“ 
9. „ Реклама Вршњачког тима“ 
10. „ Драга савета и сандуче“ 
11. „Планирање прве 

радионице“ 
12. „Зачетак самосталног 

функционисања“ 

  

Новембар-Фебруар 

  

Тим за заштиту деце од 

насиља 

  

Обележавање Међународног дана 

толеранције, 16. Новембар 

 

  

Новембар 

  

Тим за заштиту деце од 

насиља 

Наставник Грађанског 

васпитања 

Израда паноа и оплемењивање 

школског простора 
Децембар 

Одељенске старешине, 

Вршњачки тим 

Ђачки парламент 

Одредити кутак посвећен теми 

ненасиља 
Фебруар Вршњачки тим 

 Реализација анкете 

(о насилништву, узорима) 

 

Март 

Тим за заштиту деце од 

насиља 

Вршњачки тим 

  

Кампања против насилништва Април 
Вршњачки тим 

  

Активности које осмисле чланови 

тима 
Током  целе године 

Тим за заштиту деце од 

насиља 

Вршњачки тим 

Реализовање идеја и акција 

превентивног деловања 

 

Током школске године 

Одељењске старешине 

Вршњачки тим 

Тим за заштиту деце од 

насиља 

  

Савети и препоруке решавања 

сукоба и начина реаговања на 
Током школске године   Педагог,психолог 
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насиље 

 

5.1.5 План активности Ђачке задруге 

 

ГОДИШЊЕ 

ДОБА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ Носиоци посла 

ЈЕСЕН Формирање тима за ученичко 

предузетништво 

 

-Уређење дворишта, окопавање и 

орезивање биљака у школском 

дворишту 

- Посета јавном предузећу Аграр у 

Бојчину 

- Сарадња са  унапређењу народне 

традиције и КУД ''Срем'' Јаково 

    - Прикупљање отпадног материјала за 

рециклажу 

Активности Чеп за хендикеп 

 

Директор школе Зорица 

Митровић 

актив ђачке задруге 

чланови ђачке задруге  

стручни веће природних 

наука 

учитељи 

   

ЗИМА - Осликавање  бојама на предметима од 

стакла 

-Продаја украшених предмета од стакла 

-Израда разних макета од дрвета, 

картона...и њихова продаја 

-Прикупљање отпадног материјала за 

рециклажу 

-Изложба најлепших радова из ликовне 

културе 

- Израда новогодишњих честитки  

-Продаја   новогодишњих честитки  

- Израда корпица за продају васкршњих 

актив ђачке задруге 

чланови ђачке задруге  

стручни веће природних 

наука 

наставници ТО 

учитељи 

наставници ликовне 

културе 
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јаја   

   

ПРОЛЕЋЕ - Уређење дворишта, окопавање и 

орезивање биљака у школском 

дворишту 

-Прикупљање отпадног материјала за 

рециклажу 

- Фарбање и продаја васкршњих јаја 

- Обука деце за уређење ораница 

- Посета Фарми мангулица у Бојчинској 

шуми 

- Обилазак Пластеника индивидуалних 

произвођача у Јакову 

 

 

активисти ђачке задруге 

чланови ђачке задруге  

стручни веће природних 

наука 

учитељи 
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5.2 ДРУШТВЕНО КОРИСНИ РАД УЧЕНИКА 

 

Друштвено корисни рад ученика доприноси стваривању задатака васпитања кроз 

сагледавање могућности примене знања     која     допринпсе развијању радних навика  

спретности у    раду, неговању правилног односа према раду, култури рада 

,развијања компетенција ученика за предузетништво и занимања, те развијају 

кооперативност,хуманост, солидарност, формирање  особина личности као што су 

издржљивост, упорност, уредност, тачност,прецизност и сл. 

 

Радне акције ученика се организују по програму вище пута у току щколске године 

утрајању од једног до три дана у сарадњи са ОИ Сестре Крстоношић и  

 

Разред Часпва пп пдељеоу 
Први 5 
Други 6 
трећи 7 
четврти 8 
Пети 10 
щести 12 
Седми 15 
псми 15 

 

 

5.3 ЛИСТА СЕКЦИЈА У МЛАЂИМ И СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА 

 

МЛАЂИ РАЗРЕДИ 1.Рецитаторска секција, 

2.Фолклор, 

3.Драмска секција, 

4.Ликовна секција, 

5.Преводилачка секција 

6.Мали хор 

7.Млади спортисти 

8.Еколошка секција 

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 1.Литерарна секција 

2.Драмска секција 

3.Млади географи 

4.Саобраћајна секција 
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5.Преводилачка секција 

6.Хор/вокално инструментални солисти 

7.Еколошка секција 

8.Ликовна секција 

9.Клизање/пливање 

10.Одбојка/бициклизам 

11.Моделарство 

12.Клуб математичара 

13.Шаховска секција 

14.Млади физичари 

15.Млади истраживачи 

16.Млади историчари 

17.Драмски клуб 

18.Рецитаторска секција 
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5.4 Настава у природи и екскурзије 

 

Полазећи од досадашњих искустава и потреба ученика, школа ће организовати 

наставу у природи у складу са Правилником о наставном плану и програму основног 

образовања и  Правилником о екскурзијама , излетима и настави у природи ( сг.гласник 

30/19), и Препоруци МНП да се све планиране активности одложе за друго 

полугодиште,  план реализације је саставни део Годишњег плана рада школе. 

Овај облик наставе организоваће се за млађе разреде (I-IV) а у оквиру разреда за 

она одељења која добију писмену сагласност родитеља ученика. Организатор ове 

активности биће директор и актив учитеља. Наставу у природи финансираће родитељи 

ученика. За ученике из породица слабијег материјалног стања, део средстава 

обезбедиће се   акцијама солидарности ученика и донацијама и Секретаријата за 

образовање и дечију заштиту. 

Анкетирањем родитеља у току првог полугодишта, утврдиће се одељења и број 

ученика, па тек онда уговорити термини реализације. Само одељења у којима преко 

70% родитеља изрази жељу за овај вид наставе, моћи ће је реализовати. При том ће 

се поштовати Правилник и препорука Министарства просвете везан за ову наставу и 

начин њене реализације.  

 

 

5.4.1 Настава у природи 

Разред Место извођења 
Време 

трајања 

Време 

реализације 

Први 
ЈАКОВО- ДИВЧИБАРЕ 7 дана 

/АПРИЛ 

Други ЈАКОВО-ИВАЊИЦА 7 дана 
АПРИЛ 

Трећи ЈАКОВО-ЗЛАТИБОР 7 дана 
АПРИЛ 

Четврти ЈАКОВО-КОПАОНИК 7 дана 
/АПРИЛ 

 

 

5.4.2 Излети и екскурзије 
 

Овај део програмских садржаја реализоваће се са свим дидактичко методичким 

захтевима које предвиђа правилник.  

Са овим садржајима детаљно су упознати сви субјекти школе, као и ученици и 

родитељи. 
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Правци вишечасовних, једнодневних, дводневних и тродневних екскурзија 

утврђени су на основу препорука и упутстава Министарства просвете као и захтева 

програмских садржаја. 

Излети ће се реализовати само ако се обезбеди потребан број - пристанак 
родитеља. 

Дани у којима се реализују излети и екскурзије имаће карактер радних односно 

наставних дана. Зимовање ученика предвиђено је у зимским центрима Дивчибаре, 

Златибор, Копаоник, Тара, Златар и др. Летовање ученика предвиђено је у објектима 

на планинама и бањама Србије.Такође, постоји могућност организовање кампа 

ученика. 

Полудневни излети – радионице васпитнообразовног карактера реализоваће се у 

сарадњи са локалном самоуправом према примереним садржајима наставног плана и 

програма (Радионице – Бојчинска шума, Манастир Фенек, Стајкова кућа, Наутичко 

село, Београд, повезивање ученика са локалним организацијама планинара, младих 

извиђача и маладих горана, размена ученика са ОШ''Жири'' Жири Словенија ЈУОШ 

''Обудавац'' Обудовац Република Српака). 

 

 

 

 

 

Разред Правац екскурзије 
Време 

трајања 

Време 

реализације 

Први 
Јаково-Музеј  Ваздухопловства 1 дан 

V 

Други 
Јаково-Авала 

 
1 дан 

V 

Трећи Јаково-Засавица 1 дан 
V 

Четврти Јаково- Тршић 1 дана 
V 

Пети Јаково- Топола 2 дана IV/V 

Шести Јаково – Голубац 2 дана IV/V 

Седми Јаково – Виминацијум 2  дана IV/V 

Осми Јаково- Тара, 3 дана IV/V 
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У току школске године организоваће се полудневни излети с циљем 

''Упознати Београд''. 

 

Април:први и други разред обилазак ЕКОЛОШКЕ 

ОАЗЕ“МалиДунав”ОГЛЕДНО ДОБРО РАДМИЛОВАЦ–Прва јединствена 

еколощка оаза је намењена деци и одраслима који желе да стекну нова 

знања, истражују... 

Април:за све ученике ЕТНОГРАФСКИМУЗЕЈ–Обилазак богате збирке 

народне културе са нащег подручија уз предавање кустоса. 

Април:Четврти разредНАРОДНИМУЗЕЈ- Народни музеју Београду  

Октобар/ мај :ПОЗОРИШТЕ 

Децембар/ мај:БИОСКОП 

Јун: МУЗЕЈ ИЛУЗИЈА - за све ученике 

Мај: КОЩУТЊАК, АДА ЦИГАНЛИЈА, Бојчинска шума, манастир Фенек, 

Наутичко село у Бољевцима 

 

-  У току године уечће у бесплатним активностима Града Београда и пројектима 

Министарства просвете (Дечији културни центар, Пионирски град, НВО – особа 

са инвалидитетом.) 

 

5.5 Факултативна настава 

У току школске године у скаладу са Школским програмом и Развојним планом школе 

ученицима ће бити понуђена могућност додатног бављења спортом – пливање, клизање 

као и камповање у циљу повећања физичке спремности, спретности и здравог развоја. 

Факултативни део програма се изводи у сарадњи са Локалном самоуправом и 

финансирају га родитељи. 

 

 

5.6 Пројекти школе 

Школа и даље наставља са реализацијом Пројекта Школа без насиља. У предходној 

школској години активно смо укључени у Пројекат – Заштитимо децу од дигиталног 

насиља као и реализација Пројекта – Здрава школа кроз васпитни рад педагога школе и 

одељенских старешина Пројекат Веселе столице. 
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Школа ће реализовати Пројекат ''Млади и екологија, млади и чиста енергија, млади и 

чиста будућност ЕУ'', пројекат заштите животне средине, као и пројекте у сарадњ са 

Одредом извиђача, Фан парком, риболовачким клубом. 

Школа ће се и даље активно укључивати у пројкте одобрене од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе као и Министарства 

спорта којима се унапређује васпитнообразовни рад школе. 
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6. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА ИЗ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
6.1  План заштите животне средине 

 

Основни циљ овог програма је подстицање и развој естетског и хигијенског 
опажања, подизања еколошке свести, разумевања и поступања у свим животним 
ситуацијама а посебно у школској средини. Програм се реализује кроз све сегменте 
васпитно - образовног рада а детаљније кроз еколошке секције. Планира се наставак 
уређења школског простора и дворишта,  као и оплемењивање екстеријера и ентеријера   
украсним биљакама. Школа је у Еко Школа. 

 

Значајни датуми из области  

екологије 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Извршилац 

-26. 01. Светски дан образовања 

о заштити животне средине 

-31.01. Национални дан без 

дувана 

 

Јануар 

Израда паноа 

 

Радионице  

-Наставници биологије,  

-Еколошка секција,  

-секција „Чувари 

природе“  

-02.02. Светски дан мочварних 

подручја 

-14.02. Светски дан очувања 

енергије 

-28.02. Светски дан биолошке 

контроле 

 

 

Фебруар 

Израда паноа 

 

Радионице 

 

 

-Наставници биологије,  

-Еколошка секција,  

-секција „Чувари 

природе“  

-05.03. Светски дан енергетске 

ефикасности 

-21.03. Светски дан шумарства 

-22.03. Светски дан воде 

-23.03. Дан метеорологије 

 

 

Март 

Посета 

хидрометеор. 

Заводу 

-Наставници биологије,  

-Еколошка секција,  

-секција „Чувари 

природе“  

-07.04. Светски дан здравља 

-22.04. Дан планете земље 

-24.04. Дан заштите животиња од 

експериментисања над њима 

 

Април 

Посета зоо врту 

 

израда паноа 

-Наставници биологије,  

-Еколошка секција,  

-секција „Чувари 

природе“  

-09.05. Међународни дан птица  посета 

заштићеног парка 

-Наставници биологије,  
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-15.05. Дан акције за климу 

-22.05. Светски дан заштите 

биодиверзитета 

-24.05. Светски дан паркова 

-31.05. Светски дан борбе против 

пушења 

 

 

Мај 

природе -Еколошка секција,  

-секција „Чувари 

природе“  

-05.06. Светски дан заштите 

животне средине 

-08.06. Светски дан океана 

-17.06. Дан борбе против 

исушивања и поплава 

-29.06. Дан Дунава 

 

 

Јун 

израда паноа 

 

вожња бродићем 

по Дунаву 

-Наставници биологије,  

-Еколошка секција,  

-секција „Чувари 

природе“  

-16.09. Светски дан заштите 

озонског омотача 

-22.09. Европски дан без 

аутомобила 

 

Септембар 

радионице 

 

израда паноа 

-Наставници биологије,  

-Еколошка секција,  

-секција „Чувари 

природе“  

-04.10. Светски дан заштите 

животиња 

-05.10. Дан станишта 

-16.10. Дан здраве хране 

-31.10. Дан Црног мора 

 

 

Октобар 

израда паноа -Наставници биологије,  

-Еколошка секција,  

-секција „Чувари 

природе“  

-03.11. Светски дан чистог 

ваздуха 

-06.11. Дан урбаних регија 

-17.11. Дан еколошког покрета 

-29.11. Дан борбе против 

трговине крзном 

 

 

Новембар 

Израда паноа 

 

Презентације 

-Наставници биологије,  

-Еколошка секција,  

-секција „Чувари 

природе“  

-01.12. Дан борбе против Сиде 

-11.12. Дан планина 

 

Децембар 

Акције, 

радионице 

-Наставници биологије,  

-Еколошка секција,  

-секција „Чувари 

природе“  

 

Координатор плана је Марија Пајић и Снежана Радукић 
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6.2План сарадње са друштвеном средином 

 

 

План сарадње са друштвеном средином одвијаће се кроз: 

1. Унапређивање сарадње са родитељима 

2. Сарадње са представницима локалне заједнице и шире друштвене заједнице. 

 

1.Унапређивање сарадње са родитељима 

Планирана активност Начин реализације 
Носиоци 

активности 

Време 

 

 

 

Пoмoћ рoдитeљимa у 

oствaривaњу вaспитнe 

функциje пoрoдицe 

Упознавање родитеља са 

узрастним карактераистикама 

ученика. 

Индивидуалне и групне 

консултације родитеља и 

одељењског старешине са 

педагогом и психологом 

школе 

Укључивање Центра за 

социјални рад, 

Саветовалишта за децу и 

омладину 

Организовање 

едукативних радионица у 

сарадњи са педагошко-

психолошком службом 

 

 

 

Одељењске 

старешине 

Педагог, психолог 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

Мeђусoбнo инфoрмисaњe 

рoдитeљa и нaстaвникa 

Размена информација о: 

- здрaвљу, психoфизичкoм и 
сoциjaлнoм рaзвojу 

учeника, 
- рeзултaтимa учeњa и 

пoнaшaњa учeникa кao и 
вaннaстaвним и 

вaншкoлским 
aктивнoстимa, 

- о услoвимa живoтa у 
пoрoдици, шкoли и 

друштвeнoj срeдини. 

 

 

 

Одељењске 

старешине 

Педагог, психолог, 

Бранка Путниковић 

учитељ 

 

 

 

током 

године 
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Укључивaњe рoдитeљa у 

живoт и рaд шкoлe 

Упознавање родитеља са 

школском динамиком, 

правилима понашања, 

годишњим програмом рада и 

активностима одељенске 

заједнице. 

Учешће у руководећим 

органима школе. 

''Отворена Врата'' за 

родитеље. 

Учешће родитеља у 

организовању и 

реализацији културних и 

спортских активности, 

приредби, изложби. 

Учешће родитеља у рад 

појединих тимова: 

''Самовредновање и 

вредновање рада школе'', 

Школски развојни план... 

 

Одељењске     

старешине 

Директор 

Руководиоци 

школских тимова 

Савет родитеља 

Учитељи А.Мулћан 

и Љ. Путниковић 

 

 

 

 

 

Предметни 

наставници 

Заинтересовани 

родитељи 

 

 

 

током 

године 

 

Побољшање 

информисаности и 

комуникације са 

родитељима  

интензивирањем 

активности Савета 

родитеља. 

Упознавање чланова Савета 

родитеља са њиховом улогом 

у Развојном плану школе. 

Подела задужења у оквиру 

Савета. 

Информисање родитеља. 

Организовање  школских 

активности учешћем Савета 

родитеља. 

 

директор школе 

Председник Савета 

родитеља 

председник Савета 

родитеља 

 

 

Од 

септембра 

2020. 

 

2. Сарадња са представницима локалне заједнице и шире друштвене заједнице 

Планирана активност Начин реализације 
Носиоци 

активности 

Време 

 

Сарадња са Црвеним 

крстом 

Укључивање  у хуманитарне 

акције, здравствена 

пропаганда, просвећивање, 

спортске активности, учешће 

Бранка Путниковић, 

Одељенске 

старешине 
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ученика на конкурсима, 

такмичењима и другим 

активностима у организацији 

Црвеног крста. 

 

током 

године 

 

Сарадња са Домом 

здравља Сурчин, Јаково 

Кроз редовне систематске 

прегледе. 

Извештаји интересорне 

комисије. 

Стручна предавања. 

Едукацију ученика, родитеља 

и наставника... 

 

Одељењске 

старешине 

Лекари 

 

током 

године 

 

Сарадња са дечјом 

претшколском установом ,, 

Ластавица“ 

Представљање школе 

родитељима будућих првака. 

Пријем претшколских група. 

Консултације око појединих 

будућих ученика. 

Учитељи 

Директор 

Васпитачи 

Стручни сарадници 

 

 

Током 

године 

 

 

Сарадња са Центром за 

социјални рад општине 

Сурчин 

 

 

Учешће у давању мишљења и 

одређених података о 

ученицима са проблемима у 

понашању и/или учењу.  

Захтев за  интервенцијом и 

укључивањем ЦСР у 

појединим ситуацијма. 

 

Одељењске 

старешине 

Директор 

Педагог 

Представници ЦСР 

 

 

 

 

током 

године 

Сарадња са МУП-ом 

општине Сурчин 

Едукација ученика. 

Редовни контакти при текућим 

проблемима. 

 

Директор 

Педагог  

Представници МУП-

а 

 

 

током 

године 

Сарадња са Учитељским  

и факултетом ЗА 

ЕДУКАЦИЈУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 

Пријем студената који су 

упућени на праксу. 

Укључивање студената 

волонтера у васпитни рад са 

 

Педагог  

Директор 

Учитељи 

 

Током 

године 
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ученицима кроз радионице. Одељењске 

старешине 

 

Сарадња са Институтом 

за педагошка 

истраживања града 

Београда 

 

Учешће школе у 

истраживањима која спроводи 

Институт. 

Ангажовање сарадника 

Института за потребе школе. 

 

Педагог 

Директор 

 

Током 

године 

 

Сарадња са Заводом за 

унапређивање 

образовања и васпитања 

 

Учешће на конкурсима у 

организацији Завода. 

 

 

Педагог 

Наставници 

 

Током 

године 

 

Сарадња са Заводом за 

вредновање квалитата 

обарзовања и васпитања 

 

 

Испитивање образовних 

постигнућа ученика према 

образовним  стандардима 

 

Педагог  

Директор 

Наставници 

 

Током 

године 

 

 

 

 

6.3. План превенције употреба дрога код ученика 

 

У складу са стручним упутством МПНТР од 03.09.2018. и Закона о основама 

система образовања и васпитања(СЛ.РС.бр.88/2017 и 27/2018 и др. закона) 

школа планира и реализује програм здравствене заштите ученика  и програм 

превенције употреба дрога код ученика,као саставни деопрограма здравствене 

заштите ученика  као и Годишњег плана рада установе и Школског програма  . 

Одговорност образовно-васпитне установе за безбедност ученика прописана је 

чл.108 Закона, према коме:“Установа доноси акт којим прописује мере, начин,и 

поступак заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и 

свих активности које организује установа у сарадњи са надлежним органом 

јединице локалне самоуправе, које је дужна да спроводи“ 

Установа ће у складу са својим специфичностима , на основу анализе стања и 

анлизе ризика планирати/и прописати мере које ће омогућити креирање 

безбедног окружења за децу у школи, као и њеној непосредној близини, у 
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сарадњи са надлежним МУП-Сурчин и ПУ града Београда јединицом локалне 

самоуправе. 

Активности на превенцији употребе дрога код ученика у образовно васпитној 

установи треба: 

-да су добро планиране и осмишљене 

-да укључују сарадњу различитих тела и органа школе(наставничко веће; 

педагошки колегијум;одељенска већа;стручна већа за област предмета; тим за 

заштиту од насиља ,злостављања и занемаривања ученика, савет родитеља; 

ученички парламент; и друге тимове у складу са статутом установе 

-да повезују наставне и ваннаставне активности; 

-да се ослањају на ресурсе локалне заједнице и укључују међусекторску 

сарадњу(сарадња са Домом здравља, и другим здравственим 

установама,полицијском станицом/ полицијском управом, центром за социјални 

рад, јединицом локалне самоуправе, струковним удружењима, спортским и 

културним удружењима и др.) 

-да поштују међународне стандарде  превенције употребе дрога. 

Школа ће и складу са упутством МПНТР , Статутом установе и Законом 

спроводити прописане превентивне мере и програме током целе школске године 

у редовној настави, ванаставним активностима, одељенској заједници, кроз 

активности са родитељима,  кроз стручно усавршавање наставника, а све у 

облицима интерактивиног рада прилагођеног узрасту ученика, према  

међународним стандардима превенције употребе дрога, који подразумева 

избегавање давања детаљних информација о различитим врстама дрога, 

избегавања контакта са излеченим зависницима у форми предавања и посета. 

Циљеви васпитног рада и  превентивних мера усмерених на превенцију у 

употребе дрога је :повећање резистентности ученика у односу на развијање 

различитих поремећаја понашања, вештинама одупирања социјалном притиску, 

емоционалној писмености, критичком мишљењу и развијању самопоуздања. 
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6.3.1 План превенције употребе дрога 

Ред
. бр. 

Садржаји рада Одговорне 
особе 

Време 
реализациј
е 

Ниво реализације 

1. Редовна настава и 
садржаји 
предвиђени 
Школским 
програмом у оквиру  
наставних 
предмета:Свет око 
нас,природа и 
друштво,физичко и 
здравствено 
васпитање, билогија, 
хемија, српски језик 
и страни 
језици,историја, 
географија, ликовна 
култура 

Разредни и 
предметни 
наставници 

Током 
школске 
године 

Одељења у редовној 
настави 

2. Радионице у оквиру 
одељенске 
заједнице и ђачког 
парламента из 
програма школа без 
насиља  и 
радионице везане за 
превенцију употреба 
дрога.Ангажовање 
стручних лица за 
учешће у 
реализацији 
радионица. 

 

Разредне 
старешине и 
СС, стручна 
лица и 
институције 

Према 
плану рада 
ОЗ и РС 

Одељенска 
заједница, ђачки 
парламент 

3. Редовни 
систематски 
прегледи у Дому 
здравља Јаково и 
анализа извештаја о 
систематским 
прегледима и 
здрављу ученика 
 

Разредне 
старешине,СС
, родитељи 

2 пута 
годишње 

Одељенско веће, 
Наставничко веће, 
индивидуални илио 
групни разговори са 
родитељима 

4. Организовање и 
учествовање 
ученика у спортским 
турнирима и 
такмичењима 

Разредне 
старешине и 
наставници 
физичког 
васпитања 

Према 
динамици у 
ШП и ГП 
рада школе 

одељенска 
међушколска и 
међународна 
такмичења и турнири 

5. Организовање 
родитељских 

Разредне 
старешине 

септембар Родитељски 
састанци на нивоу 
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састанака почетком 
године и упознавање 
родитеља са  
планом превенције 
употребе дрога и 
могућности 
сазивања посебних 
родитељских 
састанака уколико се 
појави сумња у вези 
ризичног понашања 
које би могло 
резултирати 
употребом дрога, 
или могућности 
присуства употребе 
дрога. 

одељења или групе 
родитеља 

6.  У случају сумње на 
употребу дрога међу 
ученицима, 
организовање 
родитељског 
састанка и давање 
информације 
родитељима да је 
примећена 
могућност присуства 
употребе дрога или 
ризичног обрасца 
понашања који би 
могао резултирати 
таквом 
злоупотребом 

РС,Стручни 
сарадници, 
директор, Дом 
здравља, 
МУП, Центар 
за социјални 
рад, Тим за 
заштиту 
ученика од 
насиља 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По потреби Одељење, разред 

7. Организовање 
трибина, 
радионица,тематски
х родитељских 
састанака или рада 
у мањим групама    у 
току школске године 
на теме: 
-Улога родитеља у 
формирању 

Разредне 
старешине, 
стручна 
служба, 
стручњаци 
других 
профила 

Током 
године 

Одељење, Савет 
родитеља,Општинск
и савет родитеља 
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самопуздања код 
деце; 
-Улога породице у 
формирању здравих 
животних стилова 
-Комуникација 
родитеља и деце 
 ---Осмишљавање 
заједничког 
слободног времена; 
Утицај васпитних 
стилова у 
фотмирању 
личности детета 

8. Стручно 
усавршавање 
наставника на тему 
превенције употребе 
дрога и упознавање 
са Протоколом о 
поступању у 
ситуацијама 
присуства и 
коришћења 
психоактивних 
супстанци у 
образовно-
васпитним 
институцијама 

Директор, 
стручни 
сарадници 

октобар Наставничко веће 
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6.4. План за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

Акциони план  ИНТЕРВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ у школи : 

СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И 
ЗАНЕМАРИВАЊУ ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ. 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Усклађена и доследна 
примена утврђених 
поступака и процедура у 
ситуацијама насиља 
предвиђених Посебним 
протоколом : 

1. Насиље међу 
децом/ученицима 

2. Насиље од стране 
запослених у 
установи 

3. Насиље од стране 
особе која није 
запослена у установи 

 Упознавање свих значајних 
чинилаца (Наставничко веће, 
Одељенски савети родитеља 
и Савет родитеља школе, 
Школски одбор, Ученички 
парламент, ОЗ ) са обавезним 
процедурама реаговања у 
случајевима ситуација 
насиља 

 Увођење јединственог 
обрасца за евидентирање 
ситуација насиља 

 Тромесечни састанци чланова 
Тима за заштиту ученика од 
насиља и анализа ситуације у 
школи и доследности примене 
утврђених процедура 

 Истицање на огласној табли 
школе процедуре реаговања у 
овим ситуацијама 

Директор 
Тим за заштиту од 
насиља 
Савет родитеља 
школе 

Одељенски савет 
родитеља 

Школски одбор 

Ученички 
парламент 

Одељенске 
заједнице 

 

  

током године-
по потреби  

  

  

Сарадња са релевантним 
службама 

 Сарадња са МУП-ом 
(школским полицајцима) 

 Сарадња са Центром за 
социјални рад 

 Сарадња са Здравственим 
центром 

 Подношење писмене пријаве 
надлежној служби 

Директор школе 
Тим за заштиту од 
насиља 
 

Током године 

 

Континуирано евидентиање 
случајева насиља и праћење 
свих чланова школске 
заједнице са акцентом на 
оне који показују ризично 
понашање 

 Доследно спровођење 
процедуре приликом 
интервенције заштите од 
насиља 

 Прикупљање и 
евиденција  информација о 
сваком случају насиља у 
школи  

 Израда збирних извештаја о 
ситуацијама насиља и 
реализованим активностима 

директор школе 

  

ПП служба 

Тим за заштиту од 
насиља 

током године 
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током полугодишта 

Подршка деци која трпе 
насиље 

 Индивидуално -саветодавни 
рад са  децом   и  евиденција 

одељенски 
старешина 
школски психолог 
школски педагог 

стручњаци из 
других институција 

током године 

Рад са децом која врше 
насиље 

 Индивидуално-саветодавни 
рад са децом и евиденција 

 Сарадња са релевантним 
установама (најчешће Центар 
за социјални рад) и њихово 
укључивање у рад са том 
децом 

одељенски 
старешина 
школски психолог 
школски педагог 
стручњаци из 
других институција 

током године 

  

 

Саветодавни рад са 
родитељима 

 Саветодавни рад са 
родитељима деце која трпе 
насиље и која врше насиље 

одељенски 
старешина 
школски психолог 
школски педагог 

стручњаци из 
других институција 

 

 

током године 

Укључивање што већег броја 
ученика са ризичним 
понашањем у наставне и 
ваннаставне 
активности/превентивна и 
интервентна мера заштите 
деце од насиља 

 Одржавање спортско-
рекреативних активности 

 

Одељенски 
старешина  

ПП служба 

Наставници 
физичког васпитања 

Током године 

Обезбеђивање простора и у 
њеном непосредном 
окружењу 

 Маркирана и обезбеђена 
ризична места у оквиру 
зграде, дворишта, 
фискултурне сале и простора 
испред школе 

Школско 
обезбеђење 
школски полицајац 

 тим за заштиту од 
насиља 

Током године 

 

 

НАПОМЕНА :  

o Саставни део овог Програма су ОБАВЕЗНЕ процедуре реаговања у 
ситуацијама насиља; 

o Листе евиденције насиља ; 
o Овај програм ће у сваком тренутку бити доступан наставницима и 

налазиће се у зборници и канцеларијама секретаријата и ПП службе. 
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6.5     План  транзиције 

 

За сваког ученика и одраслог који остварује право на додатну подршку,школа ће 

планирати и спроводити посебне мере за припрему ученика и одраслог  за прелазак у 

нови циклус,односно ниво образовања или прелазак у другу установу (школу)као и мере  

за припрему школе у коју се укључује ученик или одрасли.Хоризонтална и вертикална 

проходност подразумева: 

а)укључивање у школу; 

б)прлазак са једног нивоа образовања на други ниво; 

ц)прелазак из једне установе у другу установу; 

Тим установе у школи је у обавези да најмање три месеца пре преласка 

ученика,односно одраслог, успостави сарадњу са Тимом установеу којој ученик,односно 

одрасли наставља да стиче образовање. 

 Сарадња између две установе траје најмање три месеца од тренутка укључивања у 

другу образовну установу. 

План транзиције садржи описе активности које се односе на ученика и његову 

породицу,активности усмерене на одељење које ће ученик похађати,активности 

усмерене на другу установу коју је ученик раније похађао, активности у школи коју 

редовно похађа, као и активности усмерене ка другим институцијама у локалној 

заједници. 

Поступање установе у случају дискриминаторног понашања учесника у образовању 

Школа поступа у складу са Правилником о поступању  установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, .части или достојанства 

личности(Сл.гласник РС бр.65/2018) увек када је је учесник у образовању 

дискриминисано лице, извршилац дискриминације, односно сведок. 

Сазнање о доскриминаторном понашању у школи може се добити:опажањем ,на основу 

сумње или информације да се дискриминација припрема,догађа се или 

догодила.Информација може да се добије усмено,у писаном облику,коришћењем 

дигиталних средстава,поверавањем од самог дискриминисаног учесника у образовању 

или посредно-од његовог родитеља,вршњака,запослених,трећих лица као сведока,као и 

на основу анонимне пријаве. 

Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се дискриминаторно 

понашање припрема, догађа или се већ догодило. 
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6.5.1.Редослед поступања у интервенцији на дискриминаторно понашање 

 

Назив активности Садржај активности(начини поступања) 

1.Проверавање добијене 
информације 

Прикупљање информација директно или индиректно о томе да ли се 
дискриминаторно понашање припрема или се догодило.Циљ 
прикупљања информација је потврђивање или одбацивање сумње на 
дискриминаторско понашање.Током прикупљања информација поштују 
се принципи утврђени Ковнвенцијом и правила која се примењују у 
поступцима у којима учествује малолетно лице-ученик.У случају 
непотврђене сумње дискриминаторног понашања,појачава се 
васпитни рад и прати понашање учесника у образовању. У случају 
потврђене сумње, директор и Тим за заштиту предузимају мере и 
активности за повреду законске забране дискриминације. 

2.Заустављање 
дискриминаторног понашања 
и смиривање учесника 

Прекидање дискриминаторног понашања, раздвајање и смиривање 
свих учесника је законска обавеза свих запослених у установи.Уколоко 
запослени процени да не може самостално да заустави 
дискриминаторно понашање, зато што је сукоб високо ризичан, као и 
због истовременог физичког насиља, одмах ће тражити помоћ.Након 
заустављања сукоба,уколико дође до  повређивања актера,пружиће се 
прва помоћ, обезбеђивање лекарске помоћи, и обавештавање 
полиције и центра за социјални рад.Смиривање ућесника подразумева 
најпре одвојене разговоре са извршиоцем и са дискриминисаним 
лицем,а ако се процени да је могућ без опасности по наставак сукоба и 
заједно са учесницима и родитељима. 

3.Обавештавање и позивање 
родитеља 

Одмах након заустављања сукоба ,установа обавештава и позива 
родитеља на пријављени број телефона. Уколико родитељ није 
доступан, установа одмах обавештава центар за социјални рад. 

4.Прикупљање релевантних 
информација и консултације 

Разјашњавање околности ,анализирање чињеница, процена нивоа 
дискриминације(први, други, трећи ниво)процена ризика и 
предузимање одговарајућих мера и активности, избегавање конфузије 
и спречавање некоординисане акције. Процену нивоа увек врши Тим 
за заштиту.Тим информише родитеље и укључује их у појачан 
васпитни рад и план заштите од дискриминације.Уколико у току 
консултација у установи, директор и Тим за заштиту не могу са 
сигрношћу да процене ниво дискриминације, као и да одреде 
одговарајуће мере и активности у консултације укључују:Школску 
управу, центар за социјални рад, полицију, здравствену службу, 
Повереника и др. 

5.Предузимање мера и 
активности према учеснику у 
образовању за све нивое 
дискриминације 

Израда плана заштите за конкретну ситуацију за све  нивое 
дискриминације и за све учеснике:дискриминисано лице, извршиоца 
дискриминације и сведоке. 
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6.6.План заштите ученика од дискриминације 

 

Директор школе формира Тим за заштиту ученика од дискриминације који у сарадњи  са 

Тимом за заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања и по потреби у 

сарадњи са Тимом за инклузивно образовање, доноси план заштите ученика од 

дискриминације за сваки појединачан случај, како за жртве дискриминаторног понашања 

тако и за извршиоце и сведоке.Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације 

су:разредни старешина, педагог,психолог,родитељ,директор  а по потреби и друге 

надлежне организације и службе. 

План заштите од дискриминације садржи: 

1.Активности усмерене на промену понашања и ставова који су допринели 

дискриминаторном понашању-појачан васпитни рад и по интензитету примерен повреди 

законске забране; 

2.Рад са родитељем и одељенском заједницом; 

3.Укључивање у рад Ученичког парламента , Савета родитеља и Школског одбора по 

потреби 

4.Имена носиоца васпитних активности и временску динамику; 

5.Начине на којима ће се обезбедити поновно укључивање свих учесника у заједницу. 

6.7 Појачан васпитни рад са ученицима 

Од почетка шк.2019/20.године и убудуће школа ће примењивати мере друштвено-

корисног и хуманитарног рада за ученике којима је изречена васпитна или васпитно-

дисциплинска мера  због учињених лакших или тежих повреда обавеза 

ученика.Друштвено користан и хуманитарни  рад у оквиру плана појачаног васпитног 

рада са ученицима, не обухвата друштвено користан и хуманитарни рад који школа 

редовно планира Годишњим планом рада установе, већ је усмерен ка развијању 

одговорности ученика, трансформисању непожељног понашања у пожељно понашање, 

надокнаду учињене штете и поправљању односа са другим актерима у процесу 

образовања.За друштвено користан и хуманитарни рад прописује се временски 

период,динамика, начин остваривања и лице које језадужено да прати и извешзава о 

остваривању и ефектима активности.Ангажовање ученика у друштвено-корисном и 

хуманитарном раду узима се у обзир приликом утврђивања закључне оцене из владања 

на крају првог и другог полугодишта. 

Оквирно трајање учесталости у друштвено корисном, односно хуманитарном раду дато 

је у сл.табели: 

МЕРА УЧЕСТАЛОСТ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД 
ОПОМЕНА 2 пута недељно 2 недеље 
УКОР ОДЕЉЕНСКОГ 
СТАРЕШИНЕ 

2 пута недељно 2 недеље 

УКОР ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 3 пута недељно  3 недеље 
УКОР ДИРЕКТОРА 3 пута недељно 4 недеље 
УКОР НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 4 пута недеља 4 недеље 
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6.8  Мере и активности  које се спроводе у установи у процесу 

десегрегације 

 

У установи у којој се препозна да постоји сегрегација,која може бити усмерена на 

појединца или групе ученика,  састав Тима за заштиту се проширује у складу са 

потребом и:  

-припрема план десегрегације; 

-координира и прати спровођење десегрегације кроз мере  и активности примерене 

специфичностима ситуације сегрегације у установи. 

У тим случајевима тим за заштиту у поступку израде плана десегрегације активно 

укључује: 

-родитеље деце који су изложени сегрегацији; 

-децу и ученике који су изложени сегрегацији; 

-представника родитеља деце из већинске заједнице ; 

-представнике ученичког парламента; 

-представника органа локалне самоуправе; 

-представника центра за социјани рад; 

-представника дома здравља, 

Представника организације које се баве заштитом људских права. 

План десегрегације садржи врменски оквир ,називе одговорних лица, праћење ефеката 

и кориговање мера у складу са резултатима праћења. 

 

6.8.1 Мере које се предузимају за појединачног ученика током процеса   

десегрегације 

 

Тим за заштиту у сарадњи са тимом за Инклузивно образовање спроводе 

сл.активносити  које су обавезни део плана десегрегације а усмерене су на 

појединачног ученика: 

-израда плана подршке(плана транзиције) за сваког ученика који је био изложен 

сегрегацији,и који треба да буде премештен у другу групу, одељење или школу. 
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-укључивање ученика изложеног сегрегацији у све облике школских активности на 

основу плана подршке или ИОП-а 

-организовање интензивног учења (индивидуализивана допунска настава, додатна 

насатва и индивидуални рад)вршњачка подршка ученицима који не познају језик наставе 

-организовање вршњачког учења ,свакодневних заједничких активности образовно-

васпитног рада са вршњацима из других одељења и израда плана транзиције ка 

редовним одељењима у циљу инклузије; 

-организовање распореда седења деце и ученика у оквиру одељења или групе који 

подразумева честе ротације. 
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7.ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника одвијаће се у школи у оквиру 

стручних актива и одељенских већа, као и путем  акредитованих семинара ван школе. 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, током школске године, 

одвијаће се континуирано кроз наведене активности /табела бр. 1/, према плану  

Интерног стручног усавршавања /табела, бр. 2/ и програму за посету акредитованих 

семинара, који је сачињен на нивоу школе, а на захтев Секретаријата за образовање и 

васпитање. 

7.1 ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

Напомена:Наставничко веће је на седници одржаној 30.8.2017. усвојило предлог 

Педагошког колегијума да се у шк.2017/2018. Реализује програм стручног усавршавања 

наставника у складу са Правилником о сталном усавршавању и стицања звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника, ''Службени гласник РС''бр85/2013., 

86/2015.( обавезних 24 сата по учеснику изван установе). 

Портфолио наставника се води у електронској форми. 

 

План подложан изменама у зависности од финансија. 

 

7.2 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛИ 

Према  Правилнику о  сталном стручном усаврашавању и стицању звања 

наставника,васпитача и стручних сарадника бр. РС''бр85/2013., 86/2015.у оквиру пуног 

радног времена наставник , васпитач и стручни сарадник имају обавезу стручног 

усавршавања  од 44 сата које преузима установа у оквиру својих развојних активности. 

Стручно усавршавање у установи спроводиће се кроз сл.облике: 

-приказе стручног усавршавања ; 

Назив семинара приорит
ет 

Компетенц
ије 

Трајање 
семинара 

Број 
бодова 

Каталошк
и број 

Савремени облици наставе и Ит као 
предуслов успешних ученика и 
наставника у 21. веку 

П3 К2 2ДАНА 16 573 

Превентивне активности у установи-стоп 
дискриминацији 

П4 К3 1 ДАН 8 64 

Емоционални аспекти мотивације за 
школско учење 

П4 К2 2ДАНА 16 8 

Даровито дете у разреду-од скривеног 
талента до ИОП 3 

П1 К3 1 ДАН 8 193 
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-демонстрацију примене стеченог знања у пракси; 

-резултате праћења развоја детета и ученика; 

-приказа, презентације:стручне књиге, стручног чланка. Приручника, стручне посете, 

дидактичког материјала резултата објављаног истраживања: 

-одржавањем огледних часова, активности, радионица; 

-присустовањем одржаним облицима рада и учествовањем у анализи 

-учествовање у пројектима образовно-васпитног карактера у установи,планирању и 

остваривању облика стручног усавршавања у оквиру установе у складу са потребама 

запослених. 

Остваривање наведених облика стручног усавршавања одвијаће се кроз редован рад у 

оквиру плана и програма рада Наставничког већа, Разредног и одељенског већа, 

Стручних већа и Тимова. 

 

Р.број облик активности време/месец носиоци активности/ко 
разматра 

1. Планирање стручног 
усавршавања 

Август-септембар 
 
 
 

НВ, стручна већа, разредна 
већа. ОВ 

2. 
 
 

Одржавање  огледних и 
угледних часова у 
редовној настави према 
плану стручниг већа 

октобар-јуни 
 
 

 
Задужени наставници и 
учитељи према плану СВ 
 

3. 
 
 

Приказ одржане 
радионице на часовима 
ОЗ; 

Октобар-јуни 
 
 

Задужени наставници   и 
учитељи према плану СВ 

 
4. 
 
 
 
 

Стручна посета другој 
школи или учешће у 
општинском стручном 
већу или секцији стручних 
сарадника, активу 
директора 
 

 
Октобар-мај 
 
 
 
 

Наставници, учитељи  
стручни сарадници, 
директор 

5. Примери добре праксе 
презентација: 
Примена резултата 
инцијалног тестирања у 
планирању и 
индивидуализацији 
наставе 
 
 

октобар 
 

Презентација на НВ, 
представници стручних 
већа 

5. Презентација рада на 
слободним активностима-
угледни , или јавни 
час(ликовна радионица) 

новембар Наставник ликовне културе 

6. Приказ плана појачаног 
васпитног рада и 

децембар Педагог,психолог 
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резултати у пракси и 
примењених мера ДКХР 
 
 
 

6. Утицај оптерећености 
ученика на постигнућа у 
школи 

фебруар Педагог и психолог 

7. 
 
 
 
 

 Презентација рада са 
ученицима који стичу 
образовање у  складу са 
ИОП 3 -припремање 
ученика за такмичења и 
рад са ученицима у 
додатној настави 

март  Учитељи и наставници 
старијих разреда 
 
 
 
 

8. Презентација одржаних 
манифестација и 
активности на 
реализацији пројеката који 
се рализују у школи 

Април-мај Реализатори пројеката-
задужени учитељи и 
наставници 

9. Разматрање извештаја о 
стручном усавршавању 
наставника  стручног 
сарадника и директора са 
анализом резултата 
примене стечених знања 
и вештина 

Јуни Педагог,психолог , 
Педагошки колегијум, 
Наставничко веће 

 

7.3 Програм стручног усавршавања директора 

ПРОГРАМ 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВ

АЊА 

ДИРЕКТОРА 

/ ван установе 

и на нивоу 

установе/ 

Садржај 
(тема или назив 

семинара)  

Област 

усавршавања  

Начин 

реализације  

Ниво 
(ваншколско или 

на нивоу школе 

прецизирати 

стр. веће)  

Време 

реализације  

Реализатор  

Размена 

искустава на 

нивоу 

стручних већа 

и актива  

Образовна, 

васпитна  

Размена 

информација, 

договор  

школа  Током 

школске 

године  

Директор, 

чланови већа  

Информацион

е технологије  

Управљање, 

руковођење  

Радионице, 

предавања  

ваншколско  Током 

школске 

године  

Аутори 

семинара  

Пројектно 

планирање- 

од проблема 

до решења  

Управљање, 

руковођење  

Радионице, 

предавања  

ваншколско  Током 

школске 

године  

Аутори 

семинара  

Менаџмент у 

образовању – 

Управљање, 

руковођење  

Радионице, 

предавања  

ваншколско  Током 

школске 

Аутори 

семинара  
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како 

управљати 

новом 

школом  

године  

Присуство и 

анализа 

огледним 

часовима и 

презентацији 

стручних тема  

Образовна, 

васпитна  

Дискусија 

,анализа  

школски  Током  

школске  

године  

Наставници 

запослени у 

школи  

Трибине, 

округли 

столови  

Образовна, 

васпитна, 

руковођење  

Дискусија, 

презентовање  

Ван-  

школски ниво  

Током 

школске 

године  

Организатори 

и учесници  

Упознавање 

са новим 

законским 

оквирима – 

праћење 

законских  

 

Студијско 

путовање у 

Словенију 

 

Стручни 

скупови у 

организацији 

ДДОШ, МПС, 

Стручних 

друштва 

 

 

 

 

Руковођење, 

управљање  

дискусија  Школски 

ниво  

Током године  Наставници, 

стручни 

сарадници, 

секретар 

школе, 

директор  
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8. ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

Планирана активност Начин реализације 
Носиоци 

активности 

Време 

 

Организивање 

свечаног пријема 

првака 

 

Oбавештавање родитеља о 

датуму пријема. 

Свечана приредба. 

Прозивка ученика. 

Родитељски састанак и 

подела уџбеника и поклона 

за прваке. 

 

 

Учитељи првог 

разреда 

Стручно веће 

разредне наставе 

Директор школе 

Стручни сарадници 

 

август 

 

Свечани испраћај 

ученика 8. разреда 

 

 

Подела диплома. 

Проглашење Ученика 

генерације. 

 

Директор 

Одељењске 

старешине 

Стручни сарадници 

 

 

јун 

    

 

Сарадња са средњим 

школама 

 

Презентације и упознавање 

ученика са средњим 

школама. 

Флајери. 

 

 

Стручни сарадници 

април - јун 

 

Обележавање Дечије 

недеље 

 

 

 

Презентовање радова ученика 

родитељима и локалној 

заједници. 

 

 

Учитељи 

Дечији савез 

 

октобар 
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WEB презентација 

школе 

 

 

Ажурирање сајта 

 

Наставници 

информатике, тим 

 

током 

године 

 

Презентовање 

најуспешнијих 

ученика и њихових 

постигнућа 

ученицима, 

родитељима и 

локалној заједници 

 

 

Израда фото паноа 

најуспешнијих ученика 

Афирмација најуспешнијих 

ученика на школском сајту 

 

 

 

Одељењске 

старешине 

током целе 

године 

 

Перманентно 

обавештавање 

родитеља о свим 

актуелним збивањима 

у школи 

 

 

Израда паноа за 

информисање. 

Флајери. 

Школски сајт. 

 

Наставници 

информатике 

током целе 

године 

Едукативне трибине, 

концерти и књижевне 

вечери, спортска 

такмичења... 

 

Организовање културних и 

спортских збивања у 

просторијама школе. 

 

 

Директор 

Наставници 

. 

током целе 

године 

 

Учешће ученика на 

литерарним, 

ликовним и другим 

конкурсима 

 

 

Израда и одабир радова 

Презентовање награђених 

радова и афирмација ученика и 

одељенских заједница 

 

 

Предметни 

наставници Учитељи 

током целе 

године 

 

Презентовање школе 

будућим првацима и 

њиховим родитељима 

Израда и достављање 

родитељима промотивног 

материјла. 

Презентовање школе 

предшколским групама. 

 

Стручни сарадници 

Учитељи 

април - јун 
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Организовање радионица за 

будуће прваке. 

 

Директор, учитељи 

 

 

Организовање 

приредбе поводом 

Дана школе 

Израда позивница. 

Обавештавање локалне 

заједнице путем медија и 

флајера. 

Реализација приредбе. 

 

Наставници српског 

језика 

Наставник музичке 

културе 

Учитељи 

мај 
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9. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ 

 

9.1.  Праћење реализације наставних предмета 

Реализација садржаја пратиће се прегледом педагошке документације и 

обиласком часова од стране директора и педагога школе као и од стране просветних  

саветника.  

 

9.2. Преглед педагошке документације 

Наставници су обавезни да ураде Годишње и месечне и/или тематске оперативне 

програме за све облике образовно-васпитног рада. За сваки час редовне наставе 

наставници су у обавези да имају писане припреме. Директор, педагог, школе и комисија 

за преглед педагошке документације редовно ће пратити реализацију програма и о томе 

обавестити Наставничко веће и наставнике појединачно.  

 

9.3. Обилазак часова од стране директора, педагога, психолога и 

саветника 

Директор  ће посетити у току године најмање 90 часова редовне наставе и водити 

забелешку о обављеном разговору, а педагог и психолог по најмање 70 +40 часова. 

Посећени часови ће бити анализирани усмено и писано, уз коришћење одговарајућих 

протокола за праћење и анализу часа. 

            За утврђивање постигнутих резултата користиће се писане провере, контролни 

задаци, тестови знања и петоминутно испитивање. Записници саветника о прегледу 

школе биће пажљиво разматрани на стручним већима и седници Наставничког већа ради 

отклањања недостатака у предложеним мерама. 

 

9.4. Праћење реализације ваннаставних активности 

У раду ваннаставних активности задужени наставници су обавезни да воде уредну 

документацију. Она се чува у школи и мора бити у сваком тренутку доступна директору и 

педагогу школе. Одељењске старешине водиће евиденцију о ангажовању ученика у 

ваннаставним активностима. 

 

9.5.  Анализе и извештаји 

Успех ученика у наставним предметима пратиће се и утврдити после сваког 

наставног периода са циљем предузимања мера за побољшање успеха. Ученици у 

сваком наставном периоду морају да имају најмање четири оцене. Контролне вежбе и 
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контролне задатке наставник може користити само ако су планирани и уписани у 

разредну књигу на почетку школске године и објављени на огласну таблу или сајт школе. 

Ради праћења плана и програма и постигнутих резултата у васпитно - образовним 

активностима педагог школе ће вршити испитивање и добијене податке интерпретирати 

на стручним већима, одељењским већима и наставничком већу. 

 

9.6. Утврђивање резултата рада 

Резултати васпитно-образовног рада утврђиваће се четири пута у току школске 

године (после сваког наставног периода).  

Годишњи извештај о реализацији плана рада школе обавезно се доставља 

школском одбору и настаничком већу на разматрање и усвајање. 

На основу усвојеног Годишњег плана рада школе на почетку сваког месеца на 

огласну таблу се истиче календар извршења задатака из плана рада школе. 

Годишњи план рада школе може се у току школске године допуњавати на начин и 

по поступку за његово усвајање. 
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9.7 План праћења и евалуације Годишњег плана рада школе 

 

Садржај праћења и 

вредновања 

Начини праћења и 

вредноеања 

Време Носиоци праћења и 

вредновања 

Програм Наставничког већа 

 

 

 

Увид у записнике 

 

 

Прво и друго 

полугодиште 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Програми Одељењских већа Увид у записнике 

Одељењског већа и 

дневнике образовно-

васпитног рада 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Председник већа 

Програми стручних већа  за 

области предмета 

Увид у записнике и 

евиденција у 

дневницима 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Председници стручних 

већа 

Стручни актив за развој 

школског програма 

Увид у записнике Прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Председник стручног 

актива 
Стручни актив за развојно 

планирање 

Увид у записнике Прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Председник стручног 

актива Програм рада Педагошког 

Колегијума 

Увид у записнике Прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Тим за самовредновање и 

вредновање рада школе 

Увид у Извештаје и 

акционе планове 

Током године Председници Комисија 

за поједине области 

Програм рада стручних 

сарадника 

 

Увид у дневник рада,  

годишњи и оперативне 

планове и педагошко-

психолошку 

документацију 

Прво и друго 

полугодиште 

Стручни сарадници 

Директор 

Програм рада директора Увид у годишњи план и 

оперативне планове 

рада 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Школски одбор 

Програм рада Школског 

одбора 

Увид у записнике Током шк. 

године 

Председник Школског 

одбора 

Директор 

Секретар Индивидуални планови 

наставника 

Увид у планове Током шк. 

године 

Директор 

Педагог 

 

Психолог 

Председник већа 
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Програми ваннаставних 

Активности 

Увид у програме и  

дневнике осталих облика 

обр.васп.рада 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор 

ПедагогПредседници 

већа 

 

10. ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

Делатност школе веома је широка и разноврсна. Све активности тог динамичног 

механизма немогуће је до краја планирати и предвидети. Због оперативности и 

прегледности, одређени садржаји програмирани су као прилози који чине посебне 

целине и саставни су део Годишњег плана. 

10.1. Попис прилoга који чине интегрални део Годишњег плана 

рада 

Прилог бр. 1.Структура 40. часовне радне недеље  

Прилог бр.2 Планови рада одељенских старешина 

Прилог бр.3 Планови рада одељенских заједница ученика 

Прилог бр. 4. Списак уџбеника 

 

Програм рада школе за школску 2020/21. годину утврдило је Наставничко веће на 

седници одржаној 14.9.2020. године, а усвојио Школски одбор на седници одржаној 

15.9.2020. године . 

 

Председник Школског одбора:                                                  Директор установе: 

_________________________                      М.П.                    _________________ 

Александра Мулћан с.р.                                                               Зорица Митровић с.р.     
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1.2.1 Законски, подзаконски  акти и протокол 

 

 

1. Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" 

бр.,88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019. од 15.фебруара 2019) 

2. Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС" бр.55/2013 

,101/2017. 27/2018. и 10/2019) 

3. Закон о уџбеницима ( „Сл.гласник РС“, бр:27/2018) 

ПРАВИЛНИЦИ: 

PRAVILNIK O BLIŽIM KRITERIJUMIMA 

ZA PREPOZNAVANJE OBLIKA 

DISKRIMINACIJE OD STRANE 

ZAPOSLENOG, DETETA, UČENIKA ILI 

TREĆEG LICA U USTANOVI 

OBRAZOVANJA I VASPITANJA 

Sl.gl.RS 

22/2016 
2016-03-12 2016-03-08 

PRAVILNIK O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA 

UTVRĐIVANJE PRAVA NA 

INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN, 

NJEGOVU PRIMENU I VREDNOVANJE 

Sl.gl.RS 

74/2018 
2018-10-13 2018-10-09 

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA 

ORGANIZOVANJA CELODNEVNE 

NASTAVE I PRODUŽENOG BORAVKA 

Sl.gl.RS 

77/2014 
2014-08-01 2014-07-28 

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA 

IZBOR DIREKTORA USTANOVA 

OBRAZOVANJA I VASPITANJA 

Sl.gl.RS 

108/2015 
2015-12-24 2016-01-14 

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA 

ORGANIZOVANJE, OSTVARIVANJE I 

PRAĆENJE ISHRANE UČENIKA U 

OSNOVNOJ ŠKOLI 

Sl.gl.RS 

68/2018 
2018-09-15 2018-09-11 

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA 

OSNIVANJE, POČETAK RADA I 

OBAVLJANJE DELATNOSTI OSNOVNE 

ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

5/2019 
2019-06-04 2019-05-29 

PRAVILNIK O DIPLOMAMA ZA 

IZUZETAN USPEH UČENIKA U 

Sl.gl.RS 

42/1993 
1993-06-11 2002-10-01 
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OSNOVNOJ ŠKOLI 

PRAVILNIK O DODATNOJ 

OBRAZOVNOJ, ZDRAVSTVENOJ I 

SOCIJALNOJ PODRŠCI DETETU, 

UČENIKU I ODRASLOM 

Sl.gl.RS 

80/2018 
2018-11-01 2018-10-26 

PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD 

NASTAVNIKA, VASPITAČA I 

STRUČNIH SARADNIKA 

Sl.gl.RS 

48/2016 
2016-05-26 2016-05-27 

PRAVILNIK O KALENDARU 

OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA 

OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 

2019/2020. GODINU 

Sl.gl.RS-P 

13/2019 
2019-09-06 2019-09-02 

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I 

STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE 

USTANOVE KOJA OBAVLJA 

DELATNOST OSNOVNOG 

OBRAZOVANJA I VASPITANJA 

Sl.gl.RS 

45/2018 
2018-06-21 2018-06-15 

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, 

AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA 

Sl.gl.RS 

34/2019 
2019-05-25 2019-05-21 

PRAVILNIK O MODEL USTANOVI 
Sl.gl.RS 

10/2019 
2019-02-23 2019-02-20 

PRAVILNIK O NACIONALNOM OKVIRU 

OBRAZOVANJA I VASPITANJA 

Sl.gl.RS 

98/2017 
2017-11-11 2017-11-07 

PRAVILNIK O NAČINU 

ORGANIZOVANJA NASTAVE ZA 

UČENIKE NA DUŽEM KUĆNOM I 

BOLNIČKOM LEČENJU 

Sl.gl.RS 

66/2018 
2018-09-01 2018-08-31 

PRAVILNIK O NAČINU 

PRILAGOĐAVANJA SADRŽAJA I/ILI 

FORMATA UDŽBENIKA 

Sl.gl.RS 

55/2017 
2017-06-10 2017-06-05 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA 

GRAĐANSKO VASPITANJE - 

SAZNANJE O SEBI I DRUGIMA ZA 

ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

15/2005 
2005-12-13 2006-01-20 
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PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA 

GRAĐANSKO VASPITANJE - 

SAZNANJE O SEBI I DRUGIMA ZA 

ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

2/2005 
2005-04-02 2005-04-13 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA 

GRAĐANSKO VASPITANJE - 

SAZNANJE O SEBI I DRUGIMA ZA 

DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

8/2003 
2003-12-03 2003-12-11 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA 

GRAĐANSKO VASPITANJE - 

SAZNANJE O SEBI I DRUGIMA ZA 

PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS 

93/2004 
2004-08-25 2004-08-23 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA 

GRAĐANSKO VASPITANJE - 

SAZNANJE O SEBI I DRUGIMA ZA 

TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

20/2004 
2004-12-07 2004-12-13 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA 

GRAĐANSKO VASPITANJE - 

SAZNANJE O SEBI I DRUGIMA ZA 

TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

10/2003 
2004-01-01 2004-01-15 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA 

GRAĐANSKO VASPITANJE ZA OSMI 

RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

6/2008 
2008-06-17 2008-06-16 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA 

GRAĐANSKO VASPITANJE ZA PETI 

RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

15/2005 
2005-12-13 2006-01-20 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA 

GRAĐANSKO VASPITANJE ZA SEDMI 

RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

7/2007 
2007-08-14 2007-08-08 



 

Основна школа ,, Вожд  Карађорђе“   Јаково 

 

 

Основна школа ,, Вожд  Карађорђе“  Јаково                                                                                  
Page 217 

 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA VERSKA 

NASTAVA ZA ČETVRTI RAZRED 

OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

9/2005 
2005-11-03 2005-11-15 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA VERSKA 

NASTAVA ZA ČETVRTI RAZRED 

OSNOVNE ŠKOLE - fakultativni predmet 

- 

Sl.gl.RS-P 

23/2004 
2004-12-18 2004-12-29 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA VERSKA 

NASTAVA ZA OSMI RAZRED 

OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

7/2008 
2008-06-18 2008-06-18 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA VERSKA 

NASTAVA ZA PETI RAZRED 

OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

9/2005 
2005-11-03 2005-11-15 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA VERSKA 

NASTAVA ZA PRVI RAZRED 

OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

5/2001 
2001-10-28 2004-03-31 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA VERSKA 

NASTAVA ZA SEDMI RAZRED 

OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

2/2008 
2008-03-26 2008-03-28 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU PREDMETA VERSKA 

NASTAVA ZA TREĆI RAZRED 

OSNOVNE ŠKOLE 

Sl.gl.RS-P 

23/2004 
2004-12-18 2004-12-29 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I 

PROGRAMU ZA PRVI I DRUGI 

RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA 

I VASPITANJA 

Sl.gl.RS-P 

12/2018 
2018-07-13 2018-07-09 

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU ZA 

PRVI, DRUGI, TREĆI I ČETVRTI 

RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA 

I VASPITANJA I NASTAVNOM 

PROGRAMU ZA TREĆI RAZRED 

Sl.gl.RS-P 

12/2018 
2018-07-13 2018-07-09 
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OSNOVNOG OBRAZOVANJA I 

VASPITANJA 

PRAVILNIK O NASTAVNOM 

PROGRAMU ZA ČETVRTI RAZRED 

OSNOVNOG OBRAZOVANJA I 

VASPITANJA 

Sl.gl.RS-P 

12/2018 
2018-07-13 2018-07-09 

PRAVILNIK O NORMI ČASOVA 

NEPOSREDNOG RADA SA 

UČENICIMA NASTAVNIKA, STRUČNIH 

SARADNIKA I VASPITAČA U 

OSNOVNOJ ŠKOLI 

Sl.gl.RS-P 

2/2000 
2000-09-01 2003-10-24 

PRAVILNIK O OBAVLJANJU 

DRUŠTVENO-KORISNOG, ODNOSNO 

HUMANITARNOG RADA 

Sl.gl.RS 

68/2018 
2018-09-15 2018-09-11 

PRAVILNIK O OBRAZOVNIM 

STANDARDIMA ZA KRAJ PRVOG 

CIKLUSA OBAVEZNOG 

OBRAZOVANJA ZA PREDMETE 

SRPSKI JEZIK, MATEMATIKA I 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Sl.gl.RS-P 

5/2011 
2011-06-15 2011-07-04 

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA 

U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I 

VASPITANJU 

Sl.gl.RS 

34/2019 
2019-05-25 2019-05-21 

PRAVILNIK O OPŠTIM OSNOVAMA 

ŠKOLSKOG PROGRAMA 

Sl.gl.RS-P 

5/2004 
2004-03-07 2004-03-18 

PRAVILNIK O OPŠTIM STANDARDIMA 

POSTIGNUĆA - OBRAZOVNI 

STANDARDI ZA KRAJ OBAVEZNOG 

OBRAZOVANJA 

Sl.gl.RS-P 

5/2010 
2010-07-13 2010-07-12 

PRAVILNIK O OPŠTINSKOM SAVETU 

RODITELJA 

Sl.gl.RS 

72/2018 
2018-10-06 2018-10-02 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I 

OSTVARIVANJU NASTAVE U PRIRODI 

I EKSKURZIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI 

Sl.gl.RS 

30/2019 
2019-05-03 2019-05-06 

PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I 

UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED 

Sl.gl.RS-P 

3/2019 
2019-04-17 2019-04-11 
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OSNOVNOG OBRAZOVANJA I 

VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE 

I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED 

OSNOVNOG OBRAZOVANJA I 

VASPITANJA 

PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I 

UČENJA ZA PRVI CIKLUS OSNOVNOG 

OBRAZOVANJA I VASPITANJA I 

PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA 

PRVI RAZRED OSNOVNOG 

OBRAZOVANJA I VASPITANJA 

Sl.gl.RS-P 

1/2019 
2019-02-19 2019-02-13 

PRAVILNIK O PLANU UDŽBENIKA 
Sl.gl.RS-P 

11/2019 
2019-08-23 2019-08-19 

PRAVILNIK O POLAGANJU 

STRUČNOG ISPITA ZA SEKRETARA 

USTANOVE OBRAZOVANJA I 

VASPITANJA 

Sl.gl.RS 

8/2011 
2011-02-19 2011-02-16 

PRAVILNIK O POSTUPANJU 

USTANOVE U SLUČAJU SUMNJE ILI 

UTVRĐENOG DISKRIMINATORNOG 

PONAŠANJA I VREĐANJA UGLEDA, 

ČASTI ILI DOSTOJANSTVA LIČNOSTI 

Sl.gl.RS 

65/2018 
2018-09-01 2018-08-28 

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I 

UČENJA ZA DRUGI RAZRED 

OSNOVNOG OBRAZOVANJA I 

VASPITANJA 

Sl.gl.RS-P 

3/2019 
2019-04-17 2019-04-11 

PRAVILNIK O NASTAVNOM 

PROGRAMU ZA OSMI RAZRED 

OSNOVNOG OBRAZOVANJA I 

VASPITANJA 

Sl.gl.RS-P 

12/2018   

PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE I 

POLAGANJU ISPITA ZA LICENCU ZA 

DIREKTORA USTANOVE 

OBRAZOVANJA I VASPITANJA 

Sl.gl.RS 

63/2018 
2018-08-25 2018-08-21 

PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA 

PEDAGOŠKOG ASISTENTA 

Sl.gl.RS-P 

11/2010 
2010-12-14 2010-12-09 
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PRAVILNIK O PROGRAMU SVIH 

OBLIKA RADA STRUČNIH SARADNIKA 

Sl.gl.RS-P 

5/2012 
2012-06-27 2012-06-21 

PRAVILNIK O PROGRAMU 

ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM 

OBRAZOVANJU I VASPITANJU 

Sl.gl.RS-P 

2/2018 
2018-03-14 2018-03-08 

PRAVILNIK O PROTOKOLU 

POSTUPANJA U USTANOVI U 

ODGOVORU NA NASILJE, 

ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE 

Sl.gl.RS 

46/2019 
2019-07-04 2019-06-28 

PRAVILNIK O RADU POSEBNE 

RADNE GRUPE I RADNIH PODGRUPA 

ZA PRAĆENJE I KONTROLU 

PREUZIMANJA ZAPOSLENIH SA 

LISTE 

Sl.gl.RS 

66/2018 
2018-09-06 2018-08-31 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU 

VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU 

JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ 

ŠKOLI 

Sl.gl.RS 

56/2019 
2019-08-15 2019-08-09 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU 

VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU 

JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ 

ŠKOLI 

Sl.gl.RS 

66/2018 
2018-09-01 2018-09-03 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBRASCU 

LICENCE NASTAVNIKA, VASPITAČA I 

STRUČNIH SARADNIKA 

Sl.gl.RS 

36/2018 
2018-05-18 2018-05-14 

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM 

USAVRŠAVANJU I NAPREDOVANJU U 

ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I 

STRUČNIH SARADNIKA 

Sl.gl.RS 

48/2018 
2018-06-30 2018-06-27 

PRAVILNIK O STANDARDIMA 

KOMPETENCIJA DIREKTORA 

USTANOVA OBRAZOVANJA I 

VASPITANJA 

Sl.gl.RS 

38/2013 
2013-05-04 2013-04-30 

PRAVILNIK O STANDARDIMA 

KOMPETENCIJA ZA PROFESIJU 

NASTAVNIKA I NJIHOVOG 

Sl.gl.RS-P 

5/2011 
2011-06-15 2011-07-04 
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PROFESIONALNOG RAZVOJA 

PRAVILNIK O STANDARDIMA 

KVALITETA RADA USTANOVE 

Sl.gl.RS-P 

14/2018 
2018-08-10 2018-08-06 

PRAVILNIK O STANDARDIMA 

KVALITETA UDŽBENIKA I UPUTSTVO 

O NJIHOVOJ UPOTREBI 

Sl.gl.RS 

45/2018 
2018-06-21 2018-06-15 

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI 

OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I 

STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ 

ŠKOLI 

Sl.gl.RS-P 

11/2019 
2019-08-23 2019-08-19 

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI 

OBRAZOVANJA NASTAVNIKA KOJI 

IZVODE OBRAZOVNO-VASPITNI RAD 

IZ IZBORNIH PREDMETA U 

OSNOVNOJ ŠKOLI 

Sl.gl.RS-P 

11/2017 
2018-01-03 2017-12-27 

PRAVILNIK O STRUČNO-

PEDAGOŠKOM NADZORU 

Sl.gl.RS 

34/2012 
2012-04-26 2012-04-20 

PRAVILNIK O UČENIČKIM 

ZADRUGAMA 

Sl.gl.RS 

31/2018 
2018-05-05 2018-05-03 

PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U 

SREDNJU ŠKOLU 

Sl.gl.RS 

30/2019 
2019-04-26 2019-05-03 

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU 

NAPREDOVANJA UČENIKA OSNOVNE 

ŠKOLE 

Sl.gl.RS 

47/1994 
1994-07-22 2002-10-02 

PRAVILNIK O VREDNOVANJU 

KVALITETA RADA USTANOVE 

Sl.gl.RS 

10/2019 
2019-02-23 2019-02-20 

PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE 

SPREME NASTAVNIKA VERSKE 

NASTAVE ZA PRVI RAZRED 

OSNOVNE ŠKOLE I KRITERIJUMIMA I 

NAČINU OCENJIVANJA UČENIKA KOJI 

POHAĐA VERSKU NASTAVU 

Sl.gl.RS 

93/2004 
2004-08-25 2004-08-23 

PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE 

SPREME NASTAVNIKA VERSKE 

NASTAVE ZA PRVI RAZRED SREDNJE 

Sl.gl.RS-P 

5/2001 
2001-10-28 2004-06-28 
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ŠKOLE I KRITERIJUMIMA I NAČINU 

OCENJIVANJA UČENIKA KOJI 

POHAĐA VERSKU NASTAVU 

 

                        1.2.2 Интерни и општи акти школе 

 

 Датум 

доношења 

Дел. бр. и датум 

СТАТУТ 

 

24.04.2019. 376-1/19 

Правилник о организацији и 

систематизацији послова 

13.09.2018. 920-5/18 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ 

ученика, запослених и родитеља 

деце/ученика  

07.03.2018. 229/18 

Пословник о раду школског одбора 07.03.2018. 223/18 

Пословник о раду савета родитеља 07.03.2018. 282/18 

Пословник о раду ученичког 

парламента 

07.03.2018. 228/18 

Пословник о раду наставничког 

већа 

07.03.2018. 225/18 

Правилник о дисциплинској и 

материјалној одговорности 

запослених у установи 

07.03.2018.. 227/18. 

Правилник о васпитној, васпитно-

дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика 

23.11.2018. 1205/18 

Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите  и безбедности 

ученика за врме боравка у школи и 

свих активности које организује 

школа 

07.03.2018. 226/18 

Правилник за одређивање 

критеријума запослених за чијим 

31.08.2015. 1068/15 
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радом је престала потреба 

Правилник о противпожарној 

заштити 

 

23.03.2009. 

28.10.2010. 

345/09 1083/10 

Правилник о унутрашњој 

организацији рада школе 

 

07.03.2018.. 230/18 

Правилник о правима, обавезама и 

одговорности ученика 

07.03.2018. 224/18 

Правилник о изгледу и употреби 

печата и штамбиља у школи 

 

24.04.2007. 140/07 

Правилник о проглашењу ђака 

генерације 

07.05.2007. 157/07 

Правилник о похваљивању и 

награђивању ученика 

04.02.2010. 134/10 

Посебни протокол за заштиту деце, 

ученика од злостављања и 

занемаривања 

04.02.2010. 

26.04.2010. 

135/10 423/10 

Правилник о организацији буџетског 

рачуноводства 

03.12.2009. 1321/09 

Правилник о органозовању пописа, 

начину и роковима вршења пописа 

и усклађивања књиговодствено 

стања са стварним стањем 

03.12.2009. 1323/09 

Правилник о канцеларијском и 

архивском пословању 

14.09.2011. 1199-5/11 

Правилник о поступку унутрашњег 

узбуњивања 

08.12.2015 1792/15 

Правилник о раду школске 

библиотеке  

25.03.2014. 420/14 
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