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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
 

 

Основне школе „Нада Поповић” Крушевац 
 

 

Датум  доношења: 15. септембар  2021. године 

Деловодни  број:  
 

 

Годишњи план рада 
 

 
Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин, носиоци остваривања школског 
програма и друга питања од значаја за остваривање школског програма. 
 

Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром, развојним планом и  
школским програмом, до 15. септембра текуће школске године. 
 

 

Назив школе ОШ „Нада Поповић” 

Место и адреса 

 
Ломничке борбе 7, Крушевац 

Број телефона 
037 /354-76-10 секретар 

037/350-15-20 стручна служба 

Број факса 037/310-26-10 

Адреса електронске поште nadapopovicks1@gmail.com 

Сајт школе www.nadapopovic.edu.rs 

Име и презиме директора Jелена Ивановић 
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На  основу  члана 62 и чл.119 став 1 тачка 2 Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања („Службени  гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 

др.закони и 10/2019),  Школски  одбор  Основне школe „Нада Поповић” у 
Крушевцу,  на седници   одржаној  дана 15.09.2021. године, донео је 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ОШ „НАДА ПОПОВИЋ” У КРУШЕВЦУ 

 ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ 

 

 
 

 

 

 

 

                       Председница  
                                       Школског  одбора 

       
                              _______________________________ 

                                                     Данијела Андрејић, проф. 
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1. ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ГОДИШЊЕГ  
ПЛАНА  РАДА  ШКОЛЕ И  ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА 

2020/2021.  ГОДИНЕ 
 

Основна школа „Нада Поповић” је савремена школа, у густо насељеном делу града, 
коју је у школској 2020/2021. години похађало 1300 ученика распоређених у 49 одељења и то 
25 одељења у разредној и 24 одељења у предметној настави. Рад школе је био организован у 
две смене. 

  Школска године је организована и реализована према Стручном упутству МПНТР и 
била је усмерена на комбиновани модел где су одељења била подељена на групе. Смењивање 
група за разредну наставу је спровођено на недељном нивоу, док је за предметну наставу 
била организација прва група понедеља, среда и петак, а друга група уторк и четвртак. 
Запослени у школи, ученици и родитељи су међусобно сарађивали, како би се сви исходи 
испунили. Евиденција која се водила путем есДневника је дошла до изражаја.  

У пројекат МПНТР „2000-дигиталних учионица“ било је укључено преко тридесет 
наставника укључујући и наставнике који су обуку прошли у другим школама, а сада су 
радници наше школе. Школа поседује Енергетски пасош на основу реализације бројних 
пројеката везаних за енергетску ефикасност. Продужен је уговор са МПНТР за учешће у 
пројекту „Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме – друга фаза“, тиме 
школа постаје трајно осетљива на инклузивно образовање, што се у  пракси и доказује. У 
школи се негује различитост, мултикултуралност, поштује индивидуалност и потреба за 
напредовањем сваког ученика. Школа своју осетљивост и позитивну реакцију показује на 
иницијативу, креативност и потребе наставника и пружа додатну подршку ново запосленим 
наставницима, што све заједно доприноси унапређењу квалитета рада установе. 

У јануару 2021. наша Школа постаје део пилот пројекта МПНТР „Дигитална школа“ 

са још двадесет школа Србије. У току школске 2020/2021. године реализоване су све 
потребне активности почев од Селфи истраживања 2019. преко семинара за реализацију 
пројекта под руководством координатора Јелене Марковић. Стручном усавршавању и 
квалитетној настави на даљину  је у многоме допринело усвршавање у оквиру установе 
организоване непосредно у оквиру тимова и преко ТИМС-а. Настава на даљину у протеклом 
периоду нам је помогла да имамо довољно доказа да ученици и наставници школе поседују 
дигиталну писменост, која нам омогућава да задржимо квалитет наставе и наставимо да 
радимо на јачању исте. Ознака Дигитална школа је дефинисана са девет кључних области и 
свакако очекујемо да током наредне школске године добијемо врло јасну повретну 
информацију о постигнућима наше школе по датој теми. 
        Школа константно бележи висок успех на завршним испитима па нам је циљ већ дужи 
низ година да их сачувамо. Организација и реализација завршног испита је на високом 
нивоу. Ученици показују зрелост приликом полагања завршног испита. Из званичних 
извештаја које обрађује Завод за образовање и вредновање резултата рада, резултати наших 
ученика су изнад просека Расинског округа и Републике Србије. Школске оцене су у складу 
са резултатима на завршном испиту. Велики број ученика је уписао жељене образовне 
профиле, што је показатељ добро одрађене професионалне оријентације (78% ученика 
уписано на основу своје прве жеље). 
       Сарађујемо са друштвеним установама, здравственим установама и другим  
организацијама и институцијама које нам помажу у нашој мисији припреме деце за живот. 
        Настава је у потпуности стручно заступљена. Постигнућа ученика се огледају кроз 
њихов успех на крају школске године. Први разред 155 ученика и сви су остварили 
прописане исходе у складу са својим могућностима. Одличан успех је остварило 737 

ученика, врло добар 299, добар 109. Позитиван успех остварили су сви ученици. 
         Ученици свих разреда су за најбоља постигнућа и показане резултате награђени 
књигама. Дипломом „Вук Караџић“ награђен је 31 ученик, а осталим дипломама из 
појединих области  награђено  је   57  ученика  у осмом разреду. Резултати ученика су у 
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складу са системом за подршку ученицима са изузетним способностима који функционишу у 
нашој школи. 

Без обзира на епидемиолошку ситуацију велики број ученика се припремао за 
такмичења и такмичио из предмете где су такмичења организована. Као и ранијих година 
остварени су резултати вредни пажње на свим нивоима такмичења. Резултате ученика и 
наставника подржавамо кроз јавну похвалу и награђивањем књигама, као и промоцијом 
успеха на званичном сајту и фејсу школе. 
           Школа је била домаћин општинског и окружног такмичења из математике. На 
одржаним такмичењима ученици су постигли изузетно добре резултате уз велики труд и 
залагање ученика и наставника. 

Рекреативна и екскурзије које су остале нереализоване из претходне школске године 
су реализоване према програму по коме су планиране у сарадњи са агенцијом и уз нову 
сагласност родитеља за извођење исте. 

С обзиром на отежане околности рада изазване пандемијом, труд и посвећеност 
запослених је уродио плодом да смо реализовали ШПР за школску 2021/22.у целости. 

Школску годину смо завршили  ојачани новим знањима и сигурнији у себе и своју мисију. 
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1.1. Извештај директора школе за школску 2020/21. годину 

 
Надлежност и одговорност директора школе прописани су чланом 126 ЗАКОНА  О 

ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС", бр. 
88/2017,27/2018-др.закони и 10/2019).  

 Као директор сам одговорна за законитост рада и за успешно обављање делатности 
установе. Осим послова утврђених законом и статутом установе, као директор: 

 Организујем остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 
установе, у току  школске године. Приоритет свих активности имају превентивне акције са 
циљем стварања безбедне радне средине пријатне за све актере  а истовремено подстицајне 
за развој деце.  

Прихватам сваку врсту иницијативе која води ка стварању и одржавању услова који 
јачају квалитет образовања за све ученике, унапређујући квалитет наставе, ефикасном 
применом тимског рада на свим нивоима деловања.  

У процесу самовредновања сматрамо да је најважнија примена Правилника о 
вредновању квалитета рада установе. Тимски рад и стручно усавршавање наставника у 
оквиру установе, реализује се применом нових стандарда, који су врло детаљно разложени 
показатељима и њиховим подпоказатељима, који дају јасну слику не само о присутности 
одређеног стандарда већ о квалитету присутног стандарда у настави.  

Посета часова је примарни задатак који је испланиран акционим планом Тима за 
Самовредновање. Посете  врши Тим састављен од псхолога, педагога, наставника одређених 
предмета руковођен директором Школе, према унапред сачињеном распореду. С обзиром на 
насталу ванредну ситуацију, завршен први круг посете и критички осврт са образложеним 
оценама је део извештаја тима за самовредновање. Пошто је и пандемија обележила школску 
годину  наше снаге су усмераване максимално на изналажењу начина за одржавање 
квалитета образовно васпитног процеса. Ажурирање сајта наставним садржајима са 
упутствима за рад се показало као веома добар начин за комуникацију до тренутка када није 
заживела настава преко платформе ТИМС. Нови начин посете и нови обрасци процене 
часова су уродили да овакав рад на даљину ојача дигиталне компетенциjе по свим 
областима, и наставника и запослених. Верујем да је тежина  ситуације и тимска  посета 
часова по свим посматраним стандардима појачала квалитет наставе а тиме и успех ученика. 
Даља процена посматраних часова  наставља се после критичког осврта на оствареност 
посматраних показатеља. 

Овакав начин педагошко инструктивног рада већ доприноси јачању компетенција 
наставника, примена језика стандарда ће у многоме подићи ниво квалитета рада тј. 
Квалитета наставног часа, што и јесте најважније за Школу. Развојним планом установе, 
одређени су правци  развоја наше школе, и радимо на излиставању нових циљева јер ове 
године имамо задатак да израдимо и усвојимо нови петогодишњи Развојни план наше 
Школе. 

   Финансијска средства су ограничена финансијским планом усвојеним од стране 
Градског већа града Крушевца, па средства и трошимо према том плану у складу са Законом.  
Све захтеве и финансијску документацију ажурирамо благовремено у складу са законом и 
прописима, уз професионалну одговорност и сарадњу са  шефом рачуноводства и секретаром 
школе.  

 Од школске 2018/2019.године користи се  Ес-дневник, добили смо престижну ознаку 
eTwinning  школа, Ерасмус пројектом потврдили  смо спремност за међународну 
професионалну комуникацију. Наш стални задатак је јачање дигиталних компетенција, како 
би примена савремених наставних средстава и кабинетске наставе доприносила јачању 
мотивације ученика и њихове мисаоне активности. Наша Школа је у двадесет школа Србије 
део пилот пројекта МПНТР „Дигитална школа“.  

Реализоване су све потребне активности почев од Селфи истраживања 2019. преко 
семинара, који су даље диктирали стучно усавршавање унутар установе које је од кључног 
значаја било за наше функционисање. Сви на истом задатку смо покушавали да свако својом 
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најјачом страном допринесе да напредујемо у свакодневном раду. Настава на даљину у 
протеклом периоду нам је помогла да имамо довољно доказа да ученици и наставници школе 
поседују дигиталну писменост, која нам омогућава да задржимо квалитет наставе и 
наставимо да радимо на јачању исте. Ознака Дигитална школа је дефинисана са девет 
кључних области и свакако очекујемо да током наредне школске године добијемо врло јасну 
повретну информацију о постигнућима наше школе по датој теми. 

 Наша визија је да постанемо Модел Школа, центар иновација и васпитно-образовне 
изузетности, без обзира на околности које настају квалитет наставе је приоритет у свим 
временима. 

Покушавамо да превазиђемо недостатке различите природе, аплицирањем пројеката и 
захтева за донације. Сарађујемo са органима локалне самоуправе, организацијама и 
удружењима.  Добра сарадња на свим нивоима је темељ школе, тимским радом и сталним 
стручним усавршавањем рада наставника и сарадника обезбеђујемо одржавање квалитета 
рада установе. Овa школскa годинa је максимално, посвећена реализацији Плана унапређења 
рада школе, и одржавању постојећих квалитета уз иницирање нових. Критеријум успеха 
наше школе расте из године у годину, захваљујући посвећености, професионалности и 
тимском раду запослених.  

  Све запослене, родитеље и ученике обавештавамо благовремено о свим питањима од 
интереса за рад установе. Састанци стручних већа су у току године организовани и 
реализовани према Годишњем плану рада школе, као и  састанци Наставничког већа када 
коришћењем   презентација постижемо бољу ефикасност у раду. О раду на седницама 
постоје уредно архивирани записници, а о раду тимова говоре записници тимова. 

Редовности одржавања састанака свих нивоа и облика нам је помогао рад преко ТИМС 
платформе, тренутна физичка удаљеност је развила нову врсту зрелости и компетенција свих 
нас у школи. 

 

 

Јелена Ивановић, директорка 
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1.2.  Извештај о резултатима завршног испита на крају 
основног образовања и васпитања у школској 2020/2021. години 

 
Извештаји о резултатима завршног испита у последњих шест година, показују да 

одржавамо постојећи континуитет нивоа ученичких постигнућа у односу на стандарде. 
 

Анализа истих података показује да  ученици одржавају резултате на завршном испиту и 
оправдавају успех из основне школе. 
 

Табела 2. Успех ученика осмог разреда на крају другог полугодишта 

Оде- 

љење 

Број ученика Успех ученика СВЕГА ÷ 

мушки женски свега одличан вр.доб. добар довољан 

1. 12 17 29 16 10       3       0 29 100 

2. 17 13 30       8 21       1       0 30 100 

3. 15 14 29       9 14       6       0 29 100 

4. 18 11 29       9 14       6       0 29 100 

5.        9 21 30 17       8       5       0 30 100 

6. 15 16 31 17 10       4       0 31 100 

свега 86 92 178 76 77      25       0 178 100 

 

На завршни испит школске 2020/21. године приступило је 178 ученика (86 дечака и 92 

девојчице). У првом испитном року испит је положило 177 ученика, а у другом испитном 
року 1 ученица , због болести.  Преко 78% њих уписало је средњу школу на основу своје 
прве жеље са листе, што говори о квалитетној и реалној процени ученика, која произилази из 

добре сарадње школе и породице на корист деце. 
Анализа завршног испита од стране ЗУОВ-а биће додата Анексом. 

 

Васпитно-образовни рад у школи је у складу са стандардима квалитета рада установе, 
који су полазиште рада сваког наставника. 

 

Области квалитета рада установе су: 
1. Програмирање, планирање и извештавање                  
2. Настава и учење                     
3. Образовна постигнућа ученика  
4. Подршка ученицима                           
5. Етос                   
6. Организација рада школа, управљање људским и материјалним ресурсима 

 

Квалитетан свакодневни живот школе подразумева да: 
- Приликом програмирања рада  уважавамо узрасне, развојне и специфичне 

потребе ученика; 
- Наставник континуирано вреднује сопствени рад у складу са стандардима 

квалитета рада  и има критички однос у самопроцењивању; 
- Сваки ученик има прилику да буде успешан, а наставник ефикасно управља 

процесом учења на часу, прилагођава рад образовно-васпитним потребама 
ученика, како би ученик усвајао знања, развијао вештине и компетенције на часу; 

- Школа континуирано доприноси бољим постигнућима ученика пружајући 
потребну додатну подршку свим ученицима; 

- Кроз наставни рад и ваннаставне активности, које су у складу са интересовањима 
ученика, школа подстиче лични, професионални и социјални развој ученика; 

- Школа стално уводи иновације у рад, мења и унапређује васпитно-образовну 
праксу тежећи ка васпитно-образовној изузетности; 
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- Школа иницира пројектно ангажовање, сарађује са другим установама и 
институцијама на локалном и међународном нивоу, примењујући 
предузетништво, које јача кључне компетенције ученика и наставника за 
целоживотно учење; 

 

Екскурзије, рекреативне наставе реализоване су: 
8. разред – 19. и 20.06.2021. године – Крушевац – Златибор – из школске 2019/20. 

године. 
6. разред – 22.-23.06.2021. године – Крушевац  -  Дивчибаре – из школске 2019/20. 

године. 
4. разред – 26.06.2021. године  - Крушевац – Београд  
Рекреативна настава – 2. Разред – Сребрно језеро – 19.-27.06.2021. – из шк.19/20. 

године 

 

Релације су  реализоване према плану Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. 

годину, уважавајући препоруке Кризног штаба и одлуке родитеља. 

 

Планирани часови и садржаји рада ученичких организација и слободних активности  

реализовани су  кроз часове слободних активности.  
Седнице одељењског и наставничког већа одржане су према утврђеном редоследу и 

плану, на почетку школске године и током првог полугодишта, а по увођењу ванредног 
стања реализоване су преко платформе ТЕАМС, за коју смо добили корисничке налоге и 
подршку од стране МПНТР. После сваке анализе ученичких постигнућа трудимо се да 
дефинишемо мере за побољшање истих. 

 

Стручно усавршавање и професионални развој наставника реализовао се кроз рад  
стручних актива и већа одржавањем предавања и практичних часова, праћењем стручне 
литературе, али и посетом семинара. Увођењем наставе на даљину унапређене су дигиталне 
компетенције наставника. За сваки облик стручног усавршавања у установи и ван установе 
наставници су приложили доказ  (сертификат, потврду, припрему.........). 

 

Приликом израде ГПР школе за 202/22. годину полазну основу чине  Закон о 
основном образовању и васпитању  (''Службени гласник РС''бр.55/2013,101/2017, 

27/2018.-др.закони и 10/2019), Закон о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019) и остали важећи 
правни прописи  значајни за рад школе. 
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1.3.  Извештај Тима за планирање и реализацију стручног 
усавршавања 

Период : септембар 2020 – август 2021. године 

 

Начин рада Тима се мењао током школске године у складу са ситуацијом. Рад у онлајн 
окружењу је интензивирао потребу за дигиталним компетенцијама наставника, који су 
прошли одређен број семинара и вебинара.  

 

Ст
ру

чн
о 

ус
ав

рш
ав

ањ
е 

ва
н 

ус
та

но
ве

 

Назив програма стручног усавршавања Број полазника 

Програм обуке наставника разредне наставе за предмет 
дигитални свет  

2 

Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима учења 

6 

Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник 
– увођење електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

6 

Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном 
окружењу 

24 

Ваннаставне активности по мери ученика 1 

Webinar: Online teaching for beginners and false beginners 1 

 

Стереотипии и предрасуде и шта и како са њима 8 

Практична примена вештина и метода учења у школама 8 

Програм обуке за дежурне 
наставнике/прегледаче/супервизоре на завршном испиту 
у основном образовању 

65 

Онлајн и хибридна настава у дигиталној установи 15 

Водич за васпитаче – породица у вртлогу дроге 1 

Како унапредити процес самоевалуације у области 
наставе и учења? 

1 

 

У периоду септембар-октобар 2020. године наставница географије Данијела Секулић 
реализовала је обуке за запослене, учитеље и стручне сараднике у оквиру семинара 
“Формативно оцењивање у дигиталном окружењу” (водитељ радионице практичара) у нашој 
школи. Сарадња се одвијала и међу запосленима других основних школа: Музичке школе 
“Стеван Христић”, ОШ “Кнез Лазар” Велики Купци, ОШ “Деспот Стефан” Горњи Степош, 
ОШ “Велизар Станковић Корчагин” Велики Шиљеговац. Размена искустава и идеја међу 
колегама, који су радили у мешовитим тимовима, је била веома занимљива и конструктивна. 
Школа је и овом приликом показала да наставници са звањем и стручни сарадници сарадњом 
унутар школе и умрежавањем између школа вреднују и унапређују наставу и учење 
(показатељ 6.4.3.) 
Од укупног броја запослених учитеља и наставника, обуку је прошло 45 % наставника 
(укључујући директора школе и стручног сарадника). 
Применом програма обуке развијају се компетенцијe: за наставу и учење (К2), компетенције 
за подршку развоју личности детета и ученика (К3) и комуникацију и сарадњу (К4).Обука је 
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сврстана у приоритетну област П1 која се односи на унапређивање дигиталних компетенција 
ученика и наставника и употребу информационо-комуникационих технологија у реализацији 
образовно-васпитног процеса.Учесници који су прошли целокупну обуку добијају 
сертификат од стране Завода у износу од 12 сати стручног усавршавања у складу са решењем 
министра бр. 610-00- 00439/2020-07. 

 

Списак наставника који су припремили и снимали часове за РТС 

 

Укупно 16 наставника је снимало часове уз стручну подршку колега и педагошких и 
просветних саветника. Снимљено је укупно 41 час из различитих предмета и из свих разреда. 
Часови су припремани тимски а само снимање је реализовано  уз подршку информатичара и 
личну упорност и посвећеност наставника. 
 

Наставници разредне наставе: 
1. разред: Сања Ивановић, 3 часа уз подршку учитељица првог разреда; 

2. разред: Тијана Стојановић, 3 часа  уз подршку учитељица  другог разреда; 

3. разред: Вања Брајушковић, уз подршку учитељица трећег разреда Елеоноре Вујиновић и 
Лидије Мутавџић ( које су јој и ментори јер је Вања приправник); 

4. разред: Весна Миладиновић 2 часа; Данијела Андрејић и Светлана Лазић 1 час; Гордана 
Матић и Сузана Ристић 1 час; 

Због здравствене спречености учитељица четвртог разреда само снимање је реализовала 
Анита Перић, педагошки саветник. 
 

Наставници преметне наставе: 
За физику: 4 часа,  3 за 7. разред и 1 за 8. разред : Биљана Даничић и Бојан Варинац тимски 

За историју: Бојан Николић, 2 часа, 1 за 5.разред, 1 за 6.разред; Јована Аздејковић Павловић, 

4 часа, 2 за 7. разред 2 за 8. разред 

За географију: Данијела Секулић, 3 часа за 8 разред 

За хемију: Мирела Ралић, 1 час за 7. разред 

За математику: Александар Дамњановић, 2 часа за 5. разред; Стеван Крупниковић, 3 часа за 
7. разред 

За српски језик: Оливера Михајловић, 3 часа за 8. разред; Татјана Сикетић Јочић, 2 часа за 5. 
разред; 
За енглески језик: Татјана Бранковић, 1 час за 5. разред; 
За ТИТ: Ненад Лазић, 2 часа за 5. разред 

 

За сваки снимљени час наставници добијају 8 бодова стручног усавршавања унутар 
установе. 

 

Ст
ру

чн
о 

ус
ав

рш
ав

а
њ

е 
 у

ну
та

р 
ус

та
но

ве
 ПРЕДАВАЊЕ/ 
презентација похађаног 

семинара 

Датум 
одржавања  

Носиоци 
активности 

Број 
присутних 

Обука наставника за рад на 
платформи Microsoft Teams 

21 - 25.09.2020. Ненад Лазић  
Јелена Марковић 

Сви 
наставници 



11 

 

предметне и 
разредне 

наставе по 
стручним 
активима, 

стручни 
сарадници 

Обука наставника за онлајн 
наставу, рад на платформи 
Microsoft Teams 

05 - 14.10.2020. Ненад Лазић  
Јелена Марковић 

Драган Егерић  
Душан 

Живадиновић 
Милан Јовановић 

Снежана 
Трифуновић  

Ана Милутиновић  
Драган 

Стефановић 

Сви 
наставници 
предметне и 

разредне 
наставе по 
стручним 
активима 

Изложба ликовних радова на 
тему „Боја“ 

октобар 2020. Марија 
Радисављевић 

Ученици 6. и 
8. разреда 

Изложба ликовних радова „ 

Линија и карактер линије“ 

октобар 2020. Биљана Бајовић Ученици 5. 
разреда 

Састанак Ерасмус пројекта 
„Насиље – Не, хвала“ 

27.10.2020. СлађанаЂокић СлађанаЂокић 

Предавање о лековитим 
биљкама поводом Месеца 
здраве хране 

30.10.2020. Ирена Миљковић, 
Биљана Даничић, 

актив учитеља 
четвртог разреда 

Ученици 4. 
разреда 

Обелешавање„Дана 
климатских промена“ – 

израда паноа 

04.11.2020. Ирена Миљковић, 
Биљана Даничић, 

актив учитеља 
четвртог разреда 

Ученици 4. 
разреда 

Пројекат у сарадњи са 
Амбасадом Републике Чешке 
“Bridging the gap – Promoting 

tolerance and equality through 

Civic Education” 

24.11.2020. Снежана Ивић 
Вукојевић 

Ученици 8. 
Разреда који 

похађају 
грађанско 
васпитање 

Изложба „Уметност 
праисторије“ 

новембар 2020. Биљана Бајовић Ученици 5. 
разреда 

 

 

 

Светски дан детета – 

ваннаставне активности 

20.11.2020. Актив учитеља 
четвртог разреда 

Ученици 4. 
разреда 

Конкурс за избор најбољих 
ликовних радова у сарадњи 
са Институтом за јавно 
здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут“ 

09.12.2020. Биљана Бајовић Нина 
Станковић, 
Глорија Гајић 
5/2, 

Александра 
Јовић 5/3 
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Новогодишња изложба 
дечијих радова 

18.12.2020. Стручно веће 
разредне наставе 

Стручно веће 
разредне 
наставе, 

ученици од 1. 
до 4. разреда 

Обука наставника за рад у 
есДневнику 

14.01.2021. Ненад Лазић Наставници 
предметне и 

разредне 
наставе, 
стручни 

сарадници 

 
Изложба дечјих радова и 
старих сатова  

10.02.2021. Учитељице 2. 
разреда  

2. разред 

 
Рзгледница мој краја 1.03.2021. Учитељице 2. 

разреда 

2. разред 

 

Изложба ликовних радова 
поводом Васкрса  

29.04.2021. Стручно веће 
разредне наставе 

Стручно веће 
рзредне 
наставе, 

ученици од 1. 
до 4. разреда 

 

 

Излагање на састанцима 
стручних већа за разредну 
наставу/област предмета са 
анализом и дискусијом -  
припрема за израду 
Школског програма 
(концепција усмерености 
реализације програма на 
процес учења и остваривање 
исхода, унапређење 
квалитета наставног процеса, 
значај: метода активног 
учења, корелације/ 
међупредметне повезаности, 
међупредметне компетенције 
(акценат на дигиталној 
компетенцији), формативног 
оцењивања,...) 

април/мај, 
2021. године 

Марија Васић, 
координатор 

стручног актива 
за развој 
школског 
програма, 

Јелена Марковић, 
помоћник 
директора, 

Светлана Лазић, 
координатор тима 

са 
самовредновање, 

Снежана Ивић 
Вукојевић,   

координатор 
стручног актива 

за развојно 
планирање 

Наставници 
разредне 

предметне и 
наставе 

 

 

 

Стратегије у раду са 
ученицима који показују 
проблеме у понашању 

20.05.2021. Онлајн обука Наставници 
предметне и 

разредне 
наставе 

Стручна 
служба 

 

Обука за запослене – 

Породично насиље 

20.05.2021. Онлајн обука Наставници 
предметне и 

разредне 
наставе 

 Сликање у природи –  21.06.2021. Слађана Илић, Слађана Илић 
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изложба дечјих радова  Биљана Бајовић Биљана 
Бајовић 

 

Учешће у пројекту ,, 
Отворено о дискриминацији“ 

-пројекат 

мај/јун 2021. Славица Ракић Драгана 
Ницовић 

С.Стефановић 

Д.Стефановић 

 

Обука за запослене – 

породично насиље 

мај, 2021. Онлајн обука Драгана 
Ницовић 

 

Шта родитељ треба да уради 
када има сазнање о насиљу у 
школи? 

16.06.2021. Онлајн обука Драгана 
Ницовић 

 

Како да помогнем детету да 
не буде мета вршњачког 
насиља? 

16.06.2021. Онлајн обука Драгана 
Ницовић 

 

Шта можеш да урадиш ако 
имаш сазнање да твој друг 
или другарица трпе насиље? 

12.06.2021. Онлајн обука Драгана 
Ницовић 

Подаци наведени у табели односе се на податке из записника са седница Наствничког већа и 
Стручног већа разредне наставе. Докази о појединачном стручном усавршавању наставника 
у установи кроз различите облике СУ налазе се код сваког наставника појединачно. Писање 
извештаја и друго вођење документације остварује се преко дељењог фолдера и докумената 
у њему користећи платформу Google Drive. На основу појединачних извештаја обрачунаће се 
број сакупљених сати сваког појединца за школску 2020/2021. годину кроз ексел табелу. У 
овој школској години су наставници ажурирали личне петогодишње извештаје о стручном 
усавршавању, где је евидентно да наставници поседују довољан број сати стручног 
усавршавања за петогодишњи период 2015-2020. годину.  Евиденција о стручном 
усавршавању у оквиру установе, одржавању, асистенцији и организацији угледних и 
огледних часова, тематских приредби и других активности, налази се у записницима 
Одељенских већа по разредима и актива наставника по предметима. Сваки наставник је 
дужан да води личну евиденцију о свом стручном усавршавању и прикупља доказе о истом 
према важећим Правилницима. 
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1.4. Извештај Тима за школско развојно планирање 

 

 

Област : Планирање, програмирање и извештавање 

Увидом у школску документацију и анализом исте стручни сардници као главни носиоци 
предвиђене активности дошли су до сазнања да су: 
-сви документи израђени у складу са прописаним начелима,да уважавају специфичности 
школе и да су у изради документације учествовале све кључне циљне групе. 
-РПШ  је израђен као нови трогодишњи план развоја школе 

-ГПРШ садржи све потребне елементе и уважава све новине  и новонастале околности 

-ШП је прерађен и измењен у складу са новонасталом ситуацијом ,у складу је са захтевима 
координатора и наставних програма за сваки предмет посебно (уважава Посебан програм 
рада у условима ванредне ситуације-100%) 

 

-Годишњи и оперативни планови наставника су такође усклађени са Посебним програмом 
рада у условима ванредне ситуације, утврђена је процедура и динамика предаје планова у 
електронском облику,дате су препоруке  и инструкције за припремање наставних садржаја 
,адекватну методику у условима онлајн наставе 

 

Август 2021. 
-ШП је захтевао измене у многим својим сегментима па се  на захтев координатора 
приступило изради новог ШП. Велики проценат наставника је одрадио програме на нивоу 
својих актива.Обзиром да рок за израду новог није дефинисан акценат се ставља на квалитет 
истог и биће завршен након што се сви критеријуми испоштују. 
 

Извештаји Тимова говоре у прилог реализације акционог  РП. Све планиране активности су 
реализоване.Акциони план за 2021/22. биће сачињен у наредном периоду и подразумеваће 
циљеве, задатке и активности у складу са тренутном ситуацијом и нашим трогодишњим РП. 
100% наставника је уважило и примењивало Посебни програм у условима ванредне 
ситуације.Извршена је анализа и извештавање о реализацији наставног плана и програма.  
 

Оперативни планови наставника садржали су активности за праћење рада и извештавање 
током школске године. Извештаји Кризног штаба школе такође један су од доказа који 
потврђују реализацију овог задатка. 
 

Област: Настава и учење 

Тим за евалуацију наставног процеса(директор , стручни сарадници)пратили су часове 
непосредног рада и онлајн наставе у измењеним условима рада. 
-начин рада, динамика представљања садржаја и наставни материјал за рад прилагођени су 
индивидуалним карактеристикама ученика (колико год је то било оствариво) 
 

Наставници су посвећивали време и  пажњу ученицимау складу са њиховим 
образовним и васпитним потребама  

-у онлајн настави те измене су свакако начињене услед специфичности наставе на даљину. 
Наставници су се трудили да наставне материјале и начине рада прилагоде потребама и 
могућностима,пре свега техничким, сваког ученика.  
-Реализација часова путем платформе Тимс је била обавезујућа за све и сви наставници су се 
прилагодили таквом начину рада. Наставни материјали су прилагођени и утисци директора и 
стручних сарадника говоре у прилог томе. Примере добре праксе имамо (то су сви 
снимљени часови за потребе онлајн наставе - укупно 41 час.,учешће у тое узело је 16 
наставника предметне и разредне наставе. из предмета............), а неке од њих имаћемо 
прилике и да видимо и чујемо од стране наставника који су се осмелили да сниме часове. 
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Посебан акценат при планирању и реализацији наставе стављен је на међупредметној 
повезаности и стицању међупредметних и предметних компетенција. 
Ученици су оспособљавани да користе различите технике учења уз адекватно 
усмеравање наставника. 
Ове околности потврдиле  су да школа јесте центар иновација  што је један од обавезних 
стандарда које треба задовољити ради постизања квалитета. 
 

Свој рад наставници у већем броју самовреднују и раде на унапређивању сопственог рада. 
Један од начина вредновања рада  и задовољства актера онлајн наставе био је 
анкетирање путем упитника за наставнике, ученике и родитеље. Резултати анкете 
указали су нам на све предности и добити али и на недостатке на којима треба радити. 
 

Мотивисање ученика је можда најтеже остварен задатак јер је било потребно радити са 
ученицима и њиховим родитељима у време када се само размишља о сопственом здрављу и 
здрављу најмилијих. Обављали су се и формални и неформални разговори које су 
спроводили пре свега разредне старешине,стручни сарадници ,па и сви наставници 
појединачно имали су исту мисију-надвладати страх и одржати квалитет наставног процеса.  
 

Ученицима се ,можда  више него икада, пружала могућност да исказују своје 
мишљење,предлоге и идеје о начину рада у току онлине наставе. 
Увидом у документацију наставника-педагошке свеске пре свега, дошло се до сазнања да се 
знатно повећао значај формативних оцена  и да се све више вреднују продукти ученичких 
залагања. Ученички планови напредовања су одрађивани и спровођени до завршетка 
наставне године.Није било неоцењених ученика,са слабим оценама ..................Ученички 
планови напредовања су у зачетку и биће обавезни за све ученике који су остали неоцењени 
на полугодишту из најразличитијих  разлога. 
Август 2021. 
 

Област: Образовна постигнућа 

Ученици којима је потребна додатна подршка су идентификовани.Постоје ученици који раде 
по посебним образобним програмима , а и они за које ће се исти тек израђивати.Постоји 
стална сарадња одељењских старешина,тима за ИО и предметних наставника. 
Као посебан вид додатне подршке истиче се израда планова напредовања за све ученике који 

се нису баш најбоље снашли у онлајн настави или су због одсуства пропустили садржаје због 
којих имају потешкоћа. 
Завршни испит је протекао регуларно,полагали су и положили сви ученици завршне 
године.Сви су и уписали средњу школу,није био нераспоређених. Анализа завршног 
испита од стране Министарства још увек није прослеђена школама. 
 

Август 2021. 
 

Област: Подршка ученицима 

Поред стандардних облика подршке оно што се издваја јесте техничка подршка ученицима 
(па и родитељима )за коришћење Тимса. 
Август 2021. 
У школи су се одржавали часови одељењских заједница, радионице на којима се 
подстицао развој социјалних вештина (пројекат недискриминација),неговали су се 
принципи на којима почива заједнички живот ссваког појединца, неговало се 
другарство, међусобна помоћ, тимски дух. У школи функционише УП у коме ученици 
практично увежбавају развијене/стечене социјалне вештине. 
УП је имао акције едукативног карактера што је било у складу са тренутно 
предложеним епидемијским мерама. 
 

Област : Етос 



16 

 

О функционисању Тима и ситуацијама вршњачког насиља говори документација Тима 
за заштиту деце од насиља.Као приоритет истиче се боља организација и 
функционисање вршњачке заштитне мреже. 
Тежи облици дигиталног насиља нису примећени. 
Да бисмо обезбедили да школа буде безбедна средина за све-поштовали смо све прописане 
мере заштите, едуковали смо ученике како да заштите себе и друге и утицали смо на њих да 
схвате значај привремене друштвене изолације. 
У делу етоса који се односи на рад тимова,стручних органа и тела  дошло се до закључка да 
треба унапредити функционисање у смислу боље поделе задужења,боље конкретизације 
задатака,мотивације наставника,ученика и родитеља да се више укључе у рад тимова и 
уопште у рад  школе. 
Стручно усавршавање је одвија у складу са интересовањима наставника и понудама онлајн 
семинара. У школи наставници су имали прилике да усавршавају своје дигиталне 
компетенције. Сви наставници су прошли обуку за коришћењеТимса. Ес дневник постаје 
полако рутина за све али свакако подршку наставници добијају од ес-координатора. 
Најзаступљеније стручно усавршавање тренутно јесте хоризонтално кроз разговор и 
колегијално преношење сазнања. 
 

Август 2021. 
 

 Област : Организација рада школе,управљање људским и материјалним ресурсима 

За задатак-више од 50% запослених је усавршило знања и стекло компетенције у различитим 
областима О и В -немамо доказ –извештај о областима и компетенцијама СУ наставника али 
то не значи да га нисмо остварили већ само нисмо систематизовали постојеће извештаје СУ 
наставника и то ће бити одрађено у наредном периоду од стране Тима за СУ и Тима за 
обезбеђивање квалитета рада школе. 
 

 

Август 2021.год. 
 

Све ове области развоја јесу нешто што је стални задатак наше школе како би одржали 
и унапредили квалитет рада.Истим циљевима вођени, кроз исте задатке, а са 
допуњеним активностима Тимова наше школе ми ћено наставити наш развој и кроз ову 
школску годину. 
 

  

е
р
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1.5.  Извештај рада тима за професионалну оријентацију 

 

 

Извештај рада тима за професионални развој за школску 2020/21. годину 

 

Тим за професионални развој реализовао је своје активности кроз рад: 
 

* одељењских заједница, 
 

* реализацију екскурзија, 
 

* различите превентивне активности, 
 

* подршку     ученицима осмог  разреда за  избор  средње школе и образовног  профила, 
који 

ученици желе да упишу......... 
 

На  часовима   одељењске  заједнице   ученици   се  од  првог до  осмог  разреда упознају  
са 

различитим занимањима. Од шестог разреда ученици конкретније почињу да се упознају 
са 

информацијама везаним за завршни испит и са образовним профилима. 
 

На екскурзијама  и  рекреативним наставама ученици  се  на  делу  упознају са 
занимањима 

везаним за саобраћај, туризам и угоститељство, али и другим  занимањима у зависности 
од 

планираних посета. 
 

Нису реализоване радионице за седми и осми разред, реални сусрети   и  друге  
активности 

везане за  програм  седмог  и   осмог  разреда, због  епидемиолошке  ситуације   у  земљи 
и 

специфичности наставе.Уколико услови дозволе реализоваће се наредне школске године. 
 

 

Координатор   Тима   је   ученицима   осмог   разреда  преко  одељењских  старешина  
слао 

информације од доњи граница за Расински округ, начина бодовања до представљања 
средњих школа преко вибера и тимса- 



18 

 

1.7. Извештај о раду Ученичког парламента за школску  

У раду Ученичког парламента Основне школе „Нада Поповић” у школској 2020/21. 

години учествовало је по два представника свих одељењских заједница седмог и осмог 
разреда. Парламент је бројао четрнаест чланова. Програм и садржај рада усвојен је на првој 
седници Ученичког парламента. Рад Ученичког парламента координирала је и организовао је 
Милан Јовановић, наставник верске наставе. 

Ученицi су упознате са документацијом Тимова и објашњене су им њихове обавезе и 
одговорности. Разматрали План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије 
заразне болести.  

Ученици су упознати са изменама и допунама Правилника о протоколу поступања 
установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и  планом Тима за заштиту. 
Ученици су упознати и са сарадњом школе са удружењем грађана Романи Цикна у пројекту 
„Отворено о дискриминацији“ при чему су изнели своје идеје. Учествовали су у креирању 
материјала - флајера и паноа који имају за циљ повећање свести о важности прихватања и 
поштовања различитости.  

Обележавање недеље борбе против вршњачког насиља реализоваће се низом 
активности: изложбом у холу школе, одржавањем радионица , оглашавањем ученика путем 
разгласа у циљу едукације и истицања савета којих се треба придржавати увек у животу. 

Ученици су упознати са реализацијом Годишњег плана рада школе, са активностима 
које су планиране од стране различитих Тимова у школи са захтевом да препознају своју 
улогу и дају предлоге за учешће парламента у реализацији истих. 

Упознати су са квантитативном анализом успеха и дисциплине ученика на крају првог 
класификационог периода. Разматрало се о мерама за побољшање успеха и 
дисциплине.Сваки представник одељења добио је обавезу да на часу Чоса пренесе изведене 
закључке и предлоге мера за побољшање успеха и дисциплине. 

Уследио је разговор и  разматрано је шта је у претходном периоду комбинованог 
модела наставе  и онлајн наставе било најтеже и дали своје предлоге за побољшање рада у 
таквим условима и ти предлози прослеђени су стручној служби школе 

У организацији Ученичког парламента у просторијама медијатеке одржано је 
предавање: Шта знаш о пубертету. Дана 20. и 21.5.2021. године, од 11.10 до 12,45 часова у 
медијатеци предавање о пубертету пратиле су ученице шестог разреда. Утисак наставника је 
да је предавање било интересантно и поучно, деца су била заинтересована, предавач је успео 
да анимира децу и да им приближи тему. 

Ученице су успоставиле добру комуникацију са предавачем и постављале питања. 

Приликом предавања предавач се обраћала ученицима терминима прилагођеним њиховом 
узрасту. 
 

1.8. Извештај стручног актива за развој школског програма 

у току школске 2020/21. године 
 

 

** У току 1. полугодишта школске 2020/21. године, реализовано је следеће:  
 формиран стручни актив за развој ШП и подељена задужења унутар актива, август, 

2020. године 

 израђен план рада стручног актива за развој ШП за школску 2020/21. годину, август-

септембар, 2020. године 

 чланови актива упознати са активностима за почетак школске 2020/21. године, август-

септембар, 2020. године 

 припремљен материјал и упознавати чланови актива (представници стручних већа) - 
израда Анекса ШП (1, 3. и 7. разред), чланови актива имали константну комуникацију 
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са представницима стручних већа током израде (Viber, мејл, непосредно), јун, 2020. 
године 

 израђен Анекс ШП (1, 3. и 7. разред) који се односи на: за 1. разред: план наставе и 
учења за први циклус основног образовања и васпитања, обавезни предмет - 
Дигитални свет, као и програм наставе и учења поменутог предмета, док за 3. и 7 
разред: програм наставе и учења за трећи, односно седми разред основног образовања 
и васпитања оријентисани на исходе и процес учења, јун, 2020. године 

 чланови НВ упознати са Анексом ШП (1, 3. и 7. разред) (исти усвојен, на састанку 
Школског одбора 26. јун, 2020. године) 

 извршено праћење реализације програма наставе и учења - кроз инструктивно-

педагошки рад, посету часова (непосреднo и преко платформе Teams), септембар-

децембар, 2020. године 

 остварена континуирана сарадња са координаторима и члановима осталих стручних 
већа, актива и тимова на нивоу школе, посебно сарадња са Тимом за обезбеђивање 
квалитета и развој школе, септембар-децембар, 2020. године 

 извршено праћење објављивања нових Правилника - план и програм наставе и учења 
(измене/допуне), септембар-децембар, 2020. године 

** У току 2. полугодишта школске 2020/21. године, реализовано је следеће:  
 започете припреме за израду (новог) Школског програма, сарадња са представницима 

стручних већа за разредну наставу/област предмета, координаторима стручног актива 
за развојно планирање, тима за самовредновање, тима за обезбеђивање квалитета и 
развој, координатором пројекта ''Дигитална школа'',... консултације, размена (на нивоу 
конкретног већа/осталих већа), подела задужења, заказивање динамике састанака, 
март/април, 2021. године  

 припреме материјала (презентација, обрасци, правилници, изводи из законских и 
подзаконских аката, додатна објашњења, додатни материјали, линкови,...) за потребе 
помоћи и подршке приликом реализације стручних састанака, а и у вези са 
конкретном израдом Школског програма, март/април, 2021. године 

 реализовани састанци стручних већа за разредну наставу/област предмета, чланови 
упознати са материјалима, концепцијом усмерености реализације програма на процес 
учења и остваривање исхода, унапређењу квалитета наставног процеса, значају: 
метода активног учења, корелације/међупредметних повезаности, међупредметних 
компетенција (акценат на дигиталној компетенцији), формативног оцењивања,... 
послати/подељени материјали (Правилници о плану и програму за све 
разреде/обавезне предмете/активности у електронском и папирнатом облику), дата 
конкретна задужења, временски рокови,... април/мај, 2021. године 

 чланови разредних/стручних већа имали константну и континуирану комуникацију и 
сарадњу једних са другим, са координатором стручног актива за развој школског 
програма (Viber, мејл, непосредно) - праћење напредовања у изради, предлози, 
сугестије, недоумице, питања, потешкоће, решења за превазилажење, давање 
повратних информација,... посебно ''изазован'' био сегмент - остваривање наставе и 
учења, април/мај/јун, 2021. године 

 израђен Школски програм за наредни четворогодишњи период, јун, 2021. године 

 унете и новине - слободне наставне активности за школску 2021/22. годину (на основу 
резултата анкете, изабрани 5-8. разред: Цртање, сликање и вајање, Свакодневни живот 
у прошлости и Хор и оркестар), допуна програма наставе и учења за 2. разред - 
Дигитални свет (школска 2021/22. година), измена програма наставе и учења за 7. 
разред - Техника и технологија и измене програма наставе и учења за 8. разред - 
Техника и технологија и Информатика и рачунарство, крај јуна, 2021. године  

 чланови Наставничког већа упознати са Школским програмом - извршено разматрање 
на седници НВ 26.06.2021. године (исти усвојен, на састанку Школског одбора 30. јун, 

2021. године) 

 извршено праћење реализације програма наставе и учења актуелног школског 
програма за школску 2020/21. годину кроз: инструктивно-педагошки рад, посету 
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часова (непосреднo и преко платформе Teams), размену на одељењским/стручним/ 
наставничким већима, педагошким колегијуму, Школском одбору, Савету родитеља, 
Ученичком парламенту, јануар-јун, 2021. године 

 остварена континуирана сарадња (непосредно, путем мејла, Teams-a, Viber-a, 

телефоном,...) са представницима и члановима разредних/стручних већа, актива и 
тимова на нивоу школе, посебно сарадња са  представницима стручних већа за 
разредну наставу, стручних већа за област предмета, координаторима стручног актива 
за развојно планирање, тима за самовредновање, тима за обезбеђивање квалитета и 
развој, координатором пројекта ''Дигитална школа'', јануар-јун, 2021. године 

 извршено праћење објављивања нових Правилника - план и програм наставе и учења 
(измене/допуне), јануар-јун, 2021. године 

** У складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-

васпитног рада у основној школи у школској 2020/21. години, остваривање  плана 
активности школског програма и остваривање плана рада стручног актива за развој школског 
програма, било је усмерено на подршци наставницима, ученицима и родитељима, имајући у 
виду измењене услове организације и функционисања образовно-васпитног рада. 
 

** То је, пре свега, подразумевало: 
- помоћ и подршку наставницима у: креирању и изради наставних материјала (у 

дигиталном облику) који се могу користити приликом учења на даљину, осмишљавање 
активности учења (задаци, радионице, форуми,...); учешћу у планирању и припреми 
реализације тематског приступа у настави; праћењу релизације наставе и учења у оквиру 
комбинованог модела (непосредно у школи и на даљину), у оквиру виртуелних учионица, 
online часова; наставни процес је реализован на основу Оперативног плана за организацију и 
реализацију образовно-васпитног рада по Посебном програму за рад у условима пандемије 
вируса Covid-19;  

- помоћ и подршку ученицима у: осмишљавању различитих облика, начина и приступа у 
остваривању комуникације (преко Microsoft Teams, Viber); изради радионица и/или 
материјале за рад са ученицима у домену организације учења, слободног времена, 
мотивације за учење, техника учења, самовредновања напредовања кроз учење и у областима 
које се специфично односе на васпитни рад са ученицима; праћењу развоја, ангажовања, 
напредовања и оцењивања ученика; праћењу и предузимању одговарајућих мера у циљу 
обухвата свих ученика адекватним, алтернативним наставним процесом; праћењу 
оптерећености ученика, као и усклађеност програмских садржаја и захтева са узрастом и 
образовним потребама и специфичностима ученика; акценат је стављен на активности 
којима се развијају способности за решавање проблема у комуникацији, вршњачку подршку 
и самоиницијативу; посебна подршка напредовању ученика којима је потребна додатна 
подршка у раду; појачана сарадња и посредништво (између) одељењског старешине, 
родитеља и предметних наставника; праћење, помоћ и подршка од стране стручних 
сарадника; коришћење, поред Teams-a и додатних канала комуникације, ако и када за то 
постоји потреба - Вибер, телефон (фиксни и/или мобилни), лично преузимање материјала 
(додатне инструкције, упућивање, објашњења, праћење рада, повратне информације, радови, 
продукти,...), омогућено је да користе ресурсе школе (простор медијатеке, обезбеђени 
технички услови, праћење рада од стране стручних сарадника);  
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- помоћ и подршку родитељима у: пружању адекватних информација у вези  са 
организацијом и реализацијом образовно-васпитног рада; остваривању комуникације у 
функцији обезбеђивања повратних информација у вези са подршкама рада учењем на 
даљину; јачање капацитета породице у новонасталим околностима;  

- пружање психосоцијалне помоћи и подршке ученицима, наставницима и родитељима на 
јачању сопствених компетенција, техника адекватног превазилажења стресогених фактора, 
квалитетнијем планирању распореда активности, слободног времена, одређивању 
приоритета, задовољењу потреба, одговора на захтеве и задатке, одржавању континуитета,...; 

- стручно усавршавање: унапређивање дигиталне писмености коришћењем нових 
платформи, апликација и алата, канала комуникације, сарадња и размена кроз вертикалне и 
хоризонталне видове стицања знања и вештина;  

- активније учешће у планирању, програмирању, праћењу и вредновању образовно-

васпитног рада, кроз прикупљање одговарајућих информација, података и вођење 
евиденције, за потребе извештавања, како на нивоу школе, тако и Школске управе, 
Крушевац. 
 

** Поменуте активности реализоване су: 
-  кроз контиуиране и константне интеракције, размене и консултације између директно, 

директора, помоћника директора, стручних сарадника и наставника, а индиректно ученика и 
родитеља; 

- кроз реализацију састанака  стручних већа за разредну наставу/за област предмета у 
непосредно, поштујући све епидемиолошке мере, уз присуство директора, помоћника 
директора и стручних сарадника (и на даљину - преко платформе Teams), у организацији 
представника и чланова, пратећи актуелна дешавања реализације наставе, утиске, запажања 
и препоруке у циљу унапређења квалитета образовно-васпитног процеса; посебан изазов 
представљало је оцењивање, сегмент ком ће се у наредном периоду посветити посебна 
пажња у циљу осмишљавања различитих и разноврснијих начина и техника формативног 
оцењивања; 

- редовно праћење наставе неспоредно и на даљину (преко платформе Teams - часове 
редовне наставе, изборних предмета, додатног рада и допунске наставе и часова одељењског 
старешине) од стране директора, помоћника директора и стручних сарадника и том 
приликом пружена, пре свега, саветодавна подршка колегама; општи утисак је да су 
наставници уложили много труда и ентузијазма како би свој рад конципирали на један нов, 
другачији приступ у свим сегментима - припремању, планирању, реализацији, праћењу и 
вредновању - оцењивању; уз велику посвећеност и добру комуникацију, постојала је 
појачана сарадња свих актера и упућеност једних на друге; 

- редовно праћење ученика и пружање психосоцијалне помоћи, како ученицима, тако и 
родитељима - директно, индиректно, путем телефона, у сарадњи са одељењским 
старешинама и предметним наставницима; 

 

 као логичан след ствари спроведено је истраживање у вези са реализацијом наставе 
на даљину; упитник је прослеђен наставницима, а касније, прилагођен, ученицима и 
родитељима, како би се направила упоредна анализа; резултати истраживања послужила 
свима нама у сврху унапређења квалитета оваквог начина рада и учења, препознавању 
предности и превазилажењу недостатака.  Општи закључак је, да се и поред бројних изазова, 
вид наставе на даљину пружа целоживотно учење свим актерима, даје простора за додатним 
усавршавањем и истраживањем бројних могућности нових платформи, алата, апликација, 
израде материјала, разноврсних садржаја, али да су, ипак, непоредан рад и интеракција са 
ученицима (родитељима, запосленима,...) незаменљиви.  
Парадокс промене: ''Ако хоћемо да мењамо све,нећемо променити ништа''. 
 

30.06.2021. године                                                                  Координатор стручног актива  
за развој школског програма  

Марија Васић, стручни сарадник - психолог 
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1.8.  Извештај Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања 

 

1. У школи није вођен ниједан васпитно-дисциплински поступак. 
 

2. Потребе за стручним усавршавањем наставника 

На основу стручног усавршавања наставника претходних година, потреба школе, али и 

понуде из Каталога стручног усавршавања потребе за даљим стручним усавршавањем , 
школске 2020/2021. године, у овој области су едукације из васпитног рада и општих питања 
наставе и образовања деце са посебним потребама. 
Ушколи су се наставници стручно усавршавали и то: 

* кроз рад стручних већа разредне наставе и за области предмета 

* коришћењем стручне литературе 

* коришћењем интернета, презентацијама............ 
* посетом трибина, форума, округлих столова на тему превенције насиља у школи 

* кроз рад одељењских већа у школи 

* онлајн семинарима 

 

3. Број превентивних активности 

 У школи је одржано 7  културних активности. Реализоване превентивне активности 
постигле су следеће: 
* степен разумевања и толеранције између ученика и наставника је знатно већи, као и код 
самих 

ученика, због упућености једни на друге приликом планирања, вежбања и реализације 
активности. 
 

4. Превентивне активности по облицима насиља 

У циљу смањивања конфликтних ситуација треба реализовати више превентивних 

активности уз веће учешће ученика и родитеља. 
 

Физичко насиље: 
* одржати више спортских активности у школи, посебно за ученике од 5. до 8. разреда; 
* на различите начине указивати ученицима на последице физичког насиља и психичког 
насиља; 
* стално указивати ученицима  на  последице  самоповређивања, али и  случајног  и  
ненамерног 

повређивања других; 
* на часовима одељењске заједнице решавати све конфликте и сукобе од вербалних до 
физичких; 
* више индивидуалних разговора са ученицима од стране одељењских старешина; 
* своје слободно време код куће више користити за бављење физичким активностима, а не на 

друштвеним мрежама и интернету. 
 

Психичко и социјално насиље: 
 

* радионицама помоћи ученицима да се супротставе потенцијалном насиљу кроз јачање 

само-поуздања и оснаживањем за конструктивно решавање проблема, као и ученицима који 
имају  потребу за сталним доказивањем и повређивањем других; 
* више одржавати округле столове за ученике, родитеље и наставнике на различите теме; 
* више укључивати децу у ваннаставне активности; 
* на часовима одељењске заједнице ученицима указивати на различите технике решавања 
проблема, као и о значај задовољавања својих потреба уз поштовање туђих; 
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* одељењске старешине више да разговарају ( индивидуално) са ученицима који имају 
проблеме у  понашању, нису се социјализовала или имају било којих проблема. 
 

Без обзира на врсту и ниво насиља мора да постоји много боља сарадња између наставника и 
родитеља и то: 
* родитељи чешће да долазе и да проверавају понашање и постигнућа своје деце; 
* наставници тј. одељењски старешина да редовно обавештава родитеље о понашању деце у 
школи; 
* више укључивати ученике и родитеље у активности и живот школе на различите начине. 

 

5. Сарадња са спољашњом заштитном мрежом 

 

Школа је сарађивала са установама и институцијама у Крушевцу и шире у циљу 
превенције насиља у школи и то: 

1. Дечијим диспанзером 

2. Заводом за јавно здравље Крушевац 

3. Полицијском управом 

4. Здравственим центром 

5. КЦК 

6. Новине Град 

7. Школска управа Крушевац 

8. Клуб за младе 

 

Сарадања са наведеним институцијама реализована је кроз различите активности, 
едукације ученика, промоције резултата ученика и другим видовима сарадње приказаним у 
реализованим активностима , којима се промовише сарадња и толеранција. 

 

Неке активности са различитим институцијама локалне самоуправе нису реализоване 
због ковид ситуације у земљи, специфичном систему наставе ( дељење ученика у две групе). 

 

Школа је учествовала у пројекту ,, Отворено о дискриминацији,, у сарадњи са 
невладином  организацијом ,, Романи Цикна,, и четири основне школе у Крушевцу. 
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1.6.   Извештај Тима за инклузивно образовање 

 

На основу закључака са краја првог полугодишта Тим за инклузивно образовање своје 

активности   је усмерио   ка обезбеђивању  и  пружању  адекватне  додатне  подршке 
ученицима. 
Како би ученици у максималној мери остварили сопствене капацитете 5 ученика је упућено 
на 

ИРК ради утврђивања адекватних мера подршке. Након добијених Мишљења ИРК за 2 
ученика су урађени ИОП-и са измењеним програмом наставе и учења (Д.Т. 6/5 за математику 
и српски језик и  књижевност и М.А. 6/4 за математику), за  једног  ученика  (Л.Ј. 3/5)  након 
вредновања 

индивидуализације потребно је увести ИОП1  (прилагођени програм наставе и учења), за 2 
уче-ника  Мишљење ИРК  родитељи  су  доставили  25. 06.2021.год.  па ће се  са 
реализацијом плана 

подршке започети почетком следеће школске године. За једног ученика другог разреда ( С.Ф. 
2-5 ) у другом полугодишту на предлог учитељице урађен је ИОП-1 ( прилагођени програм 
наставе и учења ) за предмете српски језик, математика и СОН.На крају ове школске  године 
по ИОП-1 се образовало 7 ученика, по ИОП-2 5 ученика, 2 ученика (по Мишљењу ИРК) и 3 
ученика по мишљењу наставника имају индивидуализацију као основни облик додатне 
подршке. Два ученика 2. разреда имају личне пратиоце и та подршка је веома значајна за 
њихово функционисање у школи. За два ученика 8. разреда (1 уч. ИОП1 и 1 уч. привремено 

спречен да самостално пише), у сарадњи са родитељима, израђени су и реализовани планови 
подршке за полагање пробног завршног и завршног испита и уписа у средњу школу. 
Ученици су полагали у посебним просторијама уз присуство наставника који су пружали 
непосредну помоћ ученицима у смислу читања задатака и записивања одговора.Полагање је 
протекло без потешкоћа. 
 

  Тимови за додатну подршку су  одржали  састанке  за планирање и  вредновање  

ИОПа и 

индивидуализације. Одржан је састанак за једног ученика четвртог разреда ( са родитељима 
и одељењским старешином) као подршку при преласку у пети разред. Све активности су се 
одви-јале уз активно учешће родитеља и наставника.Са родитељима ученика који су упућени 
на ИРК као и ученика 8.разреда  је  одржано  више састанака  ради  прикупљања и давања  
неопходних  информација  и  сагласности  за  израду и спровођење ИОП-а. Родитељи 
ученика 8. разреда на састанцима су упознати са процедуром полагања проб-ног завршног и 
завршног испита, пријави изласка на здравствану комисију,условима и корацима за упис у 
средњу школу и жељено занимање и дали су предлог лица које ће пружати непосредну 

подршку при  полагању завршног испита. Састанци  су  одржавани  непосредно  у  
просторијама 

школе. 
 

Сви  ИОП-и  су  разматрани  и  усвојени  на Педагошком колегијуму.  Остварена је 
добра сарадња са Тимом за превенцију осипања и Тимом за превенцију 
дискриминације.Сагледавајући посебне потребе ученика, нарочито  у  условима  пандемије, 
заједничким  деловањем пружена је техничка подршка ученицима из осетљивих 
група.обезбеђени су таблети за 2 ученика који раде по ИОП-у, као и за ученике 8.разреда 
ромске националности како би равноправно учествовали у ОВ процесу. Одржане су  
радионице  са ученицима 7. и 8. разреда на тему стереотипа и предра-суда које су имале за 
циљ уочавање и прихватање различитости као богатства а не терета друш-тва и нас самих. 

 

О плановима  и реализованим активностима координатор  ТИО извештава  
Наставничко веће . Извештај о реализацији плана подршке ученицима који имаји решење 
ИРК доставен је ГУ на полугодишту и на крају школске године. 
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ЗАКЉУЧАК: У овој  школској  години, више  него  икад пре, били  смо  суочени са 

различитим препрекама  у образовању  које поједине групе ученика имају.Јасно смо 
сагледали њихове  мате-ријалне и техничке капацитете, услове живота, способност родитеља 
да се активно укључе у ОВ процес и пруже   подршку  и помоћ свом детету.Наш задатак је 

био да препознамо ту лепезу раз-личитих потреба и баријера који ученике онемогућавају да 
испоље максимум својих капацитета и да на најбољи могући начин, најадекватније 
одговоримо на њих . И уверили смо се. Свака от-клоњена препрека је осмех више за једно 
дете,његову породицу а и за нас  саме.Најважнија је позитивна емоција,људска душа и воља 
да се прихвати различито и нама ново. 
Срж инклузије и јесте ПРЕПОЗНАВАЊЕ БАРИЈЕРА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ И 
ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ  СВАКОМ УЧЕНИКУ КАКО БИ ИХ ПРЕВАЗИШАО. 
 

1.7. Извештај тима за самовредновање 

 

     Тим за самовредновање је у у школској 2020/21. години кроз низ планираних активности 
пратио 15 стандарда квалитета (27 критеријума квалитета) из 6 области стандарада квалитета 
рада установе. 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  СТАНДАРДИ 

КВАЛИТЕТА 

КРИТЕРИЈУМИ 
КВАЛИТЕТА 

1.ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1.1. 1.1.2. 

1.3. 1.3.1.  1.3.2.  1.3.3.  

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 2.2.  2.2.2.  2.2.3. 

2.3. 2.3.2.  2.3.3. 2.3.4.   

2.4. 2.4.3.  2.4.4. 

2.5. 2.5.3.  2.5.5. 

3.ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

3.1. 3.1.1.  3.1.5.  

3.2. 3.2.2. 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 4.1. 4.1.4. 4.1.4. 

4.2. 4.2.4. 

4.3. 4.3.2. 

5. ЕТОС 5.3. 5.3.2.    

5.5. 5.5.2.  5.5.3  5.5.4.  5.5.5. 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

6.2.  6.2.1. 

6.3. 6.3.2.. 

    На основу прикупљених података ,у време непосредне и онлај наставе, праћен је ниво 
остварености стандарада на основу дефинисаних критеријумима.  
 

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

     На почетку школске године израђен је Школски развојни палан  који уважава специфичне 
потребе свих актера школског живот. План важи за три школске године. 
Наставници васпитно- образовни рад планирајуу скалду са договореном организацијом од 
почетка школске године (разредна настава-4+3, предметна настава 3дана непосредног рада и 2 
два дана онлајн). 
    Оперативни планови су прилагођени плановима Министарства просвете како би ученици када 
су на онлајн настави  одржали континуитет у учењу. 
    У школи се за онлајн наставу кориси ТИМС платформа. На њој се остварује комуникација и 
подржка  ученицима.  
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    Овакав вид наставе омогућује развијање  и усавршавање међупредметних компетенција како 
ученика тако и наставника. 
 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Реализације наставе у разредној настави  прилагођена је распореду и сатници. 
Акценат је на основним садржајима, који се понаваљају и проширују кроз остале садржаје и 
предмете поштујући међупредметну корелацију. Провере знања су прилагођене сатници часа.  
Ученици су укључени у ТИМС платформу и преко ње добијају материјал за утврђивање градива 
у виду презентација, квизова и гугл упитника. На тај начин развијају се дигиталне компетенције 
ученика. 
Ученици који су похађају онлај наставу добијали су  материјале и подршку  од учитеља путем 
вибера, мејла и тимс платформе и упућују се на праћење наставе преко РТС-планете- Моја 
школа. 
Континуирано је праћење напредовања ученика и благовремено реаговање у сарадњи са 
родитељима и на основу индивидуалних планова напредовања ученика. 
Са циљем да се процени квалитет наставе у ванредним околностима, а која се делом одвијала  
онлајн преко ТИМС платформе припремљени су упитници за наставнике, ученике и родитеље 
ученика предметне наставе. 
Сврха прикупљених података је да се усаврши квалитет и ефикасност  оваквог вида наставе и 
учења у наредном периоду.Детаљна анализа упитника се налази у документацији психолога 
школе. 
Тим за посматрање часова је обавио посету часова у непосредној настави и на Тимс платформи 
за предметну наставу. 
 

3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Пробни завршни испит је организован за 178 осмака наше школе. На основу урађене анализе 
пробног завршног испита дате су смернице од стране наставника да се пропусти и недостаци 
превазиђу до завршног испита. 
Циљ је да се ученици у највећем броју упишу према својој првој жељи што је и до сада била 
пракса у нашој школи. 
ЧЕКАМО РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ОД ЗУOВ-а 

Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 
На основу педагошког профила ученика,  учитељи су планирали индивидуализацију као основни 
облик подршке  
код 4 ученика и ИПО1 код два ученика. Ученици су активно укључени у наставни процес како у 
непосредној настави тако и онлај настави. Имају подршку свог учитеља кроз комуникацију и 
слање прилагођених материјала за рад.  
У предметној настави 6 ученика ради по  ИОП1 и 3 ученика по ИОП2. 
 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

     У школи је припремљен плана подршке ученицима, доступан наставном особљу, који прелазе 
из једног циклуса у други циклус образовања (за прваке и петаке) као и за новопридошле 
ученике.  
      После сваког тромесечја организована су стручана већа наставника на којим  је припремљен 
план подршке у учењу за ученике који треба да поправе своја постигнућа. 
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Ученицима је пружена подршка наставника и стручна подршка координатора за тимс за приступ 
платформи. 
Координатори за ТИМС платфорну су пружили стручну подршку родитељима разредна наставе, 
како би ученици без проблема комуницирали са својим учитељима преко ТИМС платформе. 
У школи није запостављен рад на подстицању социјалног и професионалног развоја ученика. На 
часовима одељенског стрешине и одељенске заједнице који су распоредом планирани, са 
ученицима се разговара, подстиче позитивна комуникација и поштовање правила понашања како 
у у школи тако и у виртуалном окружењу.  
 Кроз разноврсне наставне садржаје ученицима се пружа професионална орјентација. 
Настављена је активност помоћи ученицима из осетљивих група.  
У оквиру пројекта Тима за превенцију од осипања реализоване су следеће активности: 
-Бесплатна ужина за 35 ученика 

-Подела школског прибора и ранчева 

-Опремљен је кутак за допунску наставу ( набавка рачунара) 
Од почетка школске године реализоване су превентивне мере у функцији заштите од насиља. 
Превентивне активности су допринеле општој ситуацији у школи која се огледа у томе да у 
првом полугодишту није било  повреда ученика као последица конфликтних ситуација и да у 
школи није вођен ниједан васпитно-дисциплински поступак. 
    Организација и реализација превентивних активности је настављена и у другом полугодишту. 
 

5. ЕТОС 

 

Школа је укључена у пројекат „Дигитална школа“. 

Тима за дигитализацију школе континуирано се пружа подршку свим актерима школе у 
коришћењу дигиталних средстава и на тај начин се континуирано усавршавају дигиталне 
компетенције ученика и наставника. 
Наставници и учитељи наше школе су били укључени у припрему и реализацију часова за  РТС 
ПЛАНЕТУ.  
Припремљене су презентације које презентују стучност и професионализама наставног особља 
школе.   
Тимска сарадња и дигиталне компетенције наставника и учитеља су  дошле  до изражаја 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 
РЕСУРСИМА 

 

На основу посећених часова  и упитника за наставнике предметне наставе, родитеља и ученика , 
директор и стручним тим школе има увид у рад наставника и реализацију наставног процеса.  
Редовним обавештењима и индивидуалним разговорима пружа се подршка наставном особљу и 
подстиче одговоран однос у раду. 
Директор школе је упуђен у актуелности у васпитно-образовном раду и у скалду са тим 
обавештава, подстиче иновативни приступ у настави .  
Наставници континуирано имају могућност струшног усавршавања путем онлајн обука. 
Резултати рада школе (такмичења, актуелна дешавања, сарадња са локалном заједницом...) се 
редовно промовишу како на Наставничком већу тако и путем сајта школе, фејзбука и јавног 
сервиса. 
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2. ЗАКЉУЧЦИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

1. Наставничко веће је упознато са приспелим актима МПНТР. 

2.  На крају првог и другог полугодишта проверавати оствареност образовних 
стандарда, као основа даљег планирања и рада са ученицима. 

3. Стручно усавршавање наставника остваривати у стручним већима предавањима, 
коришћењем стручне литературе и интернета, посетом семинара. Искуства са семинара 
разменити унутар стручних већа и на Наставничком већу, применом стечених знања на 
часовима вођењем свог портфолија о стручном усавршавању. 

4. На почетку године извршиће се измена задужења код оних чланова који нису показали 
предвиђене резултате, настојаће се да се пронађу могућности мотивисања изразито 
успешних радника школе. 

5. Стручно усавршавање наставника , посетом семинара, реализоваће се у ЦСУ 

Крушевац, али и у школи уколико  услови  постоје.  

6. Периодично вршити анализу рада одељењских заједница, слободних активности, 
допунске наставе, додатног рада и друштвених организација. 

7. Стручни сарадници школе ће правовремено указивати на најактуелнију методичку 

литерартуру намењену раду у основној школи. 
8. Развијати тимски рад у школи иницирањем активног учешћа свих наставника у 

тимовима, стручним активима  и стручним већима школе. 

9. Редовно ажурирати податке  о реализацији свих активности у школи. 
10. Епидемиолошка ситуација у земљи, не може да уруши квалитет редовне наставе, већ 

стечена дигитална знања треба даље развијати и усавршавати  у свим областима школског 
живота како бисмо одговорили свим будућим захтевима образовно васпитног процеса.  
Стручно усавршавање наставника је приоритет и трајни услов квалитетне наставе. 
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2.1. Смернице за годишњи план рада школе 

 

 Радити на реализацији оппштих и конкретних васпитних и образовних циљева и 
задатака школе да би се постигао пун интелектуални, социјални, морални и физички развој 
сваког и ученика у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима. 

 Осавремењавати наставу применом савремених наставних средстава и иновацијама у 
настави. 

 Упућивати наставнике на стручно усавршавање коришћењем стручне литературе, 
посетом семинара, присуствовања на стручним активима и реализацијом часова савременим 
облицима и методама рада ( тимска настава, индивидуализована настава...). Водити свој 
портфолио о стручном усавршавању. 

 Појачати васпитну улогу одељењских старешина и предметних наставника у 
остваривању програма васпитног рада : хуманих односа међу половима, сузбијању 
агресивног понашања и насиља међу децом , сузбијању пушења/ алкохолизма и дроге, 
развијању добрих међуљудских односа и одговорности код деце, коришћењу слободног 
времена, здравственог васпитања, уопште личног развоја ученика. 

 Оспособљавати ученике за самостално учење, самообразовање, правилно коришћење 
слободног времена и примену знања у свакодневном животу. Развијати код ученика 
одговорност, радозналост, самосталност  и стручност, толерантност, разумевање, способност 
самовредновања и изражавање свог  мишљења, као и жељу за новим сазнањима и радним 
навикама. 

 Радити на психолошко-педагошком образовању родитеља са нагласком на развијању 
радних навика и самосталности код ученика, превенцији болести зависности и деликвенције, 
развијању поштовања и добрих међуљудских односа како међу децом, тако и међу 
одраслима, организовањем предавања, трибина, индивидуалних разговора, реализацијом 
садржаја на часовима редовне, изборне наставе и слободних активности, као и посетом и 
организовањем семинара. 

 Унапредити сарадњу са родитељима различитим  активностима – активнијим 
учешћем у раду тимова, учешћем родитеља у пројектима школе, организовањем радионица 
за родитеље.... 

 Активно се укључити у процес самовредновања у школи, школског развојног 
планирања, посебног протокола за заштиту од насиља, занемаривања и злоставаљања и 
других активности предвиђених годишњим програмом рада школе. 

 Развијати свест код ученика, наставника и родитеља о значају заштите и очувања 
животне средине. 

 Подстицати ученике на   изградњу  сопственог   система   вредности и    вредносних 
ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све, као и отворености и 
толеранцији на све културе и вере. 

 Годишњи и месечни  планирају се на   основу Школског програма, али и образовних 
стандарда и исхода. Зато планирање наставника на свим нивоима мора да се заснива на  
образовним стандардима и исходима. 

 Оспособљавајући ученике за целоживотно учење наставници пружају додатну 
подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и  ученицима 
са тешкоћама у развоју да остваре образовне и васпитне потенцијале у складу с сопственим 
могућностима.  

 Оснаживање наставника за редовно вредновање својих професионалних компетенција 
кроз вођење сопственог портфолија о стручном усавршавању.  

 Континуирано водити евиденцију о свим активностима школе значајним за наставни 
процес,  али и за рад са ученицима, родитељима и колегама. 

* Развијати код ученика предизетнички дух. 
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2.2. Полазне основе рада школе 

 
Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да ће 

ученици након завршеног основног образовања: 
1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и 

бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 
2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и 

језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним 
вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену;  
4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 
5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе 

за сопствено изражавање; 
6) бити оспособљени за самостално учење; 
7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 
8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и 

креативно мишљење и релевантна знања; 
9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим 

активностима; 
10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 
11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 
12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, 

познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 
13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни 

да сарађују са њиховим припадницима; 
14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, 

организације и заједнице; 

15) имати интегрисана знања, вештине и ставове који су потребни свакој особи за лично 
испуњење и развој, друштвено укључивање, предузетништво и запошљавање тј. припремање за 
живот. 
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3. УСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

3.1. Материјални услови рада школе 

 

 

Материјално технички услови рада у школи су се у већој мери побољшали. Донацијом 
Јапана, Пројектом МПНТР Модернизација школа и Пројектом Владе Србије Канцеларије за 
јавна улагања наш објекат је у потпуности реконструисан и сада осим што је пријатнији  
створени су услови за кабинетску наставу. Школски објекат поседује енергетски пасош. 

 

Учионице за разредну наставу и кабинети за предметну наставу су осим белом таблом, 
опремљени компјутерима, пројекторима, поседујемо пар паметних табли , две копир машине 
и више штампача, опремљени смо наставним средствима , сходно предмету за који је 
кабинет ( о постојећим наставним средствима постоји архивирана документација). 

 

 Школа има 1317 ученика у 49 одељења а само једну малу салу за физичко ( обогаћену 
наставним средствима из донација локалних фирми), тако да предност имају ученици 
предметне наставе.  Недостатак сале превазилазимо уз добру организацију и коришћењем 
терена  за спорт у дворишту школе и објеката за спорт у граду. 

 

Поседовањем савременијег видео надзора ( 32 камере ) повећан је степен безбедности у 
школи у сваком погледу, како у току,  тако и после наставе. 

 

Тежићемо да ове школске године још квалитетније опремимо кабинете, аплицирамо за 
балон салу, обогатимо двориште спрaвама и стазом за трчање, како би школа била 
постицајно место за све ученике, и сва њихова интересовања. Час је време стваралачког 
мишљења. Постојање квалитетне интернет мреже АМРЕС, је олакшао дигитализацију 
Школе ( коришћење дигиталних уџбеника и других наставно неопходних апликација). 
Заживео је од предходне школске године Ес- дневник, добили смо престижну ознаку 
eTwinning  школа, Ерасмус пројектом потврдили  смо спремност за међународну 
професионалну комуникацију, ( да учимо али и  да научимо). Школа је део пилот пројекта 
МПНТР „ Дигитална школа .“ Аплицирање за пројекат надоградње четири учионице као и 

опремање школе новијом технологијом и намештајем су део планираних активности 
Пројектног тима школе. 

 

Наша визија да  постанемо Модел Школа, центар иновација и васпитно- образовне 
изузетности полако ће постати наша извесна реалност. 
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3.2. Услови средине у којој школа ради 

3.2.1. Објекти у друштвеној средини 

Назив објекта Садржаји који ће се реализовати 
Музеј 
Слободиште 

Библиотека града 

Археолошки парк 

Пошта 

Гарнизон- касарна војске 

Биоскоп  
Спортски центар, уста-

нове, предузећа 

Река – Морава, Расина 

Улица- раскрсница – трг 

Споменици прошлости 

Медицински центар 

Уметничка галерија 

Ватрогасно друштво 

Јастребац 

Метеоролошка станица 

Банка 

Фабрика воде Мајдево 

КЦК 

Стоматолошка 
ординација 

Позориште 

Историјски архив 

Клуб за младе 

Прошлост завичаја 

Борба за слободу народа 

Упознавање са културном установом и културним благом 

Прошлост града Крушевца 

ПТТ саобраћај 
Живот и рад у војсци 

Драмско филмска уметност 

Професионална оријентација 

 

Географски и хидролошки појмови 

Саобраћај 
Неговање родољубивих традиција 

Здравствена установа и облици здравствене заштите 

Ликовна култура и уметност 

Заштита од пожара опекотина и слично 

Заштита и очување природе и животне средине 

Упознавање са начином мерења температуре,притиска и правца 
кретања ваздуха 

Упознавање са институцијом, значајем новца, појмом валута....... 
Посета фабрици воде у  Мајдеву  
Упозанавање са активностима КЦК 

Лична хигијена – здравље зуба 

Упознавање са занимањима у Позоришту.  
Упознавање са историјом нашег народа,историја; ПО 

Саветодавни рад са ученицима и родитељима 

 

3.2.2. Укључивање родитеља и грађана у реализацију образовно 

– васпитних задатака 

 

Занимање родитеља – 
грађана 

Области и облик учења 

Кустос музеја 

Библиотекар 

ПТТ техничар 

Руководилац производње 

Саобраћајац, милиционер 

Лекар, медицинска сестра 

Кустос, руководилац галерије 

Ватрогасац 

Архитекта 

Банкар 

Апотекар 

Аутомеханичар 

Стоматолог 

Обућар 

Лекар 

Историја, ППД, разговор, одељењска заједница 

Српски језик, одељењска заједница 

Саобраћај, разговор 

Професионална оријентација, ОЗ, посматрање 

Саобраћајно васпитање, ППд, такмичење 

Здравствено васпитање,ОЗ, посете 

Ликовна култура, посматрање 

Здравствено васпитање, разговор , посете 

Техничко и информатичко образовање, математика, 
разговор 

Математика, ППД, разговор 

Хемија,разговор 

Математика, физика, техничко и информатичко 
образовање 

Биологија, посета 

ТО, посета 

Биологија, физичко васпитање, разговор, посета 
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3.3. Бројно стање ученика и одељења по разредима 

 

Раз- 
ред 

О     Д     Е     Љ     Е     Њ     Е СВЕГА 

1 2 3 4 5 6 7 ∑ М Ж 
∑ М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж 

I 30 15 15 29 14 15 30 16 14 29 13 16 29 13 16 26 11 15 - - - 6 173 82 91 

II 26 11 15 27 10 17 25 11 14 26 11 15 27 11 16 27 13 14 - - - 6 158 67 91 

III 27 14 13 25 13 12 27 10 17 25 15 10 27 13 14 24 13 11 25 12 13 7 180 90 90 

IV 26 13 13 25 12 13 30 12 18 29 13 16 24 14 10 26 11 15 - - - 6 160 75 85 

У  К  У  П  Н  О 25 671 314 357 

V 29 11 18 27 13 14 29 13 16 27 14 13 30 17 13 28 13 15 - - - 6 170 81 89 

VI 27 16 11 25 11 14 26 12 14 25 13 12 27 10 17 26 9 17 - - - 6 156 71 85 

VII 26 15 11 27 18 9 29 17 12 25 13 12 26 16 10 25 17 8 - - - 6 158 96 62 

VIII 
 

25 
14 11 22 11 11 30 9 21 29 14 15 30 14 16 24 15 9 - - - 6 160 77 83 

У  К  У  П  Н  О 24 644 325 319 

У  К  У  П  Н  О од I   до  VIII  разреда 49 1315 639 676 

 



34 

 

3.4. Директор 

Функција 
Име и 

презиме 
Степен 

стручне спреме 
Струка 

Радни 
стаж 

На радном месту директора – 
помоћника директора 

Проценат радног  
времена  

Директор 
Јелена 
Ивановић 

9 
професор 

педагогије 
27 12 100% 

Помоћник 
директора 

Јелена 
Марковић 

9 
професор разредне 

наставе 
12 5 100% 

3.5. Стручни сарадници 

Стручни 
сарадници 

Име и презиме 
Радно искуство Даље школовање Обим 

рада укупно као сарад. Да не 
Педагог Драгана Ницовић 26 26 - - 100% 

Психолог Марија Васић 20 20 - - 100% 

Логопед Снежана Стефановић 28 28 - - 100% 

Библиотекар Славица Ракић 37 10 - - 100% 

Библотекар Биљана Гајић 33 5 - - 50% 

3.6. Административно – технички кадар 

 

Извршилац Укупан бр.  ССС Струка Обим рада 
Секретар школе 1 7 дипломирани  правник 100% 

Дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове 1 7 дипломирани економиста 100% 

Референт за финаснијско-рачуноводствене послове 1 4 економски техничар 100% 

Референт за правне, административне и кадровске послове 0,50 4 гимназија 50% 

Домар 1,50 3 домар 150% 

Помоћни радник 10,67 1 чистачица 1067% 

Сервирка 1 2 сервирка 100% 
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3.9. Календар образовно-васпитног рада за основну школу  за 
школску 2021/22. годину 
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3.7. Задужења и структура радног време наставника школске 2021/22. године 

Подаци 

о наставницима 

 

И  м  е     и     п  р  е  з  и  м  е      н  а  с  т  а  в  н  и  к  а 

Данијела 
Андрејић 

Сузана  
Ристић 

Светлана 

 Лазић 

Марија 
Марјановић 

Гордана 
Матић 

Весна 
Миладиновић 

Нада  
Ђурић 

Слађана  
Илић 

Тијана 
Стојановић 

Нада 
Јанићијевић 

Весна  
Тасић 

предмет који предаје наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. 
године стажа 17 15 14 13 16 13 26 18 3 23 17 

лииценца да да да да да да да да да да да 

одељењски  старешина  I - 1 I - 2 I - 3           I - 4 I - 5 I -6   II  -1 II - 2 II - 3 II - 4 II - 5 

одељења где предаје  - - - - - -           -  - - - 

С т р у к т у р а     р а д н о г     в р е м е н а    з а    ш к о л с к у     2 0 2 1 / 2 2.   г о д и н у 

  г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф 

 

не
по

ср
ед

ни
 р

ад
 са

 у
че

ни
ци

ма
 

редовна настава 648 18 648 18 648 18 648 18 648 18 648 18 684 19 684 19 684 19 684 19 684 19 

подршка ученицима -onlajn*               36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 

час одељењског старешине 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 

додатна настава / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

допунска настава 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 

изборни програми –ВН,ГВ........ 36 1 72 2 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 

eкскурзије   15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 

слободна наставна активност  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

ваннаставне активности                 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 

прип. настава за завршни испит          / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

припремање уч. за такмичење             / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

све врсте испита (поправни...) 10 0,27 10 0,27 10 0,27 10 0,27 10 0,27 10 0,27 10 0,27 10 0,27 10 0,27 10 0,27 10 0,27 

ДКР 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,28 15 0,42 15 0,42 

 Свега 868 24,11 868 24,11 868 24,11 868 24,11 868 24,11 868 24,11 904 25,11 904 25,11 904 25,11 904 25,11 904 25,11 

Припремање за наставу 360 10 360 10 360 10 360 10 360 10 360 10 360 10 360 10 360 10 360 10 360 10 

Свега (непосредни и припрема) 1228 34,11 1228 34,11 1228 34,11 1228 34,11 1228 34,11 1228 34,11 1264 35,11 1264 35,11 1264 35,11 1264 35,11 1264 35,11 
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вођење шк. и пед. документа.           44 5,89 44 5,89 44 5,89 44 5,89 44 5,89 44 5,89 44 4,89 44 4,89 44 4,89 44 4,89 44 4,89 

рад у ст. органима ( ОВ, НВ...) 36  48  36  36  36  36  36  36  36  36  48  

руковођење/учешће у ст. већима                                                                       18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  

стручно усавршавање 68  68  68  68  68  68  68  68  68  68  68  

сарадња са родитељима 66  66  66  66  66  66  66  66  66  66  66  

сарадња са управом школе  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  

дежурство у школи                                                                                                  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72  

рук./учешће у друш. Организа.       36  36  36  -  -  36  36  36  36  36  36  

тим за инклузивно образовање                                                                         10  18  10  10  10  10  10  10  10  10  10  

тим за самовредновање                                                                                10  10  36  10  10  18  10  10  10  10  10  

Рук./учешће у  тимовима                18  18  /  18  18  10  18+18  36+18  18  18  18  

учешће у завршном испиту 12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  

остали послови по налогу дирек.  106  86  98  142  142  106  52  34  70  70  58  

Свега 532 5,89 532 5,89 532 5,89 532 5,89 532 5,89 532 5,89 496 4,89 496 4,89 496 4,89 496 4,89 496 6,31 

СВЕГА 1760 40 1760 40 1760 40 1760 40 1760 40 1760 40 1760 100 1760 100 1760 100 1760 40 1760 100 

Проценат радног времена 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Подаци 

о наставницима 

 

И  м  е     и     п  р  е  з  и  м  е      н  а  с  т  а  в  н  и  к  а 

Бојана 
Милосављевић 

Гордана 
Михајловић 

Наташа 
Тодосијевић 

Весна 
Богдановић 

Миланка 
Матић 

Мирјана 
Пуношевац 

Марија 
Мијаиловић 

Ивана 
Јовановић 

Елеонора 
Вујиновић 

Радица 
Стефановић 

Весна Жарковић 

предмет који предаје наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. 
године стажа 9 25 20 23 15 13 10 7 29 32 25 

лииценца да да да да да да да да да да да 

одељењски  старешина  II - 6 III - 1 III - 2 III - 3 III - 4 III - 5 III - 6 III - 7 IV - 1 IV - 2 IV - 3 

одељења где предаје  - - - - - - - - - - - 

С т р у к т у р а     р а д н о г     в р е м е н а    з а    ш к о л с к у     2 0 2 1 / 2 2.   г о д и н у 

  г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф 

 

не
по

ср
ед

ни
 р

ад
 са

 у
че

ни
ци

ма
 

редовна настава 684 19 648 18 648 18 648 18 648 18 648 18 648 18 648 18 648 18 648 18 648 18 

подршка ученицима -onlajn*               36 1 - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - 

час одељењског старешине 36 1 36 1 36 1 36 1   36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 

додатна настава / / - - - - - - - - - - - - - - 36 1 36 1 36 1 

допунска настава 36 1 36 1 36 1 36 1   36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 

изборни програми –ВН,ГВ........ 36 1 72 2 72 2 72 2   72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 

eкскурзије   15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42    15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 

слободна наставна активност  / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ваннаставне активности                 36 1 36 1 36 1 36 1   36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 

прип. настава за завршни испит          / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

припремање уч. за такмичење             / / 18 0,5 18 0,5 18 0,5   18   0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,50 18 0,50 18 0,50 

све врсте испита (поправни...) 10 0,27 10 0,28 10 0,28 10 0,28   10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 

ДКР 15 0,42 15 0,28 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 15 0,42 

 Свега 904 25,11 886 24,61   886 24,61  886 24,61 886 24,61 886 24,61 886 24,61 922 25,61 922 25,61 922 25,61 

Припремање за наставу 360 10 396 11 396 11 396 11 396 11 396 11 396 11 396 11 396 11 396 11 396 11 

Свега (непосредни и припрема) 1264 35,11 1282 35,61 1282 35,61 1282 35,61 1282 35,61 1282 35,61 1282 35,61 1282 35,61 1318 36,61 1318 36.61 1318 36,61 
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вођење шк. и пед. документа.           44 4,89 44 4,39 44 4,39 44 4,39 44 4,39 44 4,39 44 4,39 44 4,39 44 3,39 44 3,39 44 3,39 

рад у ст. органима ( ОВ, НВ...) 36  36  36  36  36  48  36  36  36  48  36  

руковођење/учешће у ст. већима                                                                            18  18  18  18  18  18  18  18  18  36  18  

стручно усавршавање 68  68  68  68  68  68  68  68  68  68  68  

сарадња са родитељима 66  66  66  66  66  66  66  66  66  66  66  

сарадња са управом школе  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  

дежурство у школи                                                                                                  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72  

рук./учешће у друш. Организа.       /  36  -  36  36  36  36  36  -  -  36  

тим за инклузивно образовање                                                                         10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  

тим за самовредновање                                                                                10  -  10  10  10  10  18  10  10  10  10  

Рук./учешће у  тимовима                18  18  36+18  18  18+18  18  -  36  18  18  18  

учешће у завршном испиту 12  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  

остали послови по налогу дирек.  106  64  54  54  36  42  64  36  54  24  18  

Свега 496 4,89 478 4,39 478 4,39 478 4,39 478 4,39 478 4,39 478 4,39 478 4,39 442 3,39 442 3,39 442 3,39 

СВЕГА 1760 100 1760 40 1760 40 1760 40 1760 40 1760 40 1760 40 1760 40 1760 40 1760 40 1760 40 

Проценат радног времена 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Подаци 

о наставницима 

 

И  м  е     и     п  р  е  з  и  м  е      н  а  с  т  а  в  н  и  к  а 

Лидија 
Мутавџић 

Ружица 
Трифуновић 

Даница 
Васиљевић 

Валентина 
Станковић 

Марија 
Ђидић 

Слађана 
Стевановић 

Ирена 
Миљковић 

Данијела 
Давидовић 

Татјана 
Бранковић 

Виолета  
Илић 

Драгица Здравић 

предмет који предаје наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. наст.раз.нас. биологија биологија биологија енгле.језик енгле.језик енгле.језик 

године стажа 24 16 22 13 10 19 10 11 15 21 31 

лииценца да да да да да да да да да да да 

одељењски  старешина  IV - 4 IV - 5 IV - 6 - - - 5 - 3 - 6 - 6 5 - 6 - 

одељења где предаје  - - - проду. бор. проду. бор. 8-1,2,3,4 

6-1,2,3,4,5,6 

7-1,2,3,4 

5-1,2,3,4,5,6 

7-5,6 

8-5,6 

8-3,5,6 

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

5-3,5,6 

3-1,4,6,7 

1-1,2,3,4,5,6 

С т р у к т у р а     р а д н о г     в р е м е н а    з а    ш к о л с к у     2 0 2 1 / 2 2.   г о д и н у 

  г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф 

 

не
по

ср
ед

ни
 р

ад
 са

 у
че

ни
ци

ма
 

редовна настава 648 18 648 18 648 18 612 17 612 17 704 20 720 20 280 8 636 18 648 18 720 20 

подршка ученицима -onlajn*               - - - - - - - - - - 36 1 18 0,50 18 0,50 36 1 36 1 36 1 

час одељењског старешине 36 1 36 1 36 1 - - - - - - 36 1 - - 36 1 36 1 - - 

додатна настава 36 1 36 1 36 1 144 4 144 4 36 1 36 1 15 0,42 36 1 36 1 - - 

допунска настава 36 1 36 1 36 1 108 3 108 3 - - - - - - 36 1 36 1 - - 

изборни програми –ВН,ГВ........ 72 2 72 2 72 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

eкскурзије   15 0,42 15 0,42 15 0,42 - - - - - - 10 0,28 - - 10 0,28 10 0,28 - - 

слободна наставна активност  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ваннаставне активности                 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 15 0,42 36 1 36 1 36 1 

прип. настава за завршни испит          - - - - - - - - - - 10 0,28 - - 10 0,28 - - - - - - 

припремање уч. за такмичење             18 0,50 18 0,50 18 0,50 - - - - 36 1 18 0,50 10 0,28 36 1 - - - - 

све врсте испита (поправни...) 10 0,28 10 0,28 10 0,28 - - - - 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10        0,28 

ДКР 15 0,42 15 0,42 922 25,61 - - - - - - 10 0,28 - - 15 0,42 15 0,42 - - 

 Свега 922 25,61 922 25,61 396 11 900 25 900 25 868 24,11 894 24,83 358 9,94 887 24,64 863 23,97 802 22,28 

Припремање за наставу 396 11 396 11 1318 36.61 360 10 360 10 360 10 360 10 144 4 432 12 432 12 360 10 

Свега (непосредни и припрема) 1318 36,61 1318 36,61 44 3,39 1260 35 1260 35 1228 34,11 1254 34,83 502 13,94 1319 36,64 1295 35,97 1162 32,28 
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вођење шк. и пед. документа.           44 3,39 44 3,39 36  72 5 72  44 5,89 44 5,17 22 2,06 44 3,36 44 4,03 44 7,72 

рад у ст. органима ( ОВ, НВ...) 36  36  36  44  44  36  36  20  36  48  36  

руковођење/учешће у ст. већима                                                                            18  18  68  18  18  18  18  18  18  18  18  

стручно усавршавање 68  68  66  68  68  68  68  28  68  68  68  

сарадња са родитељима 66  66  36  72  72  22  72  10  66  66  44  

сарадња са управом школе  36  36  72  36  36  36  36  18  36  36  36  

дежурство у школи                                                                                    72  72  -  36  36  72  72  36  72  72  72  

рук./учешће у друш. Организа.       -  36  10  -  -  36  -  -  -  -  72  

тим за инклузивно образовање                                                                                             18  10  10  5  5  10  10  6  10  10  10  

тим за самовредновање                                                                                                       10  10  18  18  18  10  10  6        18  10  18  

Рук./учешће у  тимовима                -  18  10  -  -  18  36  18  -  18  -  

учешће у завршном испиту -  10  36  10  10  10  10  10  10  10  10  

остали послови по налогу дирек.  74  18  442 3,39 121  121  152  94  10  63  65  170  

Свега 442 3,39 442 3,39 1760 40 500 5 500 5 532 5,89 506 5,17 202 2,06 441 3,36 465 4,03 598 7,72 

СВЕГА 1760 40 1760 40   1760 40 1760 40 1760 40 1760 40 704 16 1760 40 1760 40 1760 40 

Проценат радног времена 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 100% 100% 100% 
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Подаци 

о наставницима 

 

И  м  е     и     п  р  е  з  и  м  е      н  а  с  т  а  в  н  и  к  а 

Марија 

 Гајић 

Даниела 
Стошић 

Бранка 
Беочанин 

Ана 
Милутиновић 

Бобан  
Весић 

Драган Лазић Драган 
Стефановић 

Јелена Шућур Бојан Варинац Мирослав 
Панић 

Биљана Даничић 

предмет који предаје енгле.језик енгле.језик енгле.језик физ. и здр.вас. физ. и здр.вас. физ. и здр.вас. физ. и здр.вас. физ. и здр.вас. физика Физика Физика 

године стажа 31 24 10 27 14 20 10 0 12 17 32 

лииценца да да не да да да да не да да да 

одељењски  старешина  - - - 8- 5 8 - 1 - 7 - 3 5-2 - - 6 - 3 

одељења где предаје 4-1,2,3,4,5,6 

2-2,3,5,6 

3-3, 2, 5 

5-1,2, 4 

8-1, 2, 4 

2-1,4 8-2,3,4,5,6 

6-1,2 

офа 6-1 

8-1, 6-3,4,5,6 

офа 5-1, 2,3,4 

6-2,3,4,5,6 

5-6 

5-5 -ОФА 

физ.васпитање 

7-3,4,5,6 

5-4 

7-1,2 

5-1,2,3, 5 

офа 5-6, 7-1,2 

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

8-2,5 

6-1,2,3,4,5,6 

8-1,3,4,6 

С т р у к т у р а     р а д н о г     в р е м е н а    з а    ш к о л с к у     2 0 2 1 / 2 2.   г о д и н у 

  г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф 

 

не
по

ср
ед

ни
 р

ад
 са

 у
че

ни
ци

ма
 

редовна настава 720 20 636 18 144 4 690 20 714 20 108 3 504 14 540 15 360 8,89 208 6 704 20 

подршка ученицима -onlajn*               36 1 36 1 18 0,50 36 1 18 0,50 12  25 0,69 25 0,69 18 0,50 18 0,50 18 0,50 

час одељењског старешине - - - - - - 34 1 34 1 -  36 1 36 1 - - - - 36 1 

додатна настава - - 36 1 - - 36 1 36 1 -  - - - - 36 1 10 0,28 36 1 

допунска настава - - 36 1 - - - - - - -  - - - - 36 1 10 0,28 36 1 

изборни програми –ВН,ГВ........ - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

eкскурзије   - - - - - - 15 0,42 15 0,42 -  10 0,28 10 0,28 - - - - 10 0,28 

слободна наставна активност  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

ваннаставне активности                 
36 1       

36 

1 - - 36 1 36 1 -  36 1 25 1 18 0,50 - - 36 1 

прип. настава за завршни испит          - - - - - - - - - - -  - - - - - - 10 0,28 10 0,28 

припремање уч. за такмичење             - - 36 1 - - 36 1 36 1 15  18 0,50 18 1 30 0,83 10 0,28 20 0,56 

све врсте испита (поправни...) 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10  10 0,27 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 

ДКР - - - - - - 15 0,42 15 0,42 -  15 0,42 15 0,42 - - - - 15 0,42 

 Свега 802 22,28 826 22,94 172 4,78 908 25,22 914 25,39 145 4,03 654 18,17 679 18,86 508 14,11 276 7,67 931 25,86 

Припремање за наставу 360 10 432 12 72 2 360 10 360 10 56 1,5 252 7 270 7,5 180 5 108 3 360 10 

Свега (непосредни и припрема) 1162 32,28 1258 34,94 244 6,78 1268 35,22 1274 35,39 201 5,53 906 25,17 949 26,36 688 19,11 384 10,67 1291 35,86 
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вођење шк. и пед. документа.           44 7,72 44 5,06 9 1,22 44 4,78 44 4,61 6 0,47 30 2,83 32 3,64 22 0,89 14 1,33 44 4,14 

рад у ст. органима ( ОВ, НВ...) 36  36  9  36  48  5  25  28  9  9  48  

руковођење/учешће у ст. већима                                                                     18  36  9  36  18  4  18  18  17  9  18  

стручно усавршавање 68  68  14  68  68  10  48  51  34  20  68  

сарадња са родитељима 44  44  4  44  44  5  11  12  18  20  44  

сарадња са управом школе  36  36  10  36  36  10  20  25  18  12  36  

дежурство у школи                                                                                  72  72  36  72  72  -  36  36  36  36  72  

рук./учешће у друш. Организа.       18  -  -  -  -  -  -  -  -  -  36  

тим за инклузивно образовање                                                                                             10  10  6  10  10  -  10  10  5  5  10  

тим за самовредновање                                                                                                       10  10  6  10  10  5  10  10  5  5  10  

Рук./учешће у  тимовима                18  18  -  18+36  36+18  -  18  18  18  9  36+18  

учешће у завршном испиту 10  10  5  10  10  5  10  10  10  5  10  

остали послови по налогу дирек.  214  118  -  72  72  14  90  121  -    19  

Свега 598 7,72 502 5,06 108 1,22 492 4,78 486 4,61 64 0,47 326 3,11 371 3,64 192 0,89 144 1,33 469 4,14 

СВЕГА 1760 40 1760 40 352 8 1760 40 1760 40 264 6 1232 28 1320 30 880 20 528 12 1760 40 

Проценат радног времена 100% 100% 20% 100% 100% 15% 70% 75% 50% 30% 100% 
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Подаци 

о наставницима 

 

И  м  е     и     п  р  е  з  и  м  е      н  а  с  т  а  в  н  и  к  а 

Биљана 
Ивановић 

Слађана  
Савић 

Данијела 
Секулић 

Мирела  
Ралић 

Слађана 
Дубовац 

Радица 
Марковић 

Маријана 

Митић 

Бојан Николић Анна 
Вељковић 

Милан 
Јовановић 

Ненад Раденковић 

предмет који предаје географија географија географија хемија хемија хемија историја историја историја вер.настава вер.настава 

године стажа 25 27 23 6 17 19 9 8 8 14 10 

лииценца да да да не да Да да да да да не 

одељењски  старешина  7 - 1 8– 2 - 5 - 5 - - - 7 - 6 - - - 

одељења где предаје  5-1,2,3,4,5,6 

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

6-6 

6-1,2,3,4,5 

8-1,2,3,4,5 

8-6 7-5,6 

8-1,2,3,4,5,6 

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

8-1,2 

5-1,2,3,4 

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

8-6, 2 - СНА 

5-5,6 

8-3,4,5 

 

1. р. - 1. група 

4. р. - 2. групе 

5.р. - 4. групе 

6. р - 4. групе 

7.р -3.гр. 8.р –4.гр. 

1. р. - 4. групе 

2. р. - 4. групе 

С т р у к т у р а     р а д н о г     в р е м е н а    з а    ш к о л с к у     2 0 2 1 / 2 2.   г о д и н у 

  г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф 

 

не
по

ср
ед

ни
 р

ад
 са

 у
че

ни
ци

ма
 

редовна настава 720 20 700 20 68 2 552 16 216 6 72 2 568 16 648 18 276 8 - - - - 

подршка ученицима -onlajn*               36 1 36 1 8 0,22 36 1 18 0,50 - - 29 0,81 36 1 18 0,50 36 1 18 0,50 

час одељењског старешине 36 1 34 1 - - 36 1 - - - - - - 36 1 -  -  - - 

додатна настава 36 1 36 1 4 0,12 36 1  10 0.28 4 0,11 29 0,81 36 1 18 0,50 -  - - 

допунска настава - - - - - - 36 1  10      0.28 4 0,11 - - - - -  -  - - 

изборни програми –ВН,ГВ........ - - - - - - -  - - - - - - - - -  640 18 288 8 

eкскурзије   10 0,28 15 0,42 - - 10 0,28 - - - - - - 10 0,28 -  -  - - 

слободна наставна активност  - - - - - - -  - - - - - - 108 1 36 1 -  - - 

ваннаставне активности                 36 1 36 1 - - 15 0,42 - - - - 29 0,81 - - 18 0,50 30 0,84 - - 

прип. настава за завршни испит          - - 20 0,56 10 0,29 10 0,83 - - 10 0,28 10 0,27 - - 18 0,50 -  - - 

припремање уч. за такмичење             18 0,50 18 0,50 5 0,15 30 0,83  18 0,50 10 0,28 18 0,50 18 0,50 18 0,50 -  - - 

све врсте испита (поправни...) 10 0,28 10 0,28 5 0,15 10 0,28  10 0,28 - - 10 0,27 10 0,28 10 0,22 10 0,27 10 0.27 

ДКР 15 0,42 15 0,42 - - 15 0,42 - - - - - - 15 0,42 - - - - - - 

 Свега 917 25,47 920 25,56 100 2,77 786 21,83 282 7,83 100 2,78 693 19,25 917 25,47 412 11,44 716 19,89 316 8.78 

Припремање за наставу 360 10 360 10 36 1 360 10 108 3 36 1 288 8 360 10 144 4 324 9 144 4 

Свега (непосредни и припрема) 1277 35,47 1280 35,56 136 3,77 1146 31,83 390 10,83 136 3,78 981 27,25 1277 35,47 556 14,44 1040 28,89 460 12,78 

 

 

О 

С 

Т 

А 

Л 

И 

 

 

 

 

 

П 

О 

С 

Л 

О 

В 

И 

 

вођење шк. и пед. документа.           44 4,53 44 4,22 4 0,22 28 0,17 13 1,17 6 0,22 36 4,75 44 4,53 20 1,56 36 7,11 12 3,22 

рад у ст. органима ( ОВ, НВ...) 36  36  4  28  10  6  29  48  14  36  9  

руковођење/учешће у ст. већима                                                                       18  18  2  14  9  4  18  36  14  18  9  

стручно усавршавање 68  68  3  55  20  4  55  68  28  68  28  

сарадња са родитељима 44  44  3  34  10  4  20  44  10  44  10  

сарадња са управом школе  36  36  2  19  10  4  29  36  12  36  18  

дежурство у школи                                                                                    72  36    36  36  -  72  72  36  72  36  

рук./учешће у друш. Организа.       -  18  7  -  -  -  -  -  -  -  -  

тим за инклузивно образовање                                                                         10  10  3  10  4  4  10  10  5  10  5  

тим за самовредновање                                                                                10  10  3  10  4  4  10  10  5  10  18  

Рук./учешће у  тимовима                18+18  18+18  3+2  18  8  -  18  18+18  18  18  -  

учешће у завршном испиту 10  10  2  10  8  4  10  10  10  10  9  

остали послови по налогу дирек.  99  114  2  -  6    120  69    186  143  

Свега 483 4,53 480 4,42 40 0,22 262 0,17 138 1,17 4 0,22 427 4,75 483 4,53 148 1,56 544 7,11 244 3,22 

СВЕГА 1760 40 1760 40 176 4 1408 32 528 12 176 4 1408 32 1760 40 704 16 1584 36 704 16 

Проценат радног времена 100% 100% 10% 80% 30% 10% 80% 100% 40% 90% 40% 
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Подаци 

о наставницима 

 

И  м  е     и     п  р  е  з  и  м  е      н  а  с  т  а  в  н  и  к  а 

Весна 
Драгичевић 

Снежана 
Ивић 

Вукојевић 

Биљана 
Бајовић 

Марија 
Радосављевић 

Звонко Ћирић Бранислав 
Јелић 

Бобан 
Радовановић 

Зорана 
Аздејковић 

Стеван 
Крупниковић 

Валентина 
Николић 

Александар 
Дамјановић 

предмет који предаје вер.настава грађ.васпи. лик.  култ. лик  култура лик. култура лик. култура лик. култура математика математика математика математика 

године стажа 6 12 15 21 14 17 15 20 16 18 14 

лииценца не да да да да да да да да да да 

одељењски  старешина  - - - - - - - - 8 - 4 7– 2 6 - 1 

одељења где предаје  3. р.  - 4. гр. 5.р.-4. групе 

6. р.-4. група 

7.р.-4. групе 

8. р.-4.група 

5-2,3,4,5,6 

 

6-1,2,3,5,6 

2 групе  СНА 

8-1,3,4 5-1 

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

6-4 

8-2,5,6 

8 - 2,3 

6 – 3,4,5 

8-1,4,5 

6-2,6 

7 – 2,3,5 

5 – 1,2 

6-1 

5-3,4 

8-6 

С т р у к т у р а     р а д н о г     в р е м е н а    з а    ш к о л с к у     2 0 2 1 / 2 2.   г о д и н у 

  г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф 

 

не
по

ср
ед

ни
 р

ад
 са

 у
че

ни
ци

ма
 

редовна настава - - - - 360 10 180 5 102 3 288 8 138 4 704 20 696 20 720 20 568 16 

подршка ученицима -onlajn*               18 0,50 30 0,83 18 0,50 18 0,50 10 0,28 18 0,50 8 0,22 36 1 36 1 36 1 36 1 

час одељењског старешине - - - - - - - - - - - - - - - - 34 1 36 1 36 1 

додатна настава - - - - - - - - - - - - - - 36 1 36 1 36 1 36 1 

допунска настава - - - - - - - - - - - - - - 36 1 36 1 36 1 36 1 

изборни програми –ВН,ГВ........ 144 4 568 16 - - - - - - - - - - - - - - - - -  

eкскурзије   - - - - - - - - - - - - - - - - 15 0,42 10 0,28 10 0,28 

слободна наставна активност  - - - - 36 1 108 3 36 1 36 1 36 1 - - - - - - -  

ваннаставне активности                 - - - - 15 0,42 18 0,50 - - 18 0,50 - - - - - - - - 15 0,42 

прип. настава за завршни испит          - - - - - - - - - - - - - - 36 1 30 0,83 - - 40 1,11 

припремање уч. за такмичење             - - 18 0.5 10 0,28 10 0,42 - - - - - - 36 1 18 0,25 18 0,50 36 1 

све врсте испита (поправни...) 10 0.27 10 0.27 10 0,28 10 0,28 - - 10 0,28 5 0,14 10 0,28 10 0,28 20 0,56 10 0,28 

ДКР - - - - -  - - - - - - - - - - 15 0,42 15 0,42 15 0,42 

 Свега 172 4,78 626 17,38 449 12,47 344 9,56 148 4,11 370 10,28 187 5,19 894 24,83 926 25,72 927 25,75 838 23,28 

Припремање за наставу 72 2 288 8 180 5 126 3.5 54 1,5 144 4 72 2 432 12 432 12 432 12 432 12 

Свега (непосредни и припрема) 242 6,78 914 25,38 629 17,47 470 14,56 202 5,61 514 14,28 259 7,19 1326 36,83 1358 37,72 1359 37,75 1270 35,28 
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вођење шк. и пед. документа.           10 1,22 36 6,62 22 2,53 15 0,94 7 0,39 18 1,72 8 0,81 44 3,17 44 2,28 44 2,25 44 4,72 

рад у ст. органима ( ОВ, НВ...) 10  30  18  10  7  10  8  36  36  36  36  

руковођење/учешће у ст. већима                                                                       10  10  18  10  7  28  5  18  18  18  18  

стручно усавршавање 14  55  34  24  10  27  14  68  68  68  68  

сарадња са родитељима 10  20  22  10  5  10  5  36  44  44  44  

сарадња са управом школе  10  30  18  12  5  14  5  36  36  36  36  

дежурство у школи                                                                                    -  72  36  36  -  36  36  72  36  36  72  

рук./учешће у друш. Организа.       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

тим за инклузивно образовање                                                                                             5  -  5  4  4  4  -  10  10  18  10  

тим за самовредновање                                                                                                       5  -  5  4  4  4  4  10  10  10  18  

Рук./учешће у  тимовима                -  36+18  12  16  8  18+9  4  18  18  18  -  

учешће у завршном испиту 10  10  10  5  5  5  4  20  10  10  10  

остали послови по налогу дирек.  26  177  51      7  -  66  72  63  134  

Свега 110 
1,22 

494 
6,62 

251 
2,53 

146 
0,94 

62 
0,39 

190 
1,72 

93 
      

434 

3,17 
402 

2,28 
401 

2,25 
490 

4,72 

СВЕГА 352 8 1408 32 880 20 616 14 264 6 704 16 352 8 1760 40 1760 40 1760 40 1760 40 

Проценат радног времена 20% 80% 50% 35% 15% 40% 20% 100% 100% 100% 100% 
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Подаци 

о наставницима 

 

И  м  е     и     п  р  е  з  и  м  е      н  а  с  т  а  в  н  и  к  а 

Мирјана 
Вукосављевић 

Марија 

Бојић 

Слађана 
Ђокић 

Изабела 
Симић 

Снежана 
Трифуновић 

Младен 
Петровић 

Биљана  
Гајић 

Ана  
Јовановић 

Марија 
Анђеловић 

Марија 
Стефановић 

Оливера 

Михајловић 

предмет који предаје математика муз.култу. муз.култу. немачки језик немачки језик немачки језик српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик 

године стажа 32 26 19 31 11 7 32 7 12 20 17 

лииценца да да да да да не да да да да да 

одељењски  старешина  5- 5 - - - 8-6 5-4 -  6 - 4 7 - 5 - - 

одељења где предаје  7-1,4,6 

5–5,6 

5-1,2,3,4,5,6 

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

6-1,2 

8-1,2,3,4,5,6 

6-3,4,5,6 

5-1,2,3,6 

7-1,2,3,4,5 

6-1,2,5,6 

8-1,2,3,4,5,6 

5- 4,5 

6 - 3,4 

7-6 

5-2 

7-6 

6-4 

5-6 

5-1,5 

7-3,5 

 

7-1,2 6-3,5 

8-5,6 

С т р у к т у р а     р а д н о г     в р е м е н а    з а    ш к о л с к у     2 0 2 1 / 2 2.   г о д и н у 

  г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф 

 

не
по

ср
ед

ни
 р

ад
 са

 у
че

ни
ци

ма
 

редовна настава 720 20 720 20 348 10 - - - - - - 324 9 324 9 612 17 288 8 560 16 

подршка ученицима -onlajn*               36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 18 0.50 18 0,48 72 2 18 0,50 36 1 

час одељењског старешине 36 1 - - -  - - 34 1 - - - - 36 1 36 1 - - / / 

додатна настава 36 1 - - - / 36 1 36 1 18 0,50 18 0.50 18 0,48 36 1 20 0,56 36 1 

допунска настава 36 1 - - -  36 1 36 1 18 0.50 18 0.50 18 0,48 36 1 20 0,56 36 1 

изборни програми –ВН,ГВ........ - - - - -  648 18 696 20 360 10 - - -  - - - - / / 

eкскурзије   10 0,28 - - -  - - 15 0,42 10 0,28 - - 10 0,28 10 0,28 - - / / 

слободна наставна активност  - - - - 36 1 - - - - - - - - -  - - - - / / 

ваннаставне активности                 18 0,50 36 1 36 1 36 1 36 1 18 0.50 - - 18 0,50 36 1 18 0,50 36 1 

прип. настава за завршни испит          - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - 20 0,56 

припремање уч. за такмичење             18 0,50 - - 10 0,27 18 0,50 18 0,50 - - 18 0.50 18 0,50 30 0,83 18 0,56 36 1 

све врсте испита (поправни...) 10 0,83 10 0,27 10 0,27 10 0,28 10 0,28 10 0.28 10 0.28 10 0,28 10 0,28 10 0,27 10 0,28 

ДКР 15 0,42 - - - - - - 15 0,42 15 0,42 - - 15 0,42 15 0,42 - - - - 

 Свега 935 25,97 802 22,27 476 13,22 820 22,78 932 25,89 485 13.47 406 11.28 485 13,47 893 24,81 392 10,89 770 21,39 

Припремање за наставу 432 12 360 10 180 5 432 12 432 12 254 6,5 216 5 216 5 432 12 158 4,4 432 12 

Свега (непосредни и припрема) 1367 35,97 1162 32,27 656 18,22 1252 34,78 1364 37,89 739 19,78 622 16.28 701 18,47 1325 36,81 550 15,29 1202 33,39 

 

 

О 

С 

Т 

А 

Л 

И 
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вођење шк. и пед. документа.           44 4,03 44 7,73 22 1,78 44 5,22 44 2,11 22 2,22 22 3.72 22 1,53 44 3,19 24  44 6,61 

рад у ст. органима ( ОВ, НВ...) 36  36  9  36  36  20  18  12  36  24  36  

руковођење/учешће у ст. већима                                                                       36  18  9  18  18  18  18  12  18  9  36  

стручно усавршавање 68  68  34  68  68  38  34  34  68  30  68  

сарадња са родитељима 66  22  18  44  44  36  22  12  44  20  44  

сарадња са управом школе  36  36  18  36  36  18  18  18  36  18  36  

дежурство у школи                                                                                                  36  72  36  72  72  36  36  36  72  36  72  

рук./учешће у друш. Организа.       -  36  -  -  -  -  -  -  -  -  /  

тим за инклузивно образовање                                                                         10  10  10  10  10  7  10  5  10  5  10  

тим за самовредновање                                                                                18  10  10  10  10  6  10  5  10  5  10  

Рук./учешће у  тимовима                -  18  9  18+18  36  18  36+18  18  36+18  9  18  

учешће у завршном испиту 10  10  10  18  10  10  10  5  10  10  10  

остали послови по налогу дирек.  33  218  39  116  12  -  6  -  33  34  174  

Свега 393 4,03 598 7,73 224 1,78 508 5,22 396 2,11 229 2,22 258 3,72 179 1,53 435 3,19 224 2,31 558 6,61 

СВЕГА 1760 40 1760 40 880 20 1760 40 1760 40 968 22 880 20 880 20 1760 40 774 17,60 1760 40 

Проценат радног времена 100% 100% 50% 100% 100% 55% 50% 50% 100% 44,44% 100% 
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Подаци 

о наставницима 

 

И  м  е     и     п  р  е  з  и  м  е      н  а  с  т  а  в  н  и  к  а 

Љиљана П. 
Костић 

Татјана Ј. 
Сикетић 

Ивана Крстев 
Ракић 

Милан 
Јовановић 

Душан 
Живадиновић 

Марина 
Лазаревић 

Љиљана Лукић Зорка 
Стефановић 

Драган Егерић Милан 
Антанасковић 

Ненад  
Лазић 

предмет који предаје српски језик срп. језик српски језик информатика информатика информатика информатика ТИТ ТИТ и инф. ТИТ ТИТ и инф. 
године стажа 25 14 21 15 15 3 9 36 14 11 17 

лииценца да да да да да не да да да да да 

одељењски  старешина  - 8-3 - - - - - - 6 - 2 5-1 7 - 4 

одељења где предаје  6-1,2,6 

8-1,2 

5-1,3 

8-3,4 

 

7-4 5-3,4,5,6 

6-1,2, 3,4 

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

8-1,2,3,4,5,6 

6-1,2,5,6 

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

8-1,2,3,4,5,6 

5-3,4,5,6 6-3,4,5,6 8-3,4,5,6 

6-1,2,3,4,5,6 

8-4,5,6 

6-1,2,3,4,5,6 

инф. 5-1,2 

5-1,3,4,5,6 

7-1,2 

8-1,2,3 

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

8-1,2 

5-2 

инф. 5-1,2 

С т р у к т у р а     р а д н о г     в р е м е н а    з а    ш к о л с к у     2 0 2 1 / 2 2.   г о д и н у 

  г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф 

 

не
по

ср
ед

ни
 р

ад
 са

 у
че

ни
ци

ма
 

редовна настава 704 20 632 18 144 4 708 20 564 16 144 4 144 4 704 20 708 20 720 20 712 20 

подршка ученицима -onlajn*               36 1 36 1 10 0,28 36 1 36 1 18 0,50 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 

час одељењског старешине / / 34 1 - - - - -  - - - - - - 36 1 36 1 36 1 

додатна настава 36 1 36 1 18 0,50 - - -  - - - - - - - - - - - - 

допунска настава 36 1 36 1 18 0,50 - - -  - - - - - - - - - - - - 

изборни програми –ВН,ГВ........ /  / - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

eкскурзије   / / 15 0,42 - - - - -  - - - - - - 10 0,28 10 0,28 10 0,28 

слободна наставна активност  / / - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

ваннаставне активности                 36 1 36 1 - - 36 1 20 0,56 - - - - 72 2 72 2 72 2 36 1 

прип. настава за завршни испит          10 0,28 20 0,56 - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

припремање уч. за такмичење             36 1 36 1 15 0,42 36 1 20 0,56 8 0,22 10 0,28 36 1 18 0,50 18 0,50 20 0,56 

све врсте испита (поправни...) 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 - - 10 0,27 10 0,27 10 0,28 10 0,28 

ДКР / / 15 0,42 - - - - - - - - - - - - 15 0,42 15 0,42 15 0,42 

 Свега 904 25,11 906 25,17 215 5,97 826 22,97 650 18,06 180 5 190 5,28 858 23,83 905 25,14 917 25.47 875 24,31 

Припремање за наставу 432 12 432 12 80 2,2 440 10 288 8 72 2 72 2 360 10 360 10 360 10 360 10 

Свега (непосредни и припрема) 1336 37,11 1338 37,17 295 8,17 1266 32,94 938 26,06 252 7 262 7,28 1218 33,83 1265 35,14 1277 35,47 1218 35,31 
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вођење шк. и пед. документа.           44 
2,89 

44 
2,83 

9 
0,63 

44 
7,06 

38 
5,94 

8 
1 

9 
0,72 

44 
6,17 

44 
4,86 

44 
4,53 

 
44 

4,69 

рад у ст. органима ( ОВ, НВ...) 36  36  9  36  30  8  9  36  36  36  36  

руковођење/учешће у ст. већима                                                                       18  18  9  18  18  9  9  36  18  18  18  

стручно усавршавање 68  68  15  68  55  14  14  68  68  68  68  

сарадња са родитељима 22  44  9  44  38  5  10  22  44  44  44  

сарадња са управом школе  36  36  -  36  36  5  10  36  36  36  36  

дежурство у школи                                                                                                  36  72  36  72  72  36  -  72  72  72  72  

рук./учешће у друш. Организа.       -  36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

тим за инклузивно образовање                                                                         10  10  3  10  10  5  5  10  10  10  10  

тим за самовредновање                                                                                18  10  3  10  18  5  5  10  10  10  10  

Рук./учешће у  тимовима                -  18+18  -  36+18  -  -  -  18  18  18  18+18  

учешће у завршном испиту 10  10  -  48  44  5  5  10  10  10  30  

остали послови по налогу дирек.  126  2  -  54  111  -  14  180  129  117  138  

Свега 424 2,89 422 2,83 93 0,63 494 7,06 470 5,94 100 1 90 0,72 542 6,17 495 4.86 483 4,53 542 4,69 

СВЕГА 1760     40 1760 40 388 8,8 1760 40 1408 32 352 8 352 8 1760 40 1760 40 1760 40 1760 40 

Проценат радног времена 100% 100% 22,22% 100% 80% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 
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Подаци 

о наставницима 

 

И  м  е     и     п  р  е  з  и  м  е      н  а  с  т  а  в  н  и  к  а 

Лепосава 
Ковачевић 

          

предмет који предаје ТИТ           

године стажа 39           

лииценца да           

одељењски  старешина  -           

одељења где предаје  7-3,4,5,6 

5-1,2,3,4,5,6 

- - - - -      

С т р у к т у р а     р а д н о г     в р е м е н а    з а    ш к о л с к у     2 0 2 1 / 2 2.   г о д и н у 

  г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф г.ф. н.ф 

 

не
по

ср
ед

ни
 р

ад
 са

 у
че

ни
ци

ма
 

редовна настава 720 20                     

подршка ученицима -onlajn*               36 1                     

час одељењског старешине - -                     

додатна настава - -                     

допунска настава - -                     

изборни програми –ВН,ГВ........ - -                     

eкскурзије   - -                     

слободна наставна активност  - -                     

ваннаставне активности                 72 2                     

прип. настава за завршни испит          - -                     

припремање уч. за такмичење             36 1                     

све врсте испита (поправни...) 10 0,28                     

ДКР - -                     

 Свега 874 24,28                     

Припремање за наставу 360 10                     

Свега (непосредни и припрема) 1234 34,28                     
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вођење шк. и пед. документа.           44 5,72                     

рад у ст. органима ( ОВ, НВ...) 36                      

руковођење/учешће у ст. већима                                                                            18                      

стручно усавршавање 68                      

сарадња са родитељима 44                      

сарадња са управом школе  36                      

дежурство у школи                                                                                    72                      

рук./учешће у друш. Организа.       -                      

тим за инклузивно образовање                                                                         10                      

тим за самовредновање                                                                                10                      

Рук./учешће у  тимовима                -                      

учешће у завршном испиту 10                      

остали послови по налогу дирек.  178                      

Свега 526 5,72                     

СВЕГА 1760 40                     

Проценат радног времена 100%           
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3.8. Подела група за грађанско васпитање и веронауку 

 

Разред 

Грађанско васпитање Верска настава 

Групе 

предметни 
наставник 

 

групе 
предметни 
наставник 

I 

 

Свака учитељица  предаје  грађанско  
васпитање у свом одељењу. 

1- 1;     1-2/5; 

1-4 ;     1 – 6; 

 

1-3;М.Јовановић 

 

Ненад 
Раденковић 

II 

 

2 – 1/5;     2 – 2/3; 

2 – 4;       2-6; 

 

Ненад 
Раденковић 

III 

 

3 – 3/4;     3 – 1; 

3 – 2/5/6;    3-7; 

 

Весна 
Драгичевић 

IV 

 

4 – 1/2/3; 

 

4 – 4/5/6; 

 

Милан 
Јовановић 

V 

 

 

5 – 1/4;        5 – 2/3; 

5 – 6;          5 – 5 

 

 

 

 

Снежана Ивић 
Вукојевић 

5 – 1;      5 – 2/5; 

5 –3 :      5 – 4/6 

Милан 
Јовановић 

VI 

 

6 – 1/2;           6-3;    

         

6 – 4/6;       6 – 5 

 

 

Снежана Ивић 
Вукојевић 

6 – 1;           6 – 2/3;  

 

6 – 4/5;   6 – 6;  

Милан 
Јовановић 

VII 

 

7 -1/6;     7 – 2; 

7 – 3;       7- 4/5 

 

 

Снежана Ивић 
Вукојевић 

7 – 1,2 ;   7 – 3/4; 

7 – 5/6;    

Милан  
Јовановић 

VIII 

 

8 – 1/5;       8 – 2/6; 

 

8 - 3;         8 - 4;     

 

    

Снежана Ивић 
Вукојевић 

8 – 1/6;      8 – 2; 

8 – 3/4;       8- 5; 

Милан 
Јовановић 
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3.10. Одељењске старешине 

 

 

Одељењски старешина је педагошки, организациони и администартивни руководилац 
одељења. Брине о успеху и понашању ученика, сарадњи са родитељима ученика и вођењу 
педагошке документације. 

 

Преглед одељењских старешина од I до VIII разреда. 
 

 

Разред Одељњески старешина Разред Одељењски старешина 

I-1 Данијела Андрејић V-1 Милан Антанасковић 

I-2 Сузана Ристић V-2 Сузана Раичевић 

I-3 Светлана Лазић V-3 Ирена Јовановић 

I-4 Марија Марјановић V-4 Младен Петровић 

I-5 Гордана Матић V-5 Мирјана Вукосављевић 

I-6 Весна Миладиновић V-6 Виолета Илић 

II-1 Нада Ђурић VI-1 Александар Дамјановић 

II-2 Слађана Илић VI-2 Драган Егерић 

II-3 Катарина Ђокић VI-3 Биљана Даничић 

II-4 Нада Јанићијевић VI-4 Ана Јовановић 

II-5 Весна Тасић VI-5 Мирела Ралић 

II-6 Бојана Милосављевић VI-6 Татјана Бранковић 

III-1 Гордана Михајловић VII-1 Биљана Ивановић 

III-2 Наташа Тодосијевић VII-2 Валентина Николић 

III-3 Весна Богдановић VII-3 Драган Стефановић 

III-4 Миланка Матић VII-4 Ненад Лазић 

III-5 Мирјана Пуношевац VII-5 Марија Анђеловић 

III-6 Марија Мијаиловић VII-6 Бојан Николић 

III-7 Ивана Јовановић   

IV-1 Елеонора Вујиновић VIII-1 БобанВесић 

IV-2 Радица  Стефановић VIII-2 Слађана Савић 

IV-3 Весна Жарковић VIII-3 Татјана Јочић Сикетић 

IV-4 Лидија Мутавџић VIII-4 СтеванКрупниковић 

IV-5 Ружица Трифуновић VIII-5 Ана Милутиновић 

IV-6 Даница Васиљевић VIII-6 Снежана Трифуновић 
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3.11. Ритам радa 

 

Врста рада 
Трајање Број 

дана од до 

Образовно- васпитни рад у I полугодишту 01.09.2021. 30.12.2021. 85 

Нерадни дани 11.11.2021. 12.11.2021. 2 

Новогодишњи–Божићни празници , зимски распуст 31.12.2021. 21.1.2022. 16 

Васпитно – образовни рад у II полугодишту 24.1.2022. 21.06.2022. 95 

Пролећни распуст 22.04.2022. 03.05.2022. 8 

Летњи  распуст  ученика 22.6.2022. 31.8.2022. 51 

Припремна настава 8. разред 08.06.2022. 21.06.2022. 10 

Поправни испити! 22.08.2022. 26.08.2022. 5 

Дан школе 25.5.2021. 1 

Екскурзије ће се извести на пролеће, надокнада часова по једна субота у априлу и мају. 
Дани надокнаде:  среда 29.12.2021. године распоред од  петка. 
 

У време зимског распуста тј. од 10.01.2022. до 21.01.2022. године  наставници  ће у време 
радних дана радити следеће: 

* извршиће анализу успеха ученика на крају I полугодишта, 
* учествоваће на седницама одељењских већа и Наставничког већа, 
* израдиће оперативне планове рада за месец јануар,                                                                                                                                                           
* радиће на индивидуалном стручно-педагошком усавршавању, 
* извршиће сређивање документације. 

 

У време летњег распуста  ученика тј. од 22.06.2022. године до 01.07.2022. године 
наставници ће бити ангажовани на следећим пословима – задацима: 
* анализа успеха на крају школске године, 
* рад у седницама одељењских већа,стручних већа, тимова и актива у школи 

* рад у седницама Наставничког већа;                                
* сређивање педагошке документације, 
* рад у комисијама, стручним и других органа школе,     
* одржавање родитељских састанака. 

 

У времену од 18.08.2022. до 31.08.2022. године наставници ће бити ангажовани на 
следећим радним задацима и пословима: 
* припремање ученика за поправне испите – припремна настава, 
* одржавање поправних испита и разредних испита, 
* сређивање старе и формирање нове педагошке документације (нарочито разредних књига и 
матичне књиге), 
* учешће на семинарима и рад на педагошком и индивидуалном стручном усавршавању, 
* планирање наставе – израда годишњих и месечних планова рада за наредну школску 
годину, 
* припрема планова  секција и ваннаставних слободних активности ученика у школи 

 

Распоред похађања наставе по разредима и месецима: 
Месеци /Разреди I, III, V и VII II, IV, VI, VIII 

Септембар пре подне поподне 

Октобар поподне пре подне 

Новембар пре подне поподне 

Децембар поподне пре подне 

Јануар пре подне поподне 

Фебруар пре подне поподне 
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Март поподне пре подне 

Април пре подне поподне 

Мај поподне пре подне 

Јун пре подне поподне 

 

Распоред просторија у школи: 
 

Подрумске просторије: ђачка задруга, продужени боравак и две учионице 

Приземље: 6 учионица, позорница, кабинет за технику и технологију, стоматолошка 
ординација 

Први спрат: 5 учионица, кабинет информатике – дигитална учионица, библиотека – 

мултимедијални простор, канцеларије: директора, помоћника директора, секретара школе, 
рачуноводства, психолога, педагога и зборница 

Други спрат: 11 учионица, канцеларија логопеда 

 

У школи се организују дневно дежурство наставника. Оно је организовано на следећи начин:  
* улаз и двориште – Учитељи и наставници који имају први час у тој смени 

* приземље – сви наставници који на том спрату имају час                        
* први спрат – сви наставници који на том спрату имају час 

* други спрат – сви наставници који на том спрату имају час  
* подрум – сви наставници који на том спрату имају час 

 

Главни   дежурни  наставник   води  књигу  дежурства  у   коју  бележи  одсутне  наставнике,  
одређује њихове замене и бележи све промене до којих дође за време дежурства.  На 
дежурство се долази 30  минута пре почетка наставе. Дежурство траје до краја последњег 
часа смене за наставнике који немају наставу у другој школи.  
 

ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ 

5/1 М. Антанасковић Српски ј. 14 6/1 А. Дамјановић Математика 8 

5/2 С. Раичевић Музичко 3 6/2 Д. Егерић Музичко 3 

5/3 И. Миљковић Биологија 9  6/3 Б. Даничић Физика 17 

5/4 M. Петровић Немачки ј. 15 6/4 А. Јовановић Српски ј. 13 

5/5 М. Вукосављевић Математика 7 6/5 М. Ралић Хемија 26 

5/6 В. Илић Енглески ј. 16 6/6 Т. Бранковић Енглески ј. 16 

ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ 

7/1 Б. Ивановић Географија 6 8/1 Б. Весић Биологија 9 

7/2 В. Николић Математика 8 8/2 С. Савић Географија 6 

7/3 Д. Стефановић Хемија 26 8/3 Т. Јочић  Српски ј. 14 

7/4 Н. Лазић Физика 17 8/4 С. Крупниковић Математика 7 

7/5 М. Анђеловић Српски ј. 13 8/5 A.Милутиновић Историја 5 

7/6 Б. Николић Историја 5 8/6 С.Трифуновић Немачки 15 

 

ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ 

1/1 Д. Андрејић Учионица 20 2/1 Н. Ђурић Учионица 20 

1/2 С. Ристић Учионица 21 2/2 С. Илић Учионица 21 

1/3 С. Лазић Учионица 22 2/3 К. Ђокић Учионица 22 

1/4 М. Марјановић Учионица 23 2/4 Н. Јанићијевић Учионица 23 

1/5 Г. Матић Учионица 24 2/5 В. Тасић Учионица 24 

1/6 В. Миладиновић Учионица 25 2/6 Б. Милосављевић Учионица 25 

ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ 

3/1 Г. Михајловић Подрум 1  4/1 Е. Вујиновић Учионица 30 

3/2 Н. Тодосијевић Подрум 2  4/2 Р. Стефановић Учионица 26 

3/3 В. Богдановић Учионица 28  4/3 В. Жарковић Учионица 28 
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3/4 М. Матић Учионица 26  4/4 Л. Мутавџић Учионица 29 

3/5 М. Пуношевац Учионица 29 4/5 Р. Трифуновић Подрум 1 

3/6 М. Мијаиловић Учионица 30 4/6 Д. Васиљевић Подрум 2 

3/7 И. Јовановић Позорница   

 

САТНИЦА 1, 3, 5 И 7. РЗАРЕД 

 

Р.б. часа Време 

1. 07:30-08:15 

2. 08:20-09:05 

3. 09:25-10:10 

4. 10:15-11:00 

5. 11:05-11:50 

6. 11:55-12:40 

7. 12:45-13:30 
 

САТНИЦА 2, 4, 6 И 8. РАЗРЕД 

 

Р.б. часа Време 

1. 13:30-14:15 

2. 14:20-15:05 

3. 15:25-16:10 

4. 16:15-17:00 

5. 17:05-17:50 

6. 17:55-18:40 

7. 18:45-19:30 
 

 

3.12. Организовање наставе  у природи   
 

За  школску  2021/22. годину рекреативна је планирана за прво и друго полугодиште. 

3.13. Организовање летовања или зимовања ученика   
 

Уколико има интересовања и могућности. 

3.14. Организовање такмичења 

 

Организовање такмичења ученика према календару Министарства просвете и спорта за 
школску 2021/2022. годину. 

3.15. Организовање изборне наставе 

 

По одлуци Министарства просвете, а по добијању упутстава, организоваће се изборна 
настава веронауке и грађанског васпитања од првог до осмог разреда, затим другог страног 
језика од петог до осмог разреда. Ученици четвртог разред имају и други изборни предмет ( 
чувари природе, народна традиција ....). За ученике од петог до осмог разреда организује се 
слободна наставна  активност. 
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4. ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНИ РАД 

4.1. Редовна настава – недељни и годишњи фонд часова 

 

 

Разред 

Број одељења по разреду 

нед.фонд/ бр.часова 

I II III IV V VI VII VIII I - VIII 

6 одељења 6 одељења 7одељења 6  одељења 6 одељења 6 одељења 6 одељења 6 одељења 50 одељења 

г.ф. бр.ч г.ф. бр.ч г.ф. бр.ч г.ф. бр.ч г.ф. бр.ч г.ф. бр.ч г.ф. бр.ч г.ф. бр.ч бр.од. бр.ч 

Српски језик 180 1080 180 1080 180 1260 180 1080 180 1080 144 864 144 864 136 816 49 8124 

Енглески језик 72 432 72 432 72 504 72 432 72 432 72 432 72 432 68 408 49 3504 

Ликовна култура 36 216 72 432 72 504 72 432 72 432 36 216 36 216 34 204 49 2652 

Музичка култура 36 216 36 216 36 252 36 216 72 432 36 216 36 216 34 204 49 1968 

Свет око нас 72 432 72 432 - - - - - - - - - - - - 12 864 

Природа и друштво - - - - 72 504 72 432 - - - - - - - - 13 936 

Историја - - - - - - - - 36 216 72 432 72 432 68 408 24 1488 

Географија - - - - - - - - 36 216 72 432 72 432 68 408 24 1488 

Физика - - -  - - - - - - 72 432 72 432 68 408 18 1272 

Математика 180 1080 180 1080 180 1260 180 1080 144 864 144 864 144 864 136 816 48 7908 

Биологија - - - - - - - - 72 432 72 432 72 432 68 408 24 1704 

Хемија - - - - - - - - - - - - 72 432 68 408 12 840 

Техника и технологија - - - - - - - - 72 432 72 432 72 432 68 408 24 1704 

Дигитални свет 36 216 36 216 - - - - - - - - - - - - 12 432 

Физичко и здравст. васпи. 108 648 108 648 108 756 108 648 108 648 108 648 108 648 102 612 49 5256 

Информатика и рачунар. - - - - - - - - 36 216 36 216 36 216 34 204 24 852 

У к у п н о 4320 4536 5040 4320 5400 5616 6048 5724 41004 

 



51 

 

4.2. Изборна   настава 

 

Предмет 

Разред ∑ 
I II III IV V VI VII VIII 

б.г. б.ч. б.г. б.ч. б.г. б.ч. б.г. б.ч. б.г. б.ч. б.г. б.ч. б.г. б.ч. б.г б.ч. б.г б.ч. 
О  б   а   в   е   з   н  и        и   з  б  о  р  н  и         п  р  е  д  м  е  т  и 

Верска настава 5 180 4 144 4 144 2 72 4 144 4 144 3 108 4 136 30 1072 

Грађ.васпитање 6 216 6 216 7 252 6 216 4 144 4 144 4 144 4 136 41 1468 

Немачки језик - - - - - - - - 6 432 6 432 6 432 6 408 24 1704 

С  В  Е  Г  А 95 4244 

 

4.3. Пројектна  настава  и  слободне  наставне  активности  
СА – Цртање, 
вајање и сликање 

- - - - - - - - 6 216 6 216 6 216 6 204 6 852 

Хор и оркестар 

 
                  

Свакодневни живот 
у прошлости 

                  

Пројектна 
настава 

- - - - 7 252 6 216 - - - - - - - - 13 468 

 

 

4.4. Часови   одељењске   заједнице 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред Укупно 

бр.од. бр.ч. бр.од. бр.ч. бр.од. бр.ч. бр.од. бр.ч. бр.од. бр.ч. бр.од. бр.ч. бр.од. бр.ч. бр.од. бр.ч. бр.од. бр.ч. 
6 216 6 216 7 252 6 216 6 216 6 216 6 216 6 204 49 1752 
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4.5. Допунска настава 

Допунском наставом биће обухваћени сви ученици који  у току редовне наставе испоље тешкоће у савладавању појединих садржаја. 
Различити разлози неуспеха, ће узроковати промењив број   ученика обухваћених овом наставом. 

 

Разред 
Фонд часова 

недељно годишње број одељења број часова 

I 1 36 6 216 

II 1 36 6 216 

III 1 36 7 252 

IV 1 36 6 216 

 25 900 

Предмет 

Разред УКУПНО 
V VI VII VIII 

бр.гр. бр.час. бр.гр. бр.час. бр.гр. бр.час. бр.гр. бр.час. одељења часова 

Српски језик 4 54 3 45 4 65 3 54 14 218 

Енглески јез. 2 36 1 18 1 18 2 36 6 108 

Немачки јез. 2 24 2 24 2 24 1 18 7 90 

Математика 3 48 3 48 2 36 3 48 11 180 

Физика - - 1 18 2 41 2 23 5 82 

Хемија - - - - 3 32 1 18 4 50 

УКУПНО од  V –VIII 47 728 

УКУПНО од  I –VIII 72 1628 
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4.6. Додатни рад 

Додатни рад од четвртог до осмог разреда биће организован за ученике који показују висок степен интересовања из појединих наставних 
области и предмета. 

 

 

 

Р. 
бр. 

 

 

 

Предмет 

Разред СВЕГА 

III  IV V VI VII VIII 

бр
.г

р.
 

бр
.ч

ас
. 

бр
.г

р.
 

бр
.ч

ас
. 

бр
.г

р.
 

бр
.ч

ас
. 

бр
.г

р.
 

бр
.ч

ас
. 

бр
.г

р.
 

бр
.ч

ас
. 

бр
.г

р.
 

бр
.ч

ас
. 

бр
.г

р.
 

бр
.ч

ас
. 

 

1. Српски језик - -   4 54 3 45 4 65 3 54 14 218 

2. Енглески  језик - -   2 36 1 18 1 18 2 36 6 108 

3. Немачки језик - -   2 24 2 24 2 24 1 18 7 90 

4. Математика 6 108   3 48 3 48 2 36 3 48 11 180 

5. Историја - -   2 27 1 14 1 18 2 24 6 83 

6. Географија - -   1 12 2 30 1 12 2 22 6 76 

7. Биологија - -   1 18 1 18 2 25 2 26 6 87 

8. Физика - -   - - 1 18 2 41 2 23 5 82 

9. Хемија - -   - - - - 3 32 1 18 4 50 

10. физ.васпитање - - - - - - 2 36 - - 2 36 4 72 

 69 1046 

4.7. Припремна  настава 

Школа организује припремну наставу из математике, српског језика, физике, хемије, географије, историје и биологије за ученике осмог 
разреда који полажу малу матуру за упис у средњу школу 2018/2019. године. Планирани часови припремне наставе реализоваће се од почетка 
школске године , а најактивније крајем маја и почетком јуна. Припремну наставу реализује 14 наставника и то српског језика 3, математике 2, 
физике 2, историје 2, географије 2, биологије 2 и хемије 1 наставник. Број часова припремне наставе је део њихових годишњих задужења и 
разликује се због специфичности одељења и личне процене наставника. Укупно је планирано 228 часова на нивоу разреда из горе наведених 
предмета. 

 

Напомена: Због ситуације у земљи часови допунске наставе, додатног рада и припремне наставе реализоваће се на различите начине: 
часовима у школи, слањем материјала  за рад  и додатних  објашњења на мејлове ученика, часовима на платформи тимс......... Начин реализације 
зависиће од ситуације у земљи и може да се мења. 
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4.8. План излета, посета и екскурзија 

Приликом планирања и програмирања излета и екскурзија, одељењске старешине ће се  
руководити следећеим елементима: 

- Од  ближег ка даљем ( примерити одговарајућем узрасту). 
- Број дана примерити узрасту. 
- Водити рачуна о материјалној ситуацији родитеља. 
- Програм излета и екскурзија изложити родитељима, а после  њихове сагласности 

предлог упутити Наставничком већу. 
- Циљеви и задаци морају бити дефинисани како би се на основу истих, а уз помоћ 

туристичке агенције, саставио програм. 
- Екскурзије и излете планирати у октобру, априлу, мају или јуну. 
- По повратку сачинити извештај о реализацији екскурзије или излета. 
- Сагласно Закону организоваће се једнодневни излети и седмодневна рекреативна 

настава за ученике млађих разреда, дводневне екскурзије за ученике петог, шестог и седмог 
разреда а за ученике осмог разреда тродневна екскурзија. 

-  План рекреативне наставе 

Рекреативна настава изводи се  за ученике од првог до четвртог разреда изван места 
становања   у одговарајућим објектима у климатски погодном месту из васпитно-образовних 
, здравствено- рекреативних и социјалних разлога: 

Циљеви: 

- Очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог 
правилног психо-физикчког и социјалног развоја; 

- Социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу, уз развијање 
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

- Проширивање постојећих и стицање нових знања и искуства о непосредном природном 
и друштвеном окружењу; 

- Развијање еколошке свести и подстицање ученика на заштиту човекове околине. 
 

Задаци: 
- Побољшање здравља и развијање физичких и моторних способности ученика; 
- Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем игром; 
- Подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке 

задатке; 
- Развијање свести о заштити , чувању и унапређивању природне и животне средине 

- Упознавање природно-географских, културно-историјских знаменотости и лепота места 
и околине. 

4. Предложене релације за рекреативну наставу 

1. Копаоник 

       2. Златибор 

3.Сребрно језеро 

 

На основу мишљења Наставничког већа и одлуке Савета родитеља екскурзије, 
излети и настава у природи организоваће се: 

 

Рекреативна настава, једнодневни излети и екскурзије  биће реализовани уколико 
епидемиолошка ситуација буде дозвољавала и биће у складу са законски обавезујућим 
оквирима реализације истих.   
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Излети и рекреативна настава – млађи разреди 

 
Разред Врста наставе Релације 

Први разред 

Рекреативна настава 

 
Гоч, Сребрно језеро, 

Излет Крушевац – Врњачка Бања –Љубостиња- Крушевац 

Други разред 

Рекреативна настава 

 
Сребрно језеро, Гоч 

Излет Крушевац – Раваница – Јагодина - Крушевац 

Трећи разред 

Рекреативна настава 

 
Златибор, Копаоник 

Излет 

 
Крушевац  –  Београд - Крушевац 

Четврти разред 

Рекреативна настава 

 
Копаоник, Златибор 

Излет 
Крушевац –  Топола –   Буковичка Бања -  Крагујевац - 
Крушевац 

 

 Екскурзије – старији разреди 

 

Разред Врста наставе Релације 

Пети разред Екскурзија Крушевац – Гамзиград – Неготин – Кладово- ХИ Ђердап- Лепенски вир- 

Тумане – Сребрно језеро -Крушевац 

Шести разред Екскурзија Крушевац –  Виминацијум –Рамска тврђава -  Голубачка тврђава – 

Смедеревска тврђава –  Крушевац 

Седми разред Екскурзија Крушевац –  Шарганска осмица – Дрвен-град - Тара – Бајина башта-Кремна - 
Тарабићи – Стопића пећина - Перућац - Златибор-  Крушевац 

Осми разред Екскурзија Крушевац – Београд – Фрушка Гора – Сремски Карловци – Палић- Суботица- 

Нови Сад - Крушевац 

 

Програм  екскурзије и рекреативне наставе  по разредима налази у Школском програму. 
Могуће су измене релације на иницијативу Савета родитеља, а по одлуци Школског одбора. 

 

4.9. План примене савремене наставне технологије 

 

Пројектом МПНТР Дигитална учионица, омогућено нам је да користимо савремену 
наставну технологију и применимо дигитални уџбеник у настави скоро сваког предмета. То 
подразумева да свака учионица и кабинет поседују интернет, компјутер и пројектор. Школа 
поседује и паметне табле а наставници обухваћени пројектом су добили и лап-топ. У школи 
већ годину дана функционише есДневник као подршка дигиталне зрелости свих у школи. 
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6. Културна и јавна делатност школе 

 

6.1 . Рад са ученицима 

 

Напомена: У реализацији предвиђених активности из подручја културне и јавне  делатности 
школа сарађује са следећим друштвеним и радним организацијама, предузећима, установама, као што 
су: Црвени крст, МЗ ,, Драгомир Гајић ", Гарнизон војске, Народни музеј града, Народна библиотека 
града, Слободиште, ,, Биоскоп Крушевац ", Крушевачко позориште,   ,, Србија шуме", , Уметничка 
галерија града, Ватрогасни дом , Културни центар, Културно-просветна заједница, Предшколска 
установа ,, Ната Вељковић“, средње  школе,основне школе и ОШ ,, Веселин Николић“, Јавно-

комунално предузеће, Дирекција за урбанизам, Здравствени центар, ЗЗЈЗК, као и осталим 
институцијама и удржењима грађана. 

Школа својим Годишњим планом рада предвиђа подршку свим акцијма у организацији Локалне 
самоуправе, које доприносе бољем и квалитетнијем животу и раду школе и града Крушевца. 

6.2 . Сарадња са родитељима 

 

Врста  
активности 

Програмски садржаји Време  
Реализ. 

Организа 
тори 

Учесници 

 

 

 

 

 

 

 Међусобно 
информисање 

наставника и 
родитења 

Информисање о образовним 
постигнућима и психофизичком и 
социјалном развоју ученика 

Током  
године 

Одељењске 
старешине 

Наставници и 
родитељи 

Упознавање са режимом рада  у 
школи и понашањем ученика 

Т.године Од.старешине Наст. и род. 

Вођење индивидуалних разговора 
са родитељима и посета ученичких 
домова 

Током  
године 

Одељењске 
старешине 

Наставници и 
родитељи 

Индивидуални и групни 
саветадавни рад 

Т.године Од.старешине Наст. и род. 

Групни и индивидуални рад са 
родитељима чија деца имају 
проблеме у интелектуалном, 
социјалном и емоционалном 
развоју 

Током  
године 

Од.старешине Наставници и 
родитељи 

Одржавање родитељских састанака IX,XI,I, 

III, VI 

Одељењске 
старешине 

Наставници и 
родитељи 

 

 

 

 

Образовање и 
остваривање 
васпитних 

циљева 

Први разред – прекретница у 
животу сваког детета 

X Од.старешине Род. I раз. 

Формирање  радихе  навика код 
деце 

XI Од.старешине Род. II раз. 

Дечја интересовања и развој детета XI Од.старешине Род. III раз. 
Сарадње родитеља и школе XII Од.старешине Род. IV раз. 
Улога родитеља у прилагођавању 
деце на предметну наставу 

X Од.старешине Род. V раз. 

Утицај дечја интересовања и 
њихове могућности  у 
професионалном развоју 

X Од.старешине Род. VI раз. 

Однос родитеља и средине према 
несоцијализованом  понашању 
ученика 

X Од.старешине Род.VIII раз. 

Васпитни стилови родитеља - 

предавање 

XI Ст. Сарад. Род. I–VIII р. 

Предности и мане дигитализације XII наст.инфор. Род. I–VIII р. 
 

 

Учешће родитеља у изради плана  
рада школе 

VIII, IX Шк. одбор Чл. одбора 

Решавање здравствених и Т.године Од.старешина СР 
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Сарадња са 
родитељима 

на реализацији 
задатака 
школе 

социјалних питања ученика 

Реализација редовне и допунске 
наставе, додатног рада и слободних 
активности  

Т.године Од.старешина СР 

Реализација излета и посета Т.године Од.старешина СР 

Организација слободног времена 
ученика 

Т.године Од.старешина СР 

Развијање радне дисциплине 
ученика 

Т.године Од.старешина СР 

Учешће у прослави Дана школе и 
Дана жена 

Т.године Од.старешина СР 

Учешће у реализацији плана рада 
на ПО 

Т.године Од.старешина СР 

Учествовање родитеља у тимовима 
који раде у школи 

Т.године Од.старешина СР 

6.3.  Облици сарадње са родитељима 

 

   Облици сарадње са родитељима су: родитељски састанци, индидивидуални и групни 
разговори,  учешће у пројектним активностима и у раду тимова, дани отворених врата, заједничке 
активности наставник- родитељ- ученика. Примарни циљ  сарадње са родитељима је проналажење 
нових облика сарадње родитеља и школе, како би атмосфера у школи била пријатнија за све актере 
школе.  

На родитељским састанцима  разговараће се  и решавати питања везана за свакодневни живот у 
школи. 

У индивидуалним контактима отворено ће се износити сва запажања, постигнућа  и напредовања 
ученика  и договарати  се о заједничким акцијама пружања подршке ученицима којима је потребна.  

На почетку ове школске године формираће се Савет родитеља представника 49 одељења од 
првог до осмог разреда. 

На првом састанку Савета родитеља сачиниће се и усвојити се план рада по коме ће радити и 
реализовати сви програмски задаци и циљева 

 

6.4. Сарадња са локалном самоуправом 

 

НОСИОЦИ 
САРАДЊЕ 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ. 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

Фонд за 
подстцање 
развоја младих 
талента 

-Награђивање „светосавских ученика“ 

-Награђивање ученика који су остварили 
резултате на такмичењима и њихових 
наставник 

јануар 2022. 

 

јун 2022. 

 НВ, директор, 
стручни сарадници 

 

Будџетски фонд 
за популациону 
политику  

-Поклон за ђаке прваке 

-Бесплатни уџбеници за 3.и 4.ђака у 
породици 

IX  2021. 

IX  2021. 

директор, ст. Сарадн., 

актив учитеља 
1.разред, ученичка 
задруга 

Интерресорна 
комисија  

-Упућивање захтева за додатну 
образовну , социјалну и здравствену 
подршку ученику 

-Достављање извештаја о реализацији 
активности , остварености и очекиваних 
исхода и вредновања 

школска 
2021/22. 

наставници, Тим за 
инклузију, секретар  
-наставници, Тим за 
инклузију 

Локални 
акциони план за 
децу 

-Праћење и увид у распоред коришћења 
фискултурне сале , евиденција прихода и 
утрошак средстава 

-Пријава ученика који нередовно 
похађају наставу 

-Благовремено достављање потпуних и 
тачних података надлежним службама 

школска  
2021/22. 

Директор, шеф 
рачуноводства 

-наставници, ППС, 
секретар 

наставници, стручни 
сараднци, секретар, 
директор 
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Одељење за 
финансије 

-израда финасијских планова 

-капиталне инвестиције , материјално 
одржавање 

школска 
2021/22.. 

директор, шеф 
рачуноводства, 
секретар  

Канцеларија за 
младе 

-обележавање значајних датума: 
-Међународни дан толеранције 

-месец борбе против болести зависности  
-Светски дан борбе против СИДА-е 

-Светски дан волонтера 

-Светски дан љубави  
-Светски дан књиге 

-Светски дан шале  
-Светски дан планете 

-Светски дан без дуванског дима 

-Светски дан животне средине 

-Професионална орјентација и реални 
сусрети 

-Дан девојчица 

16.XI 2021. 

XI 2021. 

1.XII 2021. 

5. XII 2021. 

14.II 2022. 

21.март 2022. 

01.IV 2022. 

22. IV.2022. 

31. V 2022. 

5.VI.2022. 

шк. 2021/22. 

последњи 
четвртак у 

априлу 2022. 

-Ученички парламент 

-Тим за превенцију 
болести зависности 

-Библиотечка секција 

- Тима за маркетинг 

-Еко тим 

-Тим за 
професионалну 
орјентацију 

 

Спортски савез 
Града Крушевца 

-„Спортски час за све вас“ 

-„Спорски полигони“ 

IX  2021. 

11.II. 2022. 

-актив наставника 
физ. васитања, 
директор 

Служба за 
заштиту животне 
средине 

-Обележавање значајних датума : 
-Дан заштите озонског омотача 

-Дан здраве хране 

-Дан науке  
-Дан енергетске ефикасности  
-Дан заштите шума 

-Дан заштитте вода 

-Дан метеорологије 

-Дан здравља 

- Међународни дан заштите од буке 

-Дан планете Земље 

- Дан еколога  
-Светски дан заштите животне средине 

-Организовање изложбе дечијих цртежа 
или фотографија приликом обележавања 
еколошких датума 

-Организовање акција сакупљања пет 
амбалаже, старог папира и слично у току 
школске године 

-Организовање излета и посета 
установа(Метеоролошкој станици; ЈКП 
Водовод, Гимназија, АБХ Гарнизону) 

 

16.09.2021. 

16.10.2021. 

7.11.2021. 

05.03.2022. 

21.03.2022. 

22.03.2022. 

23.05.2022. 

07.04.2022. 

20.04.2022. 

22.04.2022. 

06.05.2022. 

05. 06.2022. 

школска 
2021/22. 

школска 
2021/22. 

ЕКО тим, еколошка 
секција , сарадници у 
раду секције и 
задужени ученици 

Културни центар 
Крушевац 

Праћење културних догађаја КЦК, као и 
учешће наших ученика у културним 
догађајима КЦК 

 

школска 
2021/22. 

Ученици, наставници, 
директорка школе 

стручна служба 

Народни музеј Посета и обилазак постављених изложби 
у Музеју 2014/15. год. 
Учешће у реалним  сусретима у оквиру 
ПО 

школска 
2021/22. 

Ученици, наставници, 
директорка школе 

стручна служба 

Крушевачко 
позориште 

Посета Позоришту  
Коришћење просторија  за  Дан школе и 
дане Фешта 

школска 
2021/22. 

Ученици, наставници, 
директорка школе 

стручна служба 

Градска 
библиотека 

Посета Грдској библиотеци 

Додела бесплатних карти за ученике 
првог разреда 

школска 
2021/22. 

Ученици, наставници, 
директорка школе 

стручна служба 

Центар за 
стручно 
усавршавање 

Учешће наших наставника у семинарима 
који се организују у ЦСУ и трибин 

школска 
2021/22. 

Ученици, наставници, 
директорка школе 

стручна служба 
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Центар  за  
социјални рад 

Сарадња  и подршка у добробит деце 

Учешће радника ЦСР у трибинама и 
реалним сусретима 

школска 
2021/22. 

Ученици, наставници, 
директорка школе 

стручна служба 

Полицијска 
управа 

Одржавање пројекта ,, Безбедно 
детињство" 

Подршка у решавању постојећих 
проблема – када је то потребно 

Учешће у реалним  сусретима у оквиру 
ПО 

 

школска 
2021/22. 

Ученици, наставници, 
директорка школе 

стручна служба 

Школски 
диспанзер- 

Саветовалиште 
за младе 

Редовни прегледи  и вакцинација 

Учешће у радионицама које организује 
Саветовалиште за младе – превентивног 
карактера 

Учешће радника ЗЦ у трибинама и  
реалним сусретима 

 

школска 
2021/22. 

Ученици, наставници, 
директорка школе 

стручна служба 

Стоматолошка 
амбуланта 

Предавања ученицима 

Редовна контрола и преглед ученика 

школска 
2021/22. 

Ученици, наставници, 
директорка школе, СС 

Војни гарнизон 

,,Цар Лазар" 

Посета Гарнизону и одељењу АБХО 

Учешће радника у реалним сусретима 

школска 
2021/22. 

Ученици, наставници, 
директорка школе, СС 

Метеролошка 
станица 

Посета Метеролошкој станици  
Упознавање са занимањима  везаним за 
метеорологију 

школска 
2021/22. 

Ученици, наставници, 
директорка школе 

стручни сарадници 
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7. План рада организација у школи 

7.1. Извиђачи 

 

Школа остварује сарадњу са Одредом извиђача „Цар Лазар“ у Крушевцу и 
са њима је реализовала програмске активности одреда. 

Одред извиђача „Цар Лазар“ из Крушевца реализовао је пројекат 
„Извиђачки инфо камп - II КАМП“, у оквиру имплементације Локалног акционог 
плана за младе града Крушевца, па је Градска управа и финансирала пројекат. 
Имплементација пројекта је планирана од почетка школске 2016/2017.године. 
Почетне активности су реализоване у периоду од 21.-24.08.2016. године. Одржан је 
извиђачки камп у нашој школи, као основни течај извиђаштва. Учествовали су 
ученици Основних школа: Кнез Лазар, Нада Поповић, Бранко Радичевић, Доситеј 
Обрадовић, Драгомир Марковић, са наставницима. 

Програм Одреда „Цар Лазар“ усклађен са активностима извиђача у школи. 
ПОДРУЧЈЕ  
РАДА 

АКТИВНОСТИ / САДРЖАЈ РАДА 
НОСИОЦИ 
АКТИВ. 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

Програм и 
план 
организације 

Обновити чланство ученика извиђача у Савез;  
Упознати ученике са задацима скаута;  почеци 
скаутизма у свету и код нас; Основне 
извиђачке дисциплине(чворологија, 
шаторизација, прва помоћ); Научити 
извиђачке песме;  
Направити симболе водне и четне; Формирати 

групу полетараца и обучити једног ученика да 
им буде предводник. 

IX - VI 

IX - XI 

 

I - III 

 

XI - II 

 

III 

Извиђачи -ученици 

 

Сарадници градских 
одреда града Крушевца 
(извиђачи старији, 
брђани и ветерани) 

Заштита и 
унапређење 
животне 
средине 

Акције чишћења школског дворишта и 
околине 

Одржавати састанке што је могуће више у 
природи како би је више волели  

 

IX - VI 

 

V - VIII 

 

 

Извиђачи, ученици 

Сарадници градских 
одреда града Крушевца 
(извиђачи старији, 
брђани и ветерани) 

Акције ван 
школе 

У складу са Програмом Савеза извиђача 
Србије уплатити чланарину за текућу годину и 
обезбедити учешће у свим акцијама за које 
буду заинтересовани ученици уз претходну 
сагласност родитеља 

Учешће у акцији „Видовдан 17“ на 
Слободишту, празник „Мимоза“ у Херцег 
Новом, извиђачке акције у другим градовима 
Србије из програма Савеза извиђача Србије 
(акције нису обавезујуће за остваривање 
програма и остварују се искључиво уз 
сагласност родитеља / старатеља) 
Извиђачке игре и бивак у школи у Ћелије 
(ноћење у објекту школе) 
Реализација пројекта са извиђачима 

IX - VI 

 

 

 

 

Током 

године 

уз 
сагласност 
родитеља 

 

Прикупљање 
секундарних 
сировина 

Прикупљање лековитог биља, семена, 
отлањање отпадног материјала из насеља 

 

IX - VI 

Извиђачи 

Наставници 

Учешће на 
такмичењим
а и 
конкурсима 

Учешће извиђача  на такмичењима и 
конкурсима који су у складу са програмом 
Савеза извиђача Србије 

 

IX - VI 

Извиђачи 

Наставници 

Са ученицима ће током рада у  извиђачким активностима бити наставник Данијела Секулић, 

уз добровољно ангажовање било ког наставника колектива или запосленог у оквиру 
ваннаставног кадра. 
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     Извиђачи могу по водном систему да имају два и више вода, организованих у чету, а чета 
може бити под ингеренцијама Одреда извиђача, а може и да функционише као самостална 
чета. 

7.2. Ученички парламент 

  

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима 
омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, 
као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. 

Ученички парламент чине по два представника 7. и 8. разреда у школи. Парламент се 
бира сваке школске године и има председника. 

У школској 2020/2021. години Ученички парламент  ће у свом саставу имати 24 члана. 
Координатор Ученичког парлемента је: 

Ана Милутиновић, наставник физ. васпитања и Милан Јовановић, настав. вер.наставе 
Чланови Ученичког парламента су: 
1. Бобан Весић, наставник физичког васпитања  
2. Снежана Ивић Вукојевић, наставница грађанског васпитања 

3. Драган Стефановић, наставник физичког васпитања 

План рада ученичког парламент 

Р.б. Назив активности Време реал. Носиоци актив. 

1. 

- Избор представника 7. и 8. разреда 

-Конституисање Ученичког парламента и избор 
руководства Парламента 

- Упознавање чланова Парламента са законским оквирима 
деловања Парламента, правилима и дужностима, са 
законским актима школе( Статут, програм рада школе) 
Правилником о понашању ученика, Пословником о раду 
Парламента... 
-Усвајање Плана и програма рада Ученичког парламента 

-Учествовање у изради плана за Дечију недељу 

-Избор представника парламента за рад органа школе 

-разговор и дискусија на тему епидемије корна вируса 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

координатори 

представници Парламента 

2. 

- Укључивање ученика у програм Професионалне 
оријентације 

- Обележавање Дечије недеље 

- Анализа материјалног положаја ученика и пружање 
помоћи , појединим ученицима, прикупљање средстава 

- Промоција хуманих вредности 

ОКТОБАР 

 

координатори 

предс. Парламента 

од. старешине 

настав. физ. Вас. 
ученици I-VIII раз. 

3. 

- Обележавање Дана толеранције 

- Обележавање дана победе у Великом рату 

- Анализа васпитно-образовних резултата на крају првог 
тромесечја 

- Болести зависности, тибина или предавање 

НОВЕМБАР координатори 

представници Парламента 

Тим за превенцију болести 
зависности 

4. 

- Припрема за новогодишњу журку 

- Уређење школског простора 

- Организације приредбе „Покажи шта знаш“ ради 
прикупљања средстава за уређење  школског простора 

ДЕЦЕМБАР 

 

 координатори 

представници Парламента 

ученици I-VIII раз 

5. 

- Предлог за Светосавског ђака 

- Прослава Дана Светог Саве 

- Анализа успеха и давање предлога за побољшање успеха 
уч. на полугодишту(предста. Парламента присуствују ОВ) 

ЈАНУАР 

 

координатори 

представници Парламента 

 

6. 

- Обележавање Дана заљубљених и Сретења 

- Промовисање здравих стилова живота 

 

 

 

ФЕБРУАР 

 

Координатори  предс. 
Парламента, ученици I-
VIII раз, Саветовалиште за 
младе , Тим за борбу 
против болести зависности 

7. 

-  ПО – Упознавање са средњим школама у нашем региону 

- Извештај постигнитог успеха и дисциплине са 
МАРТ Координатори  предс. 

Парламент,стручна служба 
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тромесечја(представници Парламента присуствују ОВ) ст.већа  наст. срп. језика 

8. 

- ПО- трибина 

- Обележавање Светског дана књиге 

април координатори-

предс.Парламента 

стручна служба  
Актив наст. срп. језика 

9. 

- Прослава Дана школе 

- Дискусија о ЗИ 

- Прослава мале матуре 

- ПО- представљање средњих школа 

- Завршетак 2. полугодишта за 8. разред(представници 
Парламента присуствују ОВ) 

МАЈ 

 

координатори 

представници Парламента 

- педагог и психолог  
- ОС осмог ратреда 

10. 

- Завршетак другог полугодишта за остале 
разреде(представници Парламента присуствују ОВ) 
- Извештај о раду Ученичког парламента 

МАЈ/ЈУН Координатор 

представници Парламента 

11. 

-Чланови Парламента као вршњачки едукатори 

- Културно-забавни живот ученика- осмишљавање 
активности 

- Сарадња са управом школе 

- Предлози за осавремењивање наставног процеса 

У току 
школске 
године 

координатори 

предс. Парламента 

директор, ст.служба 

од.старе. ,пред. настав. 
Помоћно особље 

 

У току рада парламента могуће су измене и допуне овог оквирног плана на иницијативу неког од ученика, 
радне групе или самог председника. 
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8. План рада стручних органа школе 

 

8.1. П Л А Н     Р А Д А     О Д Е Љ Е Њ С К О Г    В Е Ћ А 

 

Одељењским већем млађих и старијих разреда председава и руководи, одељењски старешина на 
нивоу разреда. Активности пре, у току и после одржавања седнице Одељењског већа су уређене 
Пословником о раду Наставничког већа. Записнике са састанака воде руководиоци за сваки разред 
посебно. 

 

План  рада  чланова Одељењског већа 

 

 Активности 

Временска динамика - једном месечно 
редовни састанци, а по потреби 
организовати и ванредни састанци 

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

1. Припрема материјала по тачкама дневног реда за 
састанке и реализацију акционог плана 

2. Заказивање седнице по пословнику 

3. Вођење записника у току седнице, контрола записника 
од стране директора, читање, разматрање и усвајање 
записника на следећем састанку 

 

 

Оперативни  план  Одељењског  већа 
Пре састанка је потребно усвојити записник са претходног састанка. 

 

 

АКТИВНОСТ / САДРЖАЈ РАДА 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

1. Утврђивање бројног стања ученика 

2. Утврђивање календара образовно-васпитног рада 

3. Утврђивање планова рада редовне наставе, слободних 
активности, допунске наставе и додатног рада 

4. Утврђивање плана Иницијалног тестирања ученика 

5. Снабдевеност ученика уџбеницима и прибором за рад 

6. Утврђивање плана писмених задатака и писмених вежби 

7. Вођење педагошке документације кроз есДневник образовно-

васпитног рада и други облици вођења педагошке 
документације 

8. Настава на даљину – коришћење ТИМСА 

9. Договор о начину и активностима за што квалитетније 
извођење излета, екскурзије и наставе у природи  
 

 
 
 
 

Септембар Учитељи   
Одељењске 
старешине 

Предметни 
наставници  
 

1. Анализа постигнућа ученика по разредима - извештавањем 

одељењских старешина 

2. Реализација редовне, допунске и додатне наставе 

3. Мере за побољшање успеха до краја првог полугодишта 

4. Индивидуални образовни план - анализа планова 

5. Примена Правилника за оцењивање (формативно и сумативно) 
6. Припреме за такмичења – извештавање наставника и учитеља 

о начину припремања 

7. Предлози носиоца Светосавске награде 

 

Новембар 

Учитељи  
Одељењске 
старешине 

Предметни 
наставници  
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1. Анализа постигнућа ученика и владање ученика по разредима - 
извештавањем одељењских старешина 

2. Реализација редовне, допунске и додатне наставе 

3. Анализа ефеката предузетих мера за побољшање успеха после 
првог  класификационог периода и мере за побољшање успеха 
у другом полугодишту 

4. Анализа реализације планова одељењских старешина 

5. Реализација слободних наставних и ваннаставних активности 

6. Анализа оптерећености ученика наставним и ваннаставним 
обавезама 

7. Анализа изостанака ученика по одељењима и разредима 

Јануар/ 
фебруар 

Учитељи  
Одељењске 
старешине 

Предметни 
наставници  
 

1. Анализа постигнућа ученика по разредима - извештавањем 

одељењских старешина 

2. Реализација редовне, допунске и додатне наставе 

3. Индивидуални образовни план - анализа планова 

4. Анализа мера за побољшање постигнућа ученика до краја 
школске године, анализа ефеката предузетих мера од почетка 
школске године 

Април Учитељи  
Одељењске 
старешине 

Предметни 
наставници  
 

1. Анализа постигнућа ученика и владање ученика по разредима 
- извештавањем одељењских старешина 

2. Реализација редовне, допунске и додатне наставе 

3. Организација припремне наставе за ученике осмог разреда 

4. Реализација слободних наставних и ваннаставних активности 

5. Реализација Индивидуалних образовних планова 

6. Предлози ученика за похвале, награде, ђака генерације 

7. Оствареност исхода и стандарда - јаке стране и слабости 

8. Анализа изостанака ученика по одељењима и разредима 

9. Израда  плана активности за наредну школску годину 

10. Планирање поправних испита у августовском испитном року 

Јун Учитељи  
Одељењске 
старешине 

Предметни 
наставници  
 

1. Анализа постигнућа ученика након полагања поправних 
испита 

2. Анализа података о анкетирању ученика за изборне предмете 

 

3. Предлози задужења наставника за наредну школску годину 

 

4. Текућа питања 

Август Учитељи  
Одељењске 
старешине 

Предметни 
наставници  
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8.2. П Л А Н     Р А Д А     Н А С Т А В Н И Ч К О Г   В Е Ћ А 

Наставничким већем председава и руководи директорица школе. Активности пре, у току и после одржавања 
седнице Наставничког већа су уређене Пословником о раду Наставничког већа. Записнике са састанака 
Наставничког већа водиће накнадно изабран члан већа. 

План  рада  чланова Наставничког већа 

 

 Активности 

Временска динамика - једном 
месечно редовни састанци, а 
по потреби организовати и 
ванредне састанке током 
школске године 

IX-X-XI-XII-I-II-III-IV-V-VI-

VII-VIII 

1. Припрема материјала по тачкама дневног реда за седницу Наставничког 
већа 

2. Заказивање седнице по пословнику 

3. Вођење записника у току седнице, контрола записника од стране 
директора, читање, разматрање и усвајање записника на следећој 
седници Наставничког већа, овера и потписивање записника од стране 
директора и записничара (може и скениран примерак достављати 
мејлом, 2 дана пре заказане  седнице члановима на разматрање) 

 

Оперативни план  Наставничког већа 

АКТИВНОСТ / САДРЖАЈ РАДА 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Анализа Анекса Школског програма и стручна оцена о потреби мењања 
дела документа са предлогом Савету родитеља и Школском одбору за 
разматрање и доношење  

3. Стручна оцена Годишњег плана  рада за школску 2013/14. годину са 
предлогом Савету родитеља и Школском одбору на разматрање и 
доношење 

4. Анализа школске ситуације на почетку школске године 

 Бројно стање ученика 

 Кадровска структура и обавезе запослених 

 Распоред часова и режим рада  
 Распоред дежурства запослених 

 Коришћење школске библиотеке 

5. Вођење педагошке документације и организација рада 

 Планирање и припремање за наставни процес, есДневник 

 Почетак рада додатне, допунске наставе, СНА 

 Дан отворених врата 

 Почетак рада ваннаставних активности и организација у школи и 
опредељења ученика 

 Индивидуални образовни  план 

 Остваривање планова стручних већа и тимова и благовремено 
извештавање о реализацији истих 

6. Стручно усавршавање запослених 

7. Организација родитељских састанака, начини успостављања и 
побољшања сарадње са родитељима 

8. Снабдевеност ученика  уџбеницима и прибором 

9. Утврђивање термина за реализацију екскурзије ученика 8. разреда 

10. Пројектне активности – осврт на остварене и планови за наредне 
пројекте 

11. Текућа питања 

септембар Директор 

Стручна 
служба 

Одељењске 
старешине, 

наставници, 
учитељи 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Анализа организације наставе 

3. Оцењивање ученика – примена правилника  
4. Безбедност ученика у школи 

5. Однос ученика, запослених и родитеља према кућном реду школе 

6. Организација Дечје недеље 

7. Утврђивање термина за реализацију екскурзија и наставе у природи и 

октобар Директор 

Стручна 
служба 

Одељењске 
старешине, 

наставници, 
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извештаја о изведеним екскурзијама 

8. Против пожарна заштита 

9. Текућа питања 

учитељи 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Утврђивање извештаја о реализацији Годишњег плана рада у току првог 
класификационог периода 

 Редовна, додатна и допунска настава 

 Организације, слободне наставне активности и ваннаставне активности 

 Оперативни планови наставника 

3. Утврђивање извештаја о постигнућима ученика и мерама за побољшање 
на крају првог класификационог периода са предлогом Савету родитеља 
и Школском одбору на разматрање и усвајање 

4. Анализа сарадње са родитељима и организација родитељских састанака 

5. Текућа питања 

новембар Директор 

Стручна 
служба 

Одељењске 
старешине, 

наставници, 
учитељи 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Утврђивање извештаја о опремљености школе наставним и дидактичким 
материјалима 

3. Утврђивање извештаја о настави на даљину 

4. Стручно усавршавање наставника – анализа плана и примена у пракси 

5. Предлози наставника за избор  ученика  носиоца Светосавске награде 

6. Текућа питања 

децембар Директор, 

наставници 

Стручна 
служба 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Утврђивање извештаја о постигнућима ученика на крају првог 
полугодишта са предлогом Савету родитеља и Школском одбору на 
разматрање и усвајање 

3. Утврђивање извештаја о раду библиотекара и коришћењу ресурса 
школске библиотеке 

4. Утврђивање извештаја о хигијенским условима школског простора 

5. Припреме за организацију такмичења 

6. Презентације са семинара и стручног усавршавања запослених осталим 
члановима колектива 

7. Организација обележавања Светог Саве 

8. Текућа питања 

јануар Директор, 

наставници 

Стручна 
служба 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Утврђивање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за 
прво полугодиште  са предлогом Савету родитеља и Школском одбору 
на разматрање и усвајање 

3. Анализа рада тимова и стручних већа и актива на основу извештаја 
руководиоца 

4. Избор уџбеника за наредну школску  годину  
5. Утврђивање извештаја о вођењу педагошке документације 

6. Текућа питања 

фебруар Директор, 

наставници 

Стручна 
служба 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Утврђивање извештаја о употреби наставних средстава у наставном 
процесу 

3. Утврђивање извештаја о безбедности ученика у школи 

4. Истраживање “Професионална интересовања ученика” 

5. Презентације са семинара и стручног усавршавања запослених осталим 
члановима колектива 

6. Почетак израде Годишњег плана  рада за  наредну школску годину – 

подела задужења 

7. Текућа питања 

март Директор, 

наставници 

Стручна 
служба 
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1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Утврђивање извештаја о реализацији  Годишњег плана рада током трећег 
класификационог периода  
 Редовна, додатна и допунска настава 

 Секције и организације, слободне наставне и ваннаставне активности 

3. Утврђивање извештаја о  постигнућима ученика  на крају трећег 
класификационог периода са предлогом Савету родитеља и Школском одбору 
на разматрање и усвајање 

4. Постигнућа ученика – утврђивање извештаја о реализованим активностима 
симулације завршног испита и других тестирања ученика по плану са предлогом 
савету родитеља и Школском одбору на разматрање  

5. Утврђивање успеха ученика на такмичењима, према званичним извештајима 
наставника 

6. Текућа питања 

април 

 

Директор, 

наставници 

 

Стручна служба 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Организација завршног испита за ученике осмог разреда - информисање 

3. Утврђивање извештаја о изведеним екскурзијама 

4. Програм и протокол за обележавање Дана школе 

5. Разматрање  предлога  акционог плана, плана рада и руководиоца   стручних 
органа и тимова за наредну школску годину 

6. Искуства наставника са похађаних семинара 

7. Доношење одлуке о прослави завршетка осмог разреда  
8. Текућа питања 

мај Директор, 

наставници 

Стручна служба 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Утврђивање извештаја о постигнућима ученика  са предлогом Савету родитеља 
и Школском одбору на разматрање и усвајање 

3. Утврђивање извештаја о реализацији Годишњег плана рада на крају другог 
полугодишта  
 Редовна, додатна и допунска настава 

 Секције и организације и друге ваннаставне активности 

4. Утврђивање извештаја о реализацији и резултатима на  завршном испиту 

5. Доношење одлуке о похвалама и наградама ученицима и наставницима и ђаку 
генерације 

6. Стручна оцена предлога за извођење излета и екскурзија у наредној школској 
години, са предлогом Школском одбору на усвајање 

7. Текућа питања 

јун Директор, 

наставници 

Стручна служба 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Организација поправних и завршних испита 

3. Утврђивање извештаја о резултатима поправних и завршних испита 

4. Утврђивање извештаја о постигнућима  ученика  на крају школске године са 
предлогом Савету родитеља и Школском одбору на разматрање и усвајање 

5. Утврђивање извештаја о резултатима ученика осмог разреда  на завршном 
испиту са предлогом Савету родитеља и Школском одбору на разматрање и 
усвајање 

6. Утврђивање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе са предлогом 
Савету родитеља и Школском одбору на разматрање и усвајање 

7. Утврђивање извештаја о раду директора школе са предлогом Савету родитеља 
и Школском одбору на разматрање и усвајање 

8. Права и обавезе запослених у школи, правне норме – припрема за наредну 
школску годину 

9. Утврђивање структуре четрдесеточасовне радне недеље за наредну школску 
годину 

10. Утврђивање извештаја о тестирању ученика за полазак у први разред 

11. Пријем ђака првака и дочек свих ученика наше школе – утврђивање протокола 

за наредну школску годину 

12. Текућа питања за обезбеђивање благовременог и организованог поласка у 
школу (распоред часова ... 

август Директор, 

наставници 

Стручна 
служба 
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8.4. План рада стручних већа 

 

Подручје 
рада 

Програмски садржаји Време 
Реализ. 

Носиоци 
активности 

 

 

Планирање и 
програмирање 

васпитно – 

образовног рада 

Израда плана актива VIII  

 

 

Чланови 
актива, 

 

 

стручна 
служба, 

 

 

директор 

Осавремењавање наставе т.године 

Планирање редовне и изборне наставе, допунске наставе и 
додатног  рада, као и слободних активности 

VIII,IX 

Избор ученика за допунску и додатну наставу и слободне 
активности, као и за припремну наставу 

IX,X 

Планирање предавања за стручне активе VIII 

Активно укључивање у самовредновање рада школе и ШРП Т.г. 
Учествовање у свим манифестацијама и акцијама у школи Т. год. 
Израда ИОП-а за децу са посебним потребама и напредну 
децу, праћење и вредновање ИОП-а 

Т.год. 

План такмичења  IX 

Планирање образовних стандарда и исхода и повратне 
информације о остварености истих 

VIII, IX 

 

Праћење 
реализације 

планова  
образовног рада 

 Анализа реализације планова рада I,V 

Анализа успеха и такмичења у свим областима IX –VI 

Праћење реализације редовне, изборне и допунске наставе, 
додатног рада и слободних  активности 

I,V 

Анализа рада актива на крају школске године VI 

Тестирање и објективност оцене Т. год. 
Праћење осавремењавања наставе т.године 

Праћење остварености образовних стандарда т.године 

Праћење ефеката наставних метода и облика рада у настави т.године 

Праћење ефикасности кабинетске наставе и ес дневника I,VI 

Планирање 
побољшања 

материјалне основе 
рада 

План набавке дидактичке  материјала и наставних средстава IX 

Анализа опремљености наставним средствима I,VI 

 

У школи ће радити следећа стручна већа:  
» за разредну наставу,   
» за  наставнике српског језика, 
» за наставнике  математике,  
» за наставнике страног језика,  
» за наставнике  ликовне и музичке културе,  
» за наставнике  историје и географије,  
» за наставнике природних наука,  
»  за наставнике  физичког васпитања и 

» за  наставнике техничког и информатичког образовања 

 

Сваки стручни актив посебно води евиденцију о свом раду са детаљним планом рада по 
месецима за наредну школску годину. 
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8.5. План рада педагошког колегијума 

 

Педагошки колегијум чине представници стручних већа, стручних актива и тимова, 
одељењских већа  и представник стручних сарадника. Педагошки колегијум разматра питања 
и даје мишљење у вези са пословима директора. Педагошким колегијумом председава и 
руководи директор, односно помоћник директора. Колегијум разматра следећа питања: 
* прате остваривање програма образовања и васпитања; 
* старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; 
* вреднују резултате рада наставника и стручног сарадника; 
* прате и утврђују резултате рада деце, ученика и одраслих; 
* предузимају мере за  јединствен и усклађен рад са децом, ученицима и одраслима у 
процесу образовања и васпитања; 
*  на предлог стручног тима за инклизивно образовање доноси индивидуални образовни план 

* решава друга стручна питања  образовно-васпитног рада. 
 

 

 

Активности 

 

Време 

реализације 

 

Носиоци 

активности 

Припремљеност школе за почетак нове школске године октобар 2021. директор , 
ст.служба 

Извештавање  тимова и актива о свом раду за школску 2021/22. 
годину 

децембар 2021, 

 јун 2022. 

координатор тима 

Анализа постигнућа и дисциплине ученика на оценским 
периодима 

XI   2021. 

јануар, април, јун 

2022. 

од.старешине 

педагог 

Индивидуални образовни планови – на предлог стручног тима 
за инклузивно образовање ( усвајање, ревизија и др) 

X, XII 2021. 

април, јун 2022. 

тим за ИО 

координатор тима 

Предлагање мера за побољшање постигнућа ученика и 
дисциплине 

XI, XII 2021. 

април, јун 2022. 

чл.  колегијума 

Праћење остваривања програма образовања и васпитања од септембра 2021. 

до јуна 2022. 

чл. колегијума 

ст.сарадници, дир. 
Праћење планирања наставника и примена образовних 
стандарда и исхода 

XI, XII 2021. 

април, јун 2022. 

чл. колегијума 

ст.сарадници, дир. 

Извештавање о резултатима завршног испита 

 

јун , јул 2022. тим за самовред.-
постигнућа учен. 

Пројекти који се реализују у школи и они за које школа 
конкурише 

од септембра 2021.  

до јуна 2022. 

координат.пројекта 

директор 

Решавање других стручних питања везана за рад школе 

Анализа  плана рада за школску 2020/2021. годину 

Предлог плана рада за школску 2021/22. годину 

од септембра  
2021.  до јуна 2022. 

 

директор 

стручна служба 

чл.  колегијума 
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8.6. План рада одељењских старешина и одељењских заједница 

 

8.6.1. План обавезних активности за одељењске заједнице 

 

 

Садржај рада Обим Вр.реал. 
РАД У ОКВИРУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

Припремање седница, анализа планова редовне, додатне и допунске наставе, 
слободних активности и сумирање резултата 

10 IX -VI 

ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
Израда плана сарадње са родитељима  

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX -VI 

Помоћ у раду ОЗУ 

Обезбеђење ученика уџбеницима, прибором и материјалом за рад 

Упућивање ученика   у технике учења 

Анализа успеха и дисциплине 

Одржавање предавања у оквиру ПЦК 

Организовање и помоћи ,, Друг – другу ,, 
Анализа рада свих области рада ученика 

Разговор о разлозима изостајања ученика са наставе 

Организовање свечаних часова за празнике 

Обавештење ђачких родитеља о успеху и владању ученика и саветовања о 
преузимању мера за побољшање истих 

Утицање на ученичко стицање културних, радних и  хигијенских навика и 
бриге о њиховом здравственом стању 

Примена васпитни –дисциплинских мера, награда, похвала и осталих мера 

Примена најповољнијих и најпогоднијих облика и метода рада са ученицима 

Реализација васпитних и здравстених садржаја 

САРАДЊА СА ПЕДАГОГОМ, ПСИХОЛОГОМ И ЛОГОПЕДОМ 
Проблеми у учењу, понашању, неодговорности и недисциплини 10 Током 

године Социјални, породични, лични проблеми, пубертетски испади ..... 
Рад са талентовним  ( надареним ) ученцима 

КООРДИНАЦИЈА 
Свих наставних планова одељења, сарадња са паралелним одељењима и 
њиховим одељењским  старешинама, сарадња са стручним сарадницима, 
сарадња са друштвениом средином 

7 месечно 

ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА И ЂАЧКИМ ДОМОВИМА 
Посете часовима према потреби, могућности и плану од. старешине 7 месечно 

Посета ђачким домовима  ( редовно  једном обавезно и ванредно према 
потреби и захтеву ) 

САРАДЊА  СА РОДИТЕЉИМА 
Редовни и ванредни родитељски састанци 18 IX -VI 

Индивидуалне посете и разговори према потреби 

ВОЂЕЊЕ  ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Израда годишњиих планова рада одељењских старешина, ОЗУ, одељењских 
већа, сарадње са родитељима, обрада досијеа ученика, матичне књиге, 
попуњавање и сређивање одељењских књига 

36 Током 
године 

 

 

Напомена: Наведене обавезне активности одељењске старешине ће прилагођавати у 
појединачне своје планове рада поштујући захтеве према узрасту ученика. 
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8.6.2. План рада одељењских заједница 

 

Врсте активност Садржај – теме Разред 
 

 

 

 

Унапређивање 
успеха у настави 

Како се формирају радне навике? I 

Како правилно учити? I,II 

Фактори који утичу на успех у учењу III,IV 

Технике успешног учења V,VI 

Учења и правилан развој личности V-VII 

Креативно учење V-VII 

Фактори успешног учења VII,VIII 

Дисциплински прекршаји у школи III -VIII 

Значај  похађања допунске и додатне наставе I-VIII 

Анализа успеха и дисциплине II-VIII 

 

 

 

 

Заштита и 
унапређивање 

здравља и 
животне средине 

Хигијенске навике и здравље I,II 

Значај здраве животне средине за здравље људи III,IV 

Правилна исхрана пут до здравља III,IV 

Значај здраве исхране за здравље деце V,VI 

Развијање еколошке  свести код  деце V,VI 

Физичка активност  и здравље V,VI 

Заштита животне средине од загађивања VII,VIII 

Стрес и адекватно суочавање са стресом VIII 

Значај менталног здравља  за ученика V-VIII 

Значај поштовања ношења маски V-VIII 

Заштита од вируса VII,VIII 

 

 

Професионална 
оријентација 

ученика 

Игре I,II 

Разговор са ученицима VII,VIII 

Предавања за ученике I –VIII 

Предавања за наставнике I- VIII 

Самостални радови ученика – литерарни и ликовни I - VIII 

Посете  VII,VIII 

Филмови и дијафилмови VII,VIII 

Изложбе I - VIII 

 

Оспособљавање 
за друштвено 
ангажовање 

Избор руководства I - VIII 

Опредељење за  допунску и додатну наставу I - VIII 

Организација прослава – Нова година, Пријем првака .............. I - VIII 

Разматрање  рада  ОЗ I - VIII 

Реализација  ДКР I - VIII 

 

 

 

Васпитање 
младих за хумане 

односе међу 
људима и 

половима и 
општа култура 

понашања 

Моји рођаци се баве....  I 

Равноправна подела обавеза у породици II 

Другарство и пријатељство  II,III 

Разлике  између дечака и девојчица III,IV 

Поверење и пажња између родитеља и деце – V,VI 

Последице неправилног коришћења  интернета V-VIII 

Утицај игрица на понашање ученика V-VIII 

Дружење са дистанцом V-VIII 

Вршњачко насиље-како га спречити I – VIII 

Како видим себе и друге I – VIII 

Физичка, емоционална и социјална зрелост деце VI-VIII 

Како  емоције утичу   на понашање појединца VII,VIII 

Психофизички развој у пубертету V –VIII 

Начини решавања конфликата и сукоба VII,VIII 
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Последице прераних полних односа код младих VII,VIII 

 

 

 

 

 

 

Васпитање за 
живот у друштву 

Правилно понашање у школи и породици I,II 

Помоћи другу-другарици у невољи  II,III 

Однос према нечијој тајни III,IV 

Бити пријатељ значи..... IV,V 

Дечја права, обавезе, одговорности V,VI 

Личне  вредности и ставови нас одређују као личности VI,VII 

Традиција  и обичаји у породици и друштву V-VIII 

Језик и култура нашег народа VII,VIII 

,, Буквар дечијих права ,, радионице I-VIII 

Замке верских секти и млади VII,VIII 

Дрога и алкохол  код младих VII,VIII 

Акције солидарности на делу I-VIII 

Обележавање светског дана детета I-VIII 

Упознајмо ватрогасно друштво I-IV 

Безбедно учешће деце у саобраћају V-VIII 

 

 

Активно 
коришћење 
слободног 
времена 

Мој омиљени спорт је....... I,II 

Мој избор – најкњига, позоришна представа, особа... II,III 

Спорт који највише волим........ III,IV 

Моја омиљена рубрика у дечјој штампи III,IV 

Моја омиљена ТВ емисија V 

Очување здравља људи и рекреација V-VIII 

Шта слушам, читам, гледам........ V-VIII 

Коју музику слушаш? I-VIII 
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8.7. Програм васпитног рада у школи 

Васпитавањем  децу припремамо за живот, оспособљавамо  за примену стечених знања и 
стваралачко коришћење слободног времена, развијамо свест о потреби чувања здравља, 
заштити животне околине. Васпитање развија позитивне особине личности, хумане односе  
међу људима, развија потребу за културом и очувањем културног наслеђа и подржава 
стицање знања о лепом понашању у свим приликама и на сваком месту. 

Програм васпитног рада реализоваће се кроз рад: одељењских заједниица, слободних 
активности, јавних наступа ученика,  такмичења у циљу стварања здраве и безбедне средине 
у школи. 

Садржај васпитног рада Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 

Прилагођавање ученика на школу и учешће 

Сусрет ученика са школом.  Састанци родитеља, наставника и 
ученика – индивидуални и групни. Изграђивање јединственог става 
породице и школе о васпитању ученика. Прикупљање податак 
неопходних за сарадњу родитеља и школе за правилан развој деце 

ЧОС Одељењске 

старешине 

I и V раз. 

Дефинисање правила понашања ученика, наставника и родитеља у 
школи. 

ОЗ,КЈД,сек. ДС,ОЗ,СР 

Помоћ ученицима у адаптацији на живот и рад у школи. Активно 
учешће у школским активностима.Подстицање ученика на  
разноврсна такмичења. 

Секције,ОЗ, 
ДО, ДС 

Наставници 

дирек.ст.сл. 

Укључивање родитеља у живот школе кроз различите активности - 

ОЗ,КЈД 

ОЗ,КЈД СР,од.ст. 

Подстицање личног развоја 
Прихватање сопствених  и туђих вредности- међусобно уважавање разговор ОЗ,ППС,ОС 

Поштовање своје и туђе личности разговор ОЗ,ППС,ОС 

Прикупљање података о ученицима и њиховој породичној и 
социјалној ситуацији. 

посете,раз. ППС. од.ст. 

Помоћ ученицима  са емоционалним и другим проблемима  уз 
сарадњу  родитеља. 

посете,раз. ППС. од.ст. 

Решавање конкретних проблема ученика из непотпуних породица. сар. са ППС ППС. од.ст. 
Јавни наступи – квизови, вечери поезије, спортска такмичења секције Рук.сек. 

Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа 
Поштујући себе, поштујем и друге разговор од.ст. ППС 

Развијање толеранције на  разлике у изгледу и материјалоној 
ситуацији. 

разговор од.ст. ППС 

Толеранција и поштовање-основа сваког доброг односа радионице од.ст. ППС 

Заједнички програм одељења и секција, шк.такмичења и наступа. радионице од.ст. наст. 
Развијање комуникативне способности и сарадње 

Изражавање својих осећања и потреба уз уважавање других 
људи,њихових потреба,осећања и мишљења 

раз.радион. од.ст. ППС 

Знаци вербалне комуникацје   раз.радион. од.ст. ППС 

Конструктивно решавање сукоба из школског живота раз.радион. од.ст. ППС 

Неговање активности за решавање  индивидуалних проблема 
Изграђивање контроле и социјалне подршке. разговор ОЗ. од.ст. 
Реаговање на тугу разговор ОЗ. од.ст. 
Примена мотивационих васпитних средстава у подстицању 
позитивног и сузбијању негативног понашања. 

разговор ОЗ. од.ст. 

Формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности 
Неговање моралности кроз понашање, активности и пријатељство. разговор ОЗ. од.ст. 
Вредности са којима се срећемо у друштву и њихов утицај на младе разговор ОЗ. од.ст. 
Позитивни примери понашања као модел за нека будућа понашања разговор ОЗ. од.ст. 
Стварање културних, радних и моралних навика. разговор ОЗ. од.ст. 
Развијање естетских вредности код ученика, критичког односа према 
медијима 

разговор ОЗ. од.ст. 
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8.8. Акциони план рада Стручног већа математике за школску 

 

Садржај рада Носиоци активности         

Реализација 

1.Договор о начину извођења наставе, усвајање плана рада Стручног већа   
2.Припрема наставних средстава  и сређивање кабинета 

3.Подела часова 

4.План стручног усавршавања  
5.Текућа питања 

 

Чланови  
стручног већа 

август 

1.Договор о годишњим и оперативним плановима 

2.Мере подршке новим ученицима, израда ИОП-а 

3.Вођење школске документације 

4.Израда ИОП-а 

Чланови  
стручног већа 

септембар 

1.Учешће на семинарима 

2.Анализа извештаја Тима за самовредносвање (оствареност стандарда квалитета рада у 
школи по областима 2019/2020) 
3.Анализа успеха на првом оценском периоду 

4.Договор о организацији школског такмичења 

 

Чланови  
стручног већа 

октобар 

новембар 

1.Договор о организацији општинског такмичења 

2.Анализа реализације наставе и онлајн наставе на крају првог полугодишта 

3.Анализа реализације редовне, допунске и додатне наставе на крају првог полугодишта 

Чланови  
стручног већа 

 

децембар 

        јануар 

1.Избор уџбеника за наредну школску годину 

2.Договор о реализацији окружног такмичења 

3. Договор око реачизације пробног завршног испита 

 

Чланови  
стручног већа 

фебруар 

         март 

1.Анализа  пробног завршног испита , као основа даљег планирања рада са ученицима за 
завршни испит 

2.Анализа  резултата такмичења из математике 

Чланови  
стручног већа 

април 

           мај 

1.Анализа реализације редовне,допунске и додатне наставе на крају другог полугодишта 

2. Анализа реализације наставе и наставе на даљину на крају другог полугодишта 

3.Подела часова за наредну школску годину 

4.Предлог набавке наставних средстава 

Чланови  
стручног већа 

 

јун 
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8.9. План рада стручног већа  наставника  технике и 
технологије, информатике и рачунарства 

 

Програмски садржаји 

Начин 
реализације 

Време 
реализације 

Извршиоци 

1. Усвајање плана рада за шк. 2021/22. годину 

1. Израда глобалних и оперативних планова  и 
ваннаставних активности. 

2. Предлог набавке наставних   сред-

става,рачунарске опреме и  стручне лите-ратуре. 
3. Уједначавање критеријума оцењивања. 
4. Могући начини наставе услед епи-

демиолошке ситуације у земљи 

 

 

 

састанци Септембар 

 

 

Предметни 
наставници 

1. Менторски рад са ученицима,као и са младим 
талентима из  Техничког и Информатичког 
образовања и Информатике  и рачунарства. 
2. Анализа рада вананставних активности 

3. Анализа успешности реализације плани-раних 
задатака у васпитно-образовном раду за 
септембар. 

 

 

састанци 

Октобар 

Чланови 
стручног 

већа 

1. Упознавање са годишњим календаром 
такмичења. 
2. Анализа употребе наставних средстава 

3.Угледни час –Регулација друмског сао-

браћај 

 

 

састанци Новембар 

Предметни 

Наставници 

З.Стефановић 

1. Анализа рада  секције 

2. Анализа успешности реализације плана и 
програма за новембар 

3. Анализа успеха на крају првог класи-

фикационог периода 

 

 

састанци 
 

Децембар 

 

Предметни 

наставници 

 

1. Анализа успеха ученика на крају  првог 
полугодишта. 
2. Извештај са семинара и стручног 
усавршавања. 
3. Угледни час Машине и механизми 

4. Припрема ученика за учешће на такми-

чењима. 

 

 

састанци Јануар 

Фебруар 

Предметни 

наставници 

Д.Егерић 

1. Припрема за општинско такмичење. 
2.  Избор уџбеника и приручника за  за наред-ну 
школску годину          

 

састанци Март 

 

Предметни 

наставници 

1. Анализа општинског такмичења и припре-ма 
за  Окружно такмичење 

2.   Анализа  успеха на крају трећег класифи-

кационог   периода 

3. Менторски рад са ученицима,као и са младим 
талентима из  Техничког и информатичког 
образовања и Информатике  и рачунарства 

 

 

 

састанци Април 
Предметни 

наставници 

1. Извештај са такмичења на свим нивоима 

2.Награђивање ученика и наставника. 
 

састанци Мај Предметни 

наставници 

1.Задужење наставника ѕа нову школску годину 

2. Анализа успеха на крају школске године 

3. Анализа наставног процеса на крају школске 

године 

4.  Извештај ст. већа   за  шк. 2021/2022. годину 

 

састанци 

Јун 

Предметни 

наставници 

 

 

 



76 

 

               ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕНГЛЕСКИ И НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК 
2021/2022. 

Ред. 
бр. 

Програмски садржаји/активности Време 
реализације 

Носиоци 
реализације 

Начин 
рада 

Место 

 

1. 

 

 

 

-Договар о изради глобалних и 
оперативних планова рада и подели 
часова; 
-Повезивања знања из енглеског и 
немачког језика са знањем из других 
области и ваншколских искустава 
ученика; 
-Корелација као важан фактор у 
планирању; 
- Анализа рада Већа у прошлој 2020/2021. 
шк. години; 
- Размена искустава у изради ИОП-а 
ученика у овој шк.години; 
- Формулисање анкете за избор ученика 
за ваннас.активности у оквиру страних 
језика језика; 

август сви 
чланови 

већа 

договор школа 

2. 

 

 

 

 

 

-Усвајање плана рада за школску 
2021/22.; 

-Договор о организацији додатне, 
допунске и припремне наставе; 
-Организација обележавања Дана страних 
језика и Дечије недеље  
-Планирање рада ваннас.активности  које 
Веће организује (драмска, 
литерарна,рeци- 

таторска...) с тенденцијом унапређивања 
и осавремењивања рада; важне су 
ваннаставне 

активности за мотивацију ученика; 
- Договор о реализацији писмених 
задатака, вежби, контролних задатака, 
формирање збирки у библиотеци; 
-Планирање реализације часова страних  
језика у школској библиотеци уз помоћ 
школске библиотекарке; 
-Планирање угледних часова за ову 
школску годину; 

септембар сви 
чланови 

већа 

договор, 
анкета 

ученика, 
приредб

а 
поводом 
Светског

дана 
станих 
језика 

израда 
постера, 

паноа 

школа 

 

 

3. 

 

 

- Утврђивање критеријума за избор ученика 
за додатну наставу; 
-Осмишљавање допунске наставе и иденти- 

фикација ученика за допунску наставу; 
- Обележавање Месеца књиге; 
-Договори о активностима везаним за хо- 

ринзонтану евалуацију часова српског 
језика; избор параметара за праћење; 
-Анализа и избор понуђених семинара за 
ову школску годину; 
- Реализација стручне теме по избору 

наставника. 
- Разговор о одвијању наставе на даљину; 

октобар - 
новембар 

сви чланови 

већа 

договор, 
излагање, 
презента- 

ција, 
анкета 

ученика 

школа 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

-Интензивна припрема ученика за такми-

чење; Обележавање Европског дана 
језика 

- Приказ стручне литературе по избору 
чла-нова Стручног већа; 
- Анализа редовног и континуираног оце-

њивања ученика и анализа рада у 
непосредној настави и настави на даљину. 
- Договор око припреме ученика за 
такми-чење: организација школског 
такмичења и припреме за општинско 
такмичење  
- Самовредновање у планирању и припре-

мању наставника – анкета, анализа, 
разговортско. 
Обележавање Светског дана поезије  

децембар 
– јануар 

 

 

 

 

 

 

 

 

фебруар - 
март 

 

 

 

 

 

сви 
чланови 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

сви 
чланови 

већа 

договор 

 

договор, 
презент 

ација, 
израда 

паноа, 
бирање 
песама 

за 
читање 

или 
рецито-

вање 
поезије 

на 
страном 
језику 

 

школа 

 

6. 

 

 

 

 

-Стручна тема: Представљање семинара, 
уџбеника, прикази стручне литературе... 
- Анализа постигнутих резултата на 
такми- чењима,конкурсима... 
- Договор у вези са организацијом обеле-

жавања Дана школе; 
Обележавање Светског дана књиге и 
избор писаца, сликовница и књига којима 
ће се ученици мотивисати на читање 

- Организација песничког дружења у 
школ-ској библиотеци или одлазак у 
позориште. 

април - мај сви 
чланови 

већа 

договор, 
излагање

, 

приредб
а, 

часови 
читања   

 

 

 

школа 

 

7. 

 

 

 

 

 

- Израда извештаја о раду Стручног већа; 
-Договор о подели часова за следећу 
школ-ску годину и планирање рада; 
- Анализа постигнутог у школској 
2021/2022. и анализа непосредног рада у 
школи , као и анализа наставе на даљину. 

јун сви 
чланови 

већа 

договор, 
излагање

, 

прикуп-

љање 

матери-

јала 

школа 
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8.9. План рада стручног већа  наставника  технике и 
технологије, информатике и рачунарства 

Програмски садржаји 

Начин 
реализације 

Време 
реализације 

Извршиоци 

1. Усвајање плана рада за шк. 2021/22. годину 

1. Израда глобалних и оперативних планова  и 
ваннаставних активности. 

2. Предлог набавке наставних   сред-

става,рачунарске опреме и  стручне лите-ратуре. 
3. Уједначавање критеријума оцењивања. 
4. Могући начини наставе услед епи-

демиолошке ситуације у земљи 

 

 

 

састанци Септембар 

 

 

Предметни 
наставници 

1. Менторски рад са ученицима,као и са младим 
талентима из  Техничког и Информатичког 
образовања и Информатике  и рачунарства. 
2. Анализа рада вананставних активности 

3. Анализа успешности реализације плани-раних 
задатака у васпитно-образовном раду за 
септембар. 

 

 

састанци 

Октобар 

Чланови 
стручног 

већа 

1. Упознавање са годишњим календаром 
такмичења. 
2. Анализа употребе наставних средстава 

3.Угледни час –Регулација друмског сао-

браћај 

 

 

састанци Новембар 

Предметни 

Наставници 

З.Стефановић 

1. Анализа рада  секције 

2. Анализа успешности реализације плана и 
програма за новембар 

3. Анализа успеха на крају првог класи-

фикационог периода 

 

 

састанци 
 

Децембар 

 

Предметни 

наставници 

 

1. Анализа успеха ученика на крају  првог 
полугодишта. 
2. Извештај са семинара и стручног 
усавршавања. 
3. Угледни час Машине и механизми 

4. Припрема ученика за учешће на такми-

чењима. 

 

 

састанци Јануар 

Фебруар 

Предметни 

наставници 

Д.Егерић 

1. Припрема за општинско такмичење. 
2.  Избор уџбеника и приручника за  за наред-ну 
школску годину          

 

састанци Март 

 

Предметни 

наставници 

1. Анализа општинског такмичења и припре-ма 
за  Окружно такмичење 

2.   Анализа  успеха на крају трећег класифи-

кационог   периода 

3. Менторски рад са ученицима,као и са младим 
талентима из  Техничког и информатичког 
образовања и Информатике  и рачунарства 

 

 

 

састанци Април 
Предметни 

наставници 

1. Извештај са такмичења на свим нивоима 

2.Награђивање ученика и наставника. 
 

састанци Мај Предметни 

наставници 

1.Задужење наставника ѕа нову школску годину 

2. Анализа успеха на крају школске године 

3. Анализа наставног процеса на крају школске 

године 

4.  Извештај ст. већа   за  шк. 2021/2022. годину 

 

састанци 

Јун 

Предметни 

наставници 
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8.10. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

Чланови стручног већа: 
 

Биљана Бајовић - проф. ликовне културе 
Марија Радисављевић - наст.ликовне културе  
Бранислав Јелић - проф.ликовне културе  
Бобан Радовановић - проф.ликовне културе  
Звонко Ћирић - проф.ликовне културе  
Слађана Ђокић - проф.музичке културе  
Марија Бојић - проф.музичке културе 

Месец Садржај Извршилац 
посла 

VIII 

 Избор руководиоца Стручног већа за  школску годину 2021/2022. 

 Усвајање плана рада Стручног већа за школску годину 2021/2022.  

 Опремљеност просторија за рад и услови извође наставе, припремање 
онлине учионица 

 Израда глобалних и оперативних планова (планирање реализације 
градива, планирање иновација, планирање угледних часова, 
усклађивање градива са другим предметима) 

 Планирање слободних активности 

 Предлог за избор наставних средстава и учила 

 Смотре (изложбе) дечијих радова 

Стручно 
веће 

IX 

 Избор ученика  слободне активности 

 Припрема активности „Здрава храна „ 

 Припрема активности “ Дечја недеља“ 

 Припрема активности  
Пријем у Дечји савез 

    • Смотре (изложбе) дечијих радова 

Стручно 
веће 

X  

 Реализација активности „Здрава храна „ 

 Реализација активности „Дечија недеља“  

 Пријем у Дечји савез „Дечија недеља“ 

 Смотре (изложбе) дечијих радова 

Стручно 
веће 

 

 

XII 

 

 Разматрање извештаја Тима за сaмовредновање 

 Планирање активности поводом Нове године 

 Планирање активности поводом прославе Дана Светог Саве 

 Смотре (изложбе) дечијих радова 

 Прослава Нове године – реализација програма 

 Прослава Светог Саве – реализација програма 

Стручно 

веће 

 

 

III 

* Анализа рада у I полугодишту (реализација плана и програма, успех 
ученика, анализа рада додатне наставе и слободних активности) 
  Фешт-припрема активности 

 Припрема и  такмичења чланова слободних активности 

 Планирање ''У СУСРЕТ ВАСКРСУ'' 
 Планирање програма за прославу Дана школе 

 Смотре (изложбе) дечијих радова 

Стручно 
веће 
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IV 

 „Себе гради добра ради“ 

 Смотре (изложбе) дечијих радова 

 Фешт - припреме 

 

VI 

 ''У СУСРЕТ УСКРСУ'' – реализација активности 

 Анализа рада на крају  трећег класификационог периода 

 Реализација програма за прославу Дана школе 

 Фешт - реализација активности 

 Посета музеју  
 Предлог ученика VIII разреда за специјалне дипломе, похвале 

             и награде. 
 Угледни час – ликовна култура 

            Биљана Бајовић -проф.ликовне културе 

Примена иновационих техника и активна настава 
           Тема: „Визуелно споразумевање“ 

 Анализа рада у II полугодишту (успех ученика, реализација 

            плана и програма, анализа рада додатне наставе и слободних     
активности). 

 Анализа примена иновација 

 Подела часова на нивоу Стручног већа, 
 Анализа рада стручног већа 2021/22. год. 

Стручно 
веће 
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8.10. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

Чланови стручног већа: 
 

Биљана Бајовић - проф. ликовне културе 
Марија Радисављевић - наст.ликовне културе  
Бранислав Јелић - проф.ликовне културе  
Бобан Радовановић - проф.ликовне културе  
Звонко Ћирић - проф.ликовне културе  
Слађана Ђокић - проф.музичке културе  
Марија Бојић - проф.музичке културе 

Месец Садржај Извршилац 
посла 

VIII 

 Избор руководиоца Стручног већа за  школску годину 2021/2022. 

 Усвајање плана рада Стручног већа за школску годину 2021/2022.  

 Опремљеност просторија за рад и услови извође наставе, припремање 
онлине учионица 

 Израда глобалних и оперативних планова (планирање реализације 
градива, планирање иновација, планирање угледних часова, 
усклађивање градива са другим предметима) 

 Планирање слободних активности 

 Предлог за избор наставних средстава и учила 

 Смотре (изложбе) дечијих радова 

Стручно 
веће 

IX 

 Избор ученика  слободне активности 

 Припрема активности „Здрава храна „ 

 Припрема активности “ Дечја недеља“ 

 Припрема активности  
Пријем у Дечји савез 

    • Смотре (изложбе) дечијих радова 

Стручно 
веће 

X  

 Реализација активности „Здрава храна „ 

 Реализација активности „Дечија недеља“  

 Пријем у Дечји савез „Дечија недеља“ 

 Смотре (изложбе) дечијих радова 

Стручно 
веће 

 

 

XII 

 

 Разматрање извештаја Тима за сaмовредновање 

 Планирање активности поводом Нове године 

 Планирање активности поводом прославе Дана Светог Саве 

 Смотре (изложбе) дечијих радова 

 Прослава Нове године – реализација програма 

 Прослава Светог Саве – реализација програма 

Стручно 

веће 

 

 

III 

* Анализа рада у I полугодишту (реализација плана и програма, успех 
ученика, анализа рада додатне наставе и слободних активности) 
  Фешт-припрема активности 

 Припрема и  такмичења чланова слободних активности 

 Планирање ''У СУСРЕТ ВАСКРСУ'' 
 Планирање програма за прославу Дана школе 

 Смотре (изложбе) дечијих радова 

Стручно 
веће 
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С Т Р У Ч Н О  В Е Ћ Е   Н А С Т А В Н И К А    
И С Т О Р И Ј Е   И   Г Е О Г Р А Ф И Ј Е 

 

 

План  рада   

 Активности Временска динамика - 

једном месечно редовни 
састанци, а по потреби 
организовати и ванредни 
састанциIX-X-XI-XII-I-II-III-

IV-V-VI-VII-VIII 

1. Припрема материјала по тачкама дневног реда за састанке и 
реализацију акционог плана 

2. Заказивање састанака, реализација. Вођење записника 

3.  Реализација активности планираних акционим планом 

 

Оперативни/акциони  план  стручног већа 

Пре састанка је потребно усвојити записник са претходног састанка. Слати записник са претходнох 
састанка, као и материјале за усвајање, пре следећег састанка, како би се чланови 
благовремено упознали са садржајем и припремили за дискусију, разматрање и/или 
утврђивање. 
 

Циљеви:  
1. Унапредити квалитет рада на часу у коме наставник ефикасно управља процесом учења на 
часу.  
2. Унапредити систем подршке ученицима и пружити могућности да сваки ученик буде 
успешан. 

 

АКТИВНОСТ / САДРЖАЈ РАДА 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

1. Анализа законских норми, везана на планирање и припремање 
наставног процеса 

2. Анализа циљева Развојног плана школе и Школског програма  

Септембар / 
октобар 

Чланови  

IV 

 „Себе гради добра ради“ 

 Смотре (изложбе) дечијих радова 

 Фешт - припреме 

 

VI 

 ''У СУСРЕТ УСКРСУ'' – реализација активности 

 Анализа рада на крају  трећег класификационог периода 

 Реализација програма за прославу Дана школе 

 Фешт - реализација активности 

 Посета музеју  
 Предлог ученика VIII разреда за специјалне дипломе, похвале 

             и награде. 
 Угледни час – ликовна култура 

            Биљана Бајовић -проф.ликовне културе 

Примена иновационих техника и активна настава 
           Тема: „Визуелно споразумевање“ 

 Анализа рада у II полугодишту (успех ученика, реализација 

            плана и програма, анализа рада додатне наставе и слободних     
активности). 

 Анализа примена иновација 

 Подела часова на нивоу Стручног већа, 
 Анализа рада стручног већа 2021/22. год. 

Стручно 
веће 
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3. Годишње и оперативно планирање  (планирање у новонасталој 
ситуацији, међупредметне и предметне компетенције и 
повезивање) 

4. Припремање наставника за реализацију наставног процеса 

5. Предлози и могућности за иницијална тестирања у 
новонасталој ситуацији 

6. Предлози пројектних и истраживачких задатака и активности 

7. Ваннаставне активности - испитивање интересовања ученика 

1. Оперативно планирање  
1. Примена Правилника о оцењивању (формативно и сумативно) 
2. Начини прилагођавања рада на часу и онлајн, образовно - 

васпитним потребама ученика 

3. Индивидуални образовни план - анализа планова и 
реализација 

4. Примена Правилника о стандардима квалитета рада установе - 
самовредновање појединца и вредновање у оквиру Актива 
(посете часова, анализа планова и начина припремања за 
наставни процес) 

2. Самовредновање рада наставника и/или напомена о 
реализацији планираних активности 

3. Припреме за такмичења – могућности за рад са ученицима  

Новембар / 
децембар 

Чланови  

1. Оперативно планирање  
2. Употреба веб алата у наставном процесу 

4. Анализа постигнућа ученика, мере за побољшање и праћење 
ефеката постигнутих мера, формативно и сумативно 
оцењивање 

5. Начини пружања додатне подршке ученицима, анализа 
ефеката 

Јануар 

/фебруар 

Чланови  

1. Оперативно планирање 

2. Управљање процесом учења на часу 

3. Реализација редовне, допунске и додатне наставе 

4. Вананаставне активности - од испитивања интересовања 
ученика до реализације 

5. Анализа постигнућа ученика 

6. Пробни завршни испит 

Март / април Чланови  

1. Оперативно планирање 

2. Извештавање о реализацији редовне, допунске и додатне 
наставе, слободних и банансатвних активности, 
самовредновање  

3. Завршни испит 

4. Анализа рада Актива са предлозима за побољшање 

5. Анализа постигнућа ученика, вертикална и хоризонтална 

Мај / јун Чланови  

1. Припреме за наредну школску годину: анализа годишњег и 
оперативног планирања, наставни програм 

2. Анализа резултата завршног испита 

Август  Чланови  

Напомена:  
1. Конкретизовати задужења у оквиру Актива на месечном нивоу у складу са планираним 
активностима 

2. Реализацијом плана - истраживати степен остварености стандарда 1.3.; Област квалитета 2: 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ; Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА; Област 
квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

3. Добром сарадњом чланова Актива даћемо допринос у остваривању Области квалитета: ЕТОС. 
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8.11. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 2021/2022. 

Ред. 

бр. 

Остварени садржаји/активности Време 
реализације 

Носиоци 
реализације 

Начин 
рада 

Место 

 

1. 

 

 

 

-Договар о изради глобалних и оперативних 
планова рада и подели часова; 
- Повезивања знања из српског језика са 
знањем из других области и ваншколских 
искустава ученика; 
-Корелација као важан фактор у планирању; 
- Анализа рада Већа у прошлој 2020/2021. 

шк. години; 
- Размена искустава у изради ИОП-а уче-

ника у овој шк.години; 
- Формулисање анкете за избор ученика за 
ваннас.активности у оквиру српског језика; 

август сви чланови 

већа 

договор школа 

2. 

 

 

 

 

 

-Усвајање плана рада за школску 2021/22.; 
-Договор о организацији додатне,допунске 
и припремне наставе; 
-Подела задужења везано за осмишљавање 
приредбе за Дан  школе, Светог Саву; 
-Планирање рада ваннас.активности  које 
Веће организује (драмска, литерарна,рeци- 

таторска...) с тенденцијом унапређивања и 
осавремењивањарада; важне су ваннаставне 

активности за мотивацију ученика; 
- Договор о реализацији писмених задатака, 
вежби, контролних задатака, формирање 
збирки у библиотеци; 
-Током читаве школске године пратити 
литерарне конкурсе и учествовати на њима; 
-Планирање реализације часова српског 
језика у школској библиотеци уз помоћ 
школске библиотекарке; 
-Планирање угледних часова за ову 

школску годину; 

септембар сви чланови 

већа 

договор, 
анкета 

ученика 

школа 

 

 

3. 

 

 

- Утврђивање критеријума за избор ученика 
за додатну наставу; 
-Осмишљавање допунске наставе и иденти- 

фикација ученика за допунску наставу; 
- Обележавање Месеца књиге; 
-Договори о активностима везаним за хо- 

ринзонтану евалуацију часова српског 
језика; избор параметара за праћење; 
-Анализа и избор понуђених семинара за 
ову школску годину; 
- Реализација стручне теме по избору 

наставника. 
- Разговор о одвијању наставе на даљину; 

октобар - 
новембар 

сви чланови 

већа 

договор, 

излагање, 
презента- 

ција, 
анкета 

ученика 

школа 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Припреме за обележавање Школске славе-

Светог Саве; 
-Интензивна припрема ученика за такми-

чење; 
- Приказ стручне литературе по избору чла-

нова Стручног већа; 
- Анализа редовног и континуираног оце-

њивања ученика и анализа рада у 
непосредној настави и настави на даљину. 
- Договор око припреме ученика за такми-

децембар – 

јануар 

 

 

 

 

 

 

 

 

сви чланови 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор 

 

договор, 
презент 

ација, 
израда 

паноа, 
приредба 

поводом 

Дана 

школа 
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5. 

чење: организација школског такмичења и 
припреме за општинско такмичење грама-

тичара, књижевна олимпијада и рецитатора; 
- Обележавање Дана матерњег језика;квиз 
за ученике осмог разреда; 
- Анализа праћених параметара из области 
хоризоталне евалуације; 
- Самовредновање у планирању и припре-

мању наставника – анкета, анализа, раз-

говор. 

фебруар - 
март 

 

 

 

 

 

 

 

 

сви чланови 

већа 

матерњег 

језика 

 

6. 

 

 

 

 

- Осмишљавање рада на припремној наста-

ви за Матурски испит 

-Стручна тема: Представљање семинара, 
уџбеника, прикази стручне литературе... 
- Анализа постигнутих резултата на такми- 

чењима,конкурсима,смотрама; 
- Договор у вези са организацијом обеле-

жавања Дана школе; 

- Анализа пробног завршног испита за уче-

нике осмог разреда; 
- Организација песничког дружења у школ-

ској библиотеци или одлазак у позориште. 

април - мај сви чланови 

већа 

договор, 
излагање, 
приредба 

 

школа 

 

7. 

 

 

 

 

 

- Израда извештаја о раду Стручног већа; 
-Договор о подели часова за следећу школ-

ску годину и планирање рада; 
- Анализа постигнутог у школској 
2021/2022. и анализа непосредног рада у 
школи (трајање часова од 30 минута), као и 
анализа наставе на даљину. 

јун сви чланови 

већа 

договор, 

излагање, 
прикуп-

љање 

матери-

јала 

школа 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 
ЗА ПРИРОДНУ ГРУПУ ПРЕДМЕТА 

 

МЕСЕЦ 
 

САДРЖАЈ РАДА 

Носиоци 
активности 

 

АВГУСТ 

1. Подела часова по предметима 

2. Договор о раду и усвајања плана    рада стручног већа 
за школску 

2021/2022 годину 

3. Предлози тема за стручно усавршавање 

4. Предлози тема за угледни час 

5. Предлози акредитованих семинара 

6. Текућа питања 

 

чланови 
стручног већа 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Фестивал:  Европска ноћ истраживача 

2. Обилазак језера Ћелије и планине Јастребац за ученике 
5. и 6. раз. 

3. Текућа питања 

чланови 
стручног већа 

 

ОКТОБАР 
1. Обележавање важних датума:  Месец здраве хране 

2. Угледни час (корелација физике и   биологије):   Око и 
оптички инструменти  (аутори Б. Даничић, С. 
Стевановић) 
3. Текућа питања 

чланови 
стручног већа 
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  НОВЕМБАР 
1.  Обележавање важних датума: Дан климатских промена 

2. Фестивал: Дечији фестивал науке 

3. Анализа успеха по предметима на крају првог 
класификационог периода 

4. Предлог мера за побољшање успеха 

5. Текућа питања 

чланови 
стручног већа 

ДЕЦЕМБАР 1. Теоријско предавање: Нуклеарни реактори и нуклеарне 
катастрофе  (аутор Бојан Варинац) 

 

чланови 
стручног већа 

 

ЈАНУАР 

1. Анализа реализације редовне, допунске,додатне наставе 
на крају I полугодишта 

2. Анализа успеха ученика на крају Iполугодишта и 
предлог мера за побољшање успеха 

3. Припрема за такмичење 

4. Текућа питања 

чланови 
стручног већа 

 

ФЕБРУАР 
1.  Теоријско предавање:Алкохолизам ( аутор М. Ралић) 
2. Текућа питања 

чланови 
стручног већа 

 

МАРТ 

1. Анализа резултата остварених на општинским 
такмичењима по 

предметима 

2. Текућа питања 

чланови 
стручног већа 

 

АПРИЛ 

1. Теоријско предавање: Поступак и значај рециклаже 

(аутор С. Стевановић) 
2. Анализа пробног завршног испита 

чланови 
стручног већа 

 

МАЈ 
1. Теоријско предавање: Вируси и вирусне болести (аутор 
И. Миљковић) 
2. Текућа питања 

чланови 
стручног већа 

 

 

 

ЈУН 

1. Анализа реализације редовне, допунске, додатне 
наставе на крају II полугодишта 

2. Анализа успеха ученика на крају школске године 

3. Анализа резултата такмичења 

4. Предлог набавке наставних средстава 

5. Могућа подела часова за наредну школску годину 

6. Анализа наставе на даљину (у сличају организовања 
овог типа наставе) 
7.  Текућа питања 

чланови 
стручног већа 
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8.11. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 2021/2022. 

Ред. 

бр. 

Остварени садржаји/активности Време 
реализације 

Носиоци 
реализације 

Начин 
рада 

Место 

 

1. 

 

 

 

-Договар о изради глобалних и оперативних 
планова рада и подели часова; 
- Повезивања знања из српског језика са 
знањем из других области и ваншколских 
искустава ученика; 
-Корелација као важан фактор у планирању; 
- Анализа рада Већа у прошлој 2020/2021. 

шк. години; 
- Размена искустава у изради ИОП-а уче-

ника у овој шк.години; 
- Формулисање анкете за избор ученика за 
ваннас.активности у оквиру српског језика; 

август сви чланови 

већа 

договор школа 

2. 

 

 

 

 

 

-Усвајање плана рада за школску 2021/22.; 
-Договор о организацији додатне,допунске 
и припремне наставе; 
-Подела задужења везано за осмишљавање 
приредбе за Дан  школе, Светог Саву; 
-Планирање рада ваннас.активности  које 
Веће организује (драмска, литерарна,рeци- 

таторска...) с тенденцијом унапређивања и 
осавремењивањарада; важне су ваннаставне 

активности за мотивацију ученика; 
- Договор о реализацији писмених задатака, 
вежби, контролних задатака, формирање 
збирки у библиотеци; 
-Током читаве школске године пратити 
литерарне конкурсе и учествовати на њима; 
-Планирање реализације часова српског 
језика у школској библиотеци уз помоћ 
школске библиотекарке; 
-Планирање угледних часова за ову 

школску годину; 

септембар сви чланови 

већа 

договор, 
анкета 

ученика 

школа 

 

 

3. 

 

 

- Утврђивање критеријума за избор ученика 
за додатну наставу; 
-Осмишљавање допунске наставе и иденти- 

фикација ученика за допунску наставу; 
- Обележавање Месеца књиге; 
-Договори о активностима везаним за хо- 

ринзонтану евалуацију часова српског 
језика; избор параметара за праћење; 
-Анализа и избор понуђених семинара за 
ову школску годину; 
- Реализација стручне теме по избору 

наставника. 
- Разговор о одвијању наставе на даљину; 

октобар - 
новембар 

сви чланови 

већа 

договор, 

излагање, 
презента- 

ција, 
анкета 

ученика 

школа 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Припреме за обележавање Школске славе-

Светог Саве; 
-Интензивна припрема ученика за такми-

чење; 
- Приказ стручне литературе по избору чла-

нова Стручног већа; 
- Анализа редовног и континуираног оце-

њивања ученика и анализа рада у 
непосредној настави и настави на даљину. 
- Договор око припреме ученика за такми-

децембар – 

јануар 

 

 

 

 

 

 

 

 

сви чланови 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор 

 

договор, 
презент 

ација, 
израда 

паноа, 
приредба 

поводом 

Дана 

школа 
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5. 

чење: организација школског такмичења и 
припреме за општинско такмичење грама-

тичара, књижевна олимпијада и рецитатора; 
- Обележавање Дана матерњег језика;квиз 
за ученике осмог разреда; 
- Анализа праћених параметара из области 
хоризоталне евалуације; 
- Самовредновање у планирању и припре-

мању наставника – анкета, анализа, раз-

говор. 

фебруар - 
март 

 

 

 

 

 

 

 

 

сви чланови 

већа 

матерњег 

језика 

 

6. 

 

 

 

 

- Осмишљавање рада на припремној наста-

ви за Матурски испит 

-Стручна тема: Представљање семинара, 
уџбеника, прикази стручне литературе... 
- Анализа постигнутих резултата на такми- 

чењима,конкурсима,смотрама; 
- Договор у вези са организацијом обеле-

жавања Дана школе; 

- Анализа пробног завршног испита за уче-

нике осмог разреда; 
- Организација песничког дружења у школ-

ској библиотеци или одлазак у позориште. 

април - мај сви чланови 

већа 

договор, 
излагање, 
приредба 

 

школа 

 

7. 

 

 

 

 

 

- Израда извештаја о раду Стручног већа; 
-Договор о подели часова за следећу школ-

ску годину и планирање рада; 
- Анализа постигнутог у школској 
2021/2022. и анализа непосредног рада у 
школи (трајање часова од 30 минута), као и 
анализа наставе на даљину. 

јун сви чланови 

већа 

договор, 

излагање, 
прикуп-

љање 

матери-

јала 

школа 
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8.12. План  рада  Актива за Физичко и здравствено васпитање  за  
школску  2020/2021.  годину 

ОШ „Нада Поповић“ Крушевац 
Време 

реализације     
Програмски садржаји                                     Носиоци  

реализације                                                               
Место реализације Начин  

реализације 

 

Септембар 

 

-Усвајање плана рада  већа, 
разговор  о набавци и 
требовање потребних 
наставних средстава 

- Утврђивање распореда 
ваннаставних активности 

-Планирање активности 
поводом Дана школе, Дечије 
недеље  
- Договор о угледним 
(огледним) часовима  
- Корелација између предмета 

- Припреме и учешће на 
такмичењима према плану и 
програму Министарства 
просвете 

- Прилагођавање тренутној 
ситуацији (час 30 мин), 
договор о извођењу 
непосредне наставе и наставе 
на даљину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 
стручног 
већа 

 

Просторије школе 

 

 

Спортски терени у 
школи, граду 

Школски простор, 
Терени на којима се 
одржавају спортска 
такмичења 

Састанак, 
дискусија, 
договор 

 

 

 

 

 

Посета 
спортским 
активностима 

 

Припрема 
ученика за 
такмичења 

Октобар 

 

-Недеља спорта у овиру Дечије 
недеље 

 

- Пројекат „Здраво растимо“ за 
ученике 6. и7. разреда 

 

 

 

Чланови 
стручног 
већа 

Просторије школе и 
спортски полигон 

 

 

 

Такмичење 
ученика виших 
разреда у 
спортовима и 
спортским 
играма 

Пројекат, 
Радионице, 
снимање 
филма 

 

 

Новембар 

 

-Осврт на досадашњи рад у 
свим активностима и мере за 
побољшање резултата рада 

Чланови 
стручног 
већа 

 

 

 

Просторије школе 

 

Састанак, 
дискусија 

Децембар 

 

-Анализа критеријума 
оцењивања ученика 

-Упућивање ученика на 
програме спортских активности 
у организацији града Крушевца 

 Просторије школе 

 

 

 

 

 

 

  

Састанак, 
дискусија 

Јануар  

- Скијање за ученике од 5. до 8. 
 Чланови 
стручног 

Просторије школе 

 

Присуство, 
учешће у обуци 
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разреда –  Копаоник 

- Анализа реализације плана и 
програма редовне наставе и 
слободних активности на крају 
првог полугодишта 

већа 

 

 

 

 

Копаоник 

Фебруар -Стручно усавршавање, учешће 
и размена извештаја са 
семинара и стручних скупова 

-Вршњачка едукација - 
Пројекат „Здраво растимо“ 

 

 

Чланови 
стручног 
већа  
 

 

 

Школа, ЦСУ 

 

 

 Просторије школе 

 

 

Посете 
семинарима по 
годишњем 
плану за 
усавршавање 
Радионица 

 

Март -Припреме ученика за 
такмичење и посете културно-

уметничких здања у граду и 
околини 

- Огледни час – улога и значај 
родитеља/старатеља у игри са 
децом школског узраста  

Сви чланови 
већа 

Просторије школе и 
спортски полигон 

 

Секције, 
спортска 
такмичења 

 

Април -Реализација спортских 
такмичења 

-Реализација обуке пливања 

-Учешће у хуманитарној акцији 
„Себе гради добра ради“ 

Чланови 
стручног 
већа 

Градске школе и 
спортски објекти 
града Градски 
базени Крушевац 

Хала спортова 

 

 

Учешћа на 
такмичењима 

Обука пливања 

Такмичење 

Мај - јун -Крос 

- Анализа остварених  резултата 
на такмичењима, предлог већа 
за похваљивање и награђивање 
ученика 

- Мере за побољшање услова 
рада 

- Извештај о реализацији плана 
рада већа  

 

 

 

Чланови 
стручног 
већа 

Школски спортски 
полигон 

Просторије школе 

 

 

 

 

 

Такмичење 

 

Састанак 
актива 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

- Предлог програма и усвајање 
предлога рада за школску 
2021/2022.год                          
Планирање семинара, стручног 
усавршавања ван и  унутар 
институције 

- Избор председника и 
записничара актива  
-Анализа рада већа за протеклу 
школску годину  
-Усаглашавање критеријума 
оцењивања и  корелација 
између предмета 

Сви чланови 
већа 

Просторије школе  

Састанак 
актива 
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8.13. Програм здравственог  и социјалног васпитања 

 

 Здравствено и социјално васпитања у основној школи допроноси формирању ставова 
и стицању знања  ученика која им   помажу да начином живота утичу на  здравље, развијају 
хуманији односа међу половима, унапређују хигијенске и радне услове у школи и окружењу 
у коме живе. Развој, заштита и унапређивање здравља ученика оствариваће се кроз рад ОЗ, 
стручних већа, слободних активности и дечјих организација и то: разговором, предавањима, 
трибинама, радионицама и другим облицима рада.  

Садржај - теме Разред Начин 

реализац. 
Носиоци 

активности 

Изграђивање самопоштовања 

Како видим себе и како ме  други  доживљавају I,II разговор учитељ 

Свест о себи – ко сам ја и какав сам у односу на друге III,IV разговор учитељ 

Лични идентитет –зашто  је важно да познајем себе V,VI разговор од.старе. 
Објективно процењивање сопственог понашања VII,VIII разговор од.ст. ППС 

Начин изражавања осећања VIII разговор ОЗ, ППС 

Здрава храна 

Формирање навика правилне исхране I,II разговор ОЗ, уч. 
Правилна  исхрана – заштита од вируса III,IV разговор ОЗ, уч. 
Здрава храна као услов за здравље човека V,VI разговор ОЗ, од.ст. 
Елементи здраве исхране који утичу на здравље људи VII,VIII разговор ОЗ, од.ст. 

Брига о телу 

Развијање основних хигијенских навика I,II разговор ОЗ, уч. 
Одговорност према свом телу и простору у коме живимо III,IV разговор ОЗ, уч. 
Значај формирања здравих навика  V,VI разговор ОЗ, од.ст. 

Физичка активност 

Значај игре и спорта као фактори правилног развој детета I – IV разговор ОЗ, уч. 
Значај  одговарајуће физичке активности за здравље  људи V,VI разговор ОЗ, од,.ст 

Спорт и ми VI,VIII разговор ОЗ, од.ст. 
Бити здрав 

Задовољење потребе за сном,спавањем и одмором као услов 
за нормално функционисање 

I - IV разговор ОЗ, уч. 

Суочавање и савладавање лакших здравствених проблема V, VI разговор ОЗ, од.ст. 
Суочавање са развијеним страховима и анксиозно понашање VII,VIII разговор ОЗ, од.ст. 

Безбедно понашање 

Хигијенске навике нас штите од заразних болести I – IV разговор ОЗ, уч. 
Контрола својих осећања у конфликтним ситуацијама V - VIII предавање ст.служба 

Односи са другима 

Подстицање пријатељства  код деце добрим примерима I,II предавање ст.служба 

Сарадња породице и школе III,IV предавање ст.служба 

Конструктиво решавање међусобних конфликата и 
упознавање са облицима ненасилне комуникације 

V,VI предавање ст.служба 

Правилно коришћење медицинске службе  
Правовремено обраћање лекару када имамо здравствени 
проблем 

I,II разговор ОЗ, уч. 

Како се треба обратити лекару III,IV разговор ОЗ, уч. 
Какву помоћ можемо добити од лекара специјалиста? V - VIII разговор ОЗ, нас.би. 

Улога за здраву средину 

Наша улога у очувању здравог окружења I - IV разговор ОЗ, уч. 
Човек је друштвено биће V - VIII разговор наставници 
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9. П О С Е Б Н И     П Р О Г Р А М И 

9.1. План здравствене и социјалне заштите ученика у школи 

 

Садржај Време реализације Реализатори 

1.Стварање што повољнијих услова у школи и њихово 
одржавање у току школске године 

током године Помоћно особље и 
сви наставници 

2.Систематски преглед ученика и наставника према распореду 
здравствене службе 

Школ. диспанзер и 
наставници 

3.Лекарски преглед пред одлазак на спортска такмичења 

Лекарски преглед за ученике осмог разреда за упис у 
средњу школу 

током године 

 

Школ. диспанзер и 
наставници 

4.Систематски преглед зуба и редовно поправљање 
новонасталих кварова зуба ученика 

током године Ординација се 
налази у школ 

5.Праћење породичних и социјалних прилика ученика током године  Од.старешине 

6.Сарадња са здравственим центром услед повреда 
ученика 

током године  од.старешине 

здравствени центар 

7.Предавања за ученике о о чувању свог здравља, 
болестима зависности и о полном сазревању ученика 

током године 

 

Шк.диспанзер,ЗЗЈЗ 

Саветовал. за младе 

 

Циљеви активности: 
- Сарадња са Центром за социјални рад и школе у пружању социјалне заштите ученика 

( дописи, лично); 
- Пружање помоћи ученицима  са проблемима у понашању; 
- Пружање помоћи  васпитно запуштеним  или угроженим ученицима; 
- Упознавање и праћење социјлних прилика ученика и помоћи за децу која живе у 

тешким условима – упућивање у остваривање социјално-заштитних мера; 
- Утврђивање социоекономских статуса родитеља; 
- Упућивање родитеља на начине остваривања права; 
- Упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза; 

 

Носиоци активности: 
 -  стручни сарадници, 
 - директор школе, 
 - Центар за социјални рад, 
 - ученици, 
 - родитељи, 
 - учитељи/наставници. 

Време активности 
 
Опсервација и идентификација ученика са одређеним социјалним и проблемима у 

понашању у школи одвија се свакодневно. Стручни сарадници и одељењске старешине 
проблем покушавају решити са родитељима ( позивима у школи иразговорима), ако нема 
резултата, по потреби, током школске године, шаљу дописе Центру за социјални рад и тако 
укључују ЦСР у решавање одређеног проблема. Кућне посете се планирају по потреби. 

Школа ће се трудити да пружа помоћ социјално угроженим ученицима. Пратиће 
њихове промене у понашању и уклањању социјално угрожавајућих и ризичних фактора из 
социјалне средине ученика ( зависно од проблематике). Важна нам  је повратна информација 
из ЦСР. 
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8.14. Развијање здравог живота школе и превенција болести 
зависности 

 

Садржај активности Време 
реализ. 

Учесници Носиоци 
активности 

 
Развијање здравог живота школе 

Разноврсна исхрана  деце као основа  IX,X I –IV учитељи 

Како се прилагодити друштву, а да останемо своји IX,X III,IV учитељи 

Лоше навике - ометајући фактор здравог 
функционисања 

IX,X I-VIII уч. од. стар. 

Правилна употреба хемијских средстава  током 
године 

VI ППС, 
настав. хем. 

Повезаност дроге и верске секте – опасност за све током 
године 

V-VIII ППС 

Злоупотреба лекова X,XI V-VIII Лекари 

Шта значи ,, Имати своје ЈА,, током 
године 

V-VIII Псиголог 

Шта би ученик могао да учини за своју школу X,XII I-VIII уч.од.ст. 

 
 

Превенција болести зависности 
 
Облици зависности код ученика – алкохолизам и 
пушење 

 

X,XI I – IV Учитељ,ППС 

Како рећи не цигарети током 
године 

V –VIII од.старешине 

ППС 

Штетност употребе енергетских пића  и њихов утицај 
на понашање и здравље  људи 

током 
године 

I – IV учитељ 

Утицај економких и друштвених прилика у земљи на 
односе у породици 

током 
године 

II – IV учитељ 

ППС 

Значај потреба у социјалном животу појединца-зашто 
је важно задовољити социјалне потребе појединаца 

током 
године 

V – VIII од.стареш. 
ППС 

Изазови у свакодневном животу којима треба рећи 
НЕ 

током 
године 

V-VIII од.стареш. 
ППС 

. 

Наставни садржаја који се могу користити за 
превенцију употребе дрога у оквиру предмета - свет 
око нас, природа и друштво, физичко и здравствено 
васпитање, биологија, грађанско васпитање, хемија, 
српски језик, ликовна култура... 

Током 
године 

I-VIII пред.настав. 

Дискусије за ученике: Превенција и заштита деце од 
опојних дрога и алкохола;; Превенција и заштита 
деце од трговине људима; Насиље као негативна 
друштвена појава; Превенција болести зависности; 
Штетност пушења и др.   

Током 
године 

I-VIII стр.служба 

наставници 

ученици 

уч.парламент 

Радионице за ученике од петог до осмог разреда на 
тему превенција болести зависности, а пре свега 
наркоманије 

Током 
године 

I-VIII стр.служба 

наставници 

ученици 

уч.парламент 

 



94 

 

9.2. План  образовно-васпитног  рада са ученицима 
повратницима из иностранства и ученицима из других република и 
држава, као и новим ученицима из других школа 

 

Сваке године у школу се, најмање, јави по један ученик који су дошао у нашу земљу из 
суседних или других држава, са родитељима, или без њих и желе да наставе школовање, као 
и ученици који су променили школу из различитих разлога ( промена места становања, 
промена града у коме су живели....). 

Како програми наших школа и школа у иностранству нису усклађени, појављује се 
проблем усклађивања знања и усвојених предзнања, као и друштвени живот школе.  

Променом школе у истом граду или пресељењем у други град у Србији, ученици морају 
да се прилагођавају животу и начину функционисања школе, новом одељењу и новим 
наставницима. 

У том смислу школа организује:  
- Подршку  одељења  и одељењског старешине да се нови ученик уклопи у нову средину 

. 

- Подршку ученицима у учењу, изради задатака и обављању других школских обавеза. 
- Различите облике рада са новим ученицима  све дотле док ученик не буде способан да 

без тешкоћа прати наставу( ако за то постоји потреба) или док се не уклопи у одељење и то : 
допунску наставу, часове одељењске заједнице, индивидуалне разговоре са ученицима и 
родитељима, индивидуални рад са учеником, различите активности, заједничка дружења... 

- Различите видове сарадње са родитељима или старатељима у циљу успостављања 
добрих односа родитељ,ученик, ученици и наставници, као  најбоља основа за успешну 
адаптацију нових ученика. 

Подршку новим ученицима пружаће  директно одељенске старешине, предметни 
наставници, стручна служба, родитељи, ученици и директорка школе( управа школе).  

Подршкa  одељења  и одељењског старешине да се нови ученик уклопи у нову средину 

- Развијање погодне и подстицајне средине у одељењу, развијање емпатије према новом 
другару, организовање вршњачке помоћи и  бриге за новог члана одељенске заједнице. 
- Организовати и врсту  вршњачког медијатора,  док се ученик не упозна са новом средином, 
вршњацима и међусобно усклади своја интересовања   и жеље са другим ученицима. 
- Обострано уважавање различитости у сваком погледу и емпатијски начини исправљања 
неправилности у раду и понашању.. 
- Подстицати дружење са вршњацима и ван школе у ваннаставним активностима, спорту  и  
другим видовима развоја ученика... 
- На  часовима  одељењске заједнице  организовати радионице, као  један  од  начина 
прилагођава- 

ња ученика новом одељењу. 
- Одељењски старешина да упозна остале наставнике, који ће предавати новом ученику, о 
његовим постигнућима у претходној школи, интересовањима, способностима у циљу 
постизања добрих резултата. 

Подршкa ученицима у учењу, изради задатака и обављању других школских обавеза 

- Упознавање са његовим навикама, дотадашњем начину рада у школи из његовог 
непосредног искуства ( ако је ученик дошао из иностранства, добро је користити његово 
познавање и говорење српског језика). 

- Детаљно испитивање снимање тренутног стања ученикових постигнућа по тестовима, 
тј.стандардима за важећи ниво детета из тог разреда. 

- Направити план активности како би се дете што боље и брже уклопило у свакодневни 
распоред активности, чести групни рад и рад у пару. 

- Константне мотивацијске технике и подстицаји, похвале и обавештења о напредовању, 
како од стране учитеља , тако и вршњака..... 

- Укључити стручну службу око корекција , ако је потребно, а ако није због процене и 
евентуалне помоћи и подршке око адаптације на нову средину. 
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- Уколико има потребе консултовати или укључити редовно рад логопеда, што укључује 
рад и у школи и код куће... 

Различити облици рада са новим ученицима   
- На  часовима допунске  наставе ( ако за то постоји потреба) са учеником надокнадити    наставно    
градиво ( уколико постоји разлика у планирању наставника из претходне школе и наше школе).  
- Приликом  учења  новог  наставног градива,  ако  се  нека  наставна  јединица  не  схвати  добро, 
индивидуалним радом или допунском наставом ученицима разјаснити нејасноће. 
- На часови одељењског старешине и одељењске заједнице користити различите облике рада и то: 
радионице; предавања о развијању толеранције, међусобном поштовању и конструктивном 
решавањ 

у проблема; организовањем разних квизова, игара   и других заједничких активности како би се   
нови ученик уклопио у одељење. Предуслов    да те активности дају позитивне ефекте јесу да су 
ученици   
заједно са од.старешином иницијатори, организатори и реализатори, самим тим ученици  стичу 
одговорност за своје поступке, али и да процењују своје и учешће других у одељењу. 
- Индивидуални   разговори  са  родитељима  и ученицима  обављати  када  за  то  постоји  потреба      
  ( проблеми у учењу, породици или са вршњацима). Родитељи су  веома битна подршка детету за 

уклапање у нову средину, зато морају да сталним разговорима и сарадњом  са одељењским  
старешином прате своје дете. 

- Индивидуални рад са учеником( ако за то постоји потреба) може  се  организовати  у  области 
социјализације и учења тј. предмета. 

Сарадња родитеља и школе 

- Упознати се са родитељима и  обавити са њима детаљан разговор о досадашњем 
дететовом начину школовања (ако долази из друге земље ). 

- Детаљно се обавестити о способностима, радним навикама, интересовањима и 
постигнућима ученика ( из ученичких продуката, докумената, портфолија, препорука и 
непосредним испитивањем ...) 

- Континуирана и честа комуникација са родитељима и честа упутства и препоруке за 
рад код куће. 

- Родитељи да се упознају са свим наставницима који предају њиховом детету, 
континурано пратити напредовање детета и све дилеме, сумње и проблеме решавати 
правовремено са свим наставницима. 

- Укључивати родитеље у живот школе различитим видовима сарадње ( учешћем у раду 
Савета родитеља, редовно присуствовање родитељским састанцима и давање свог мишљења 
и предлога, учешћем у свим акцијама које школа организује...). 
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9.4. План заштите животне средине 

 

План реализације програма заштите животне средине 

Р.б. Назив активности Време  реал. Носиоци активности 

 

1. 

Предавање и радионице о значају,заштити и 
очувању шума 

 

септембар 

Ученици 3.и 8.р. 
Учитељице 3.р. и наставници биологије 

 

2. 

 

Светски дан заштите озонског омотача -

обележавање 

Значај и очување озонског омотача 

 

септембар 

Секција еко-физика-кооординатор 
секције,сарадници у раду секције и задужени 
ученици 

3. Акција „ Очистимо свет“ септембар Ученици и наставници школе 

4. Дан зелене куповине  септембар Секција еко-физика-кооординатор секције, 
сарадници у раду секције и задужени ученици 5. Светски дан заштите животиња октобар 

6. Штетно дејство буке на људе октобар 

7. Дан хране - Исхрана и последице неправилне 
исхран 

Октобар/ 
новембар 

Секција еко-физика-кооординатор 
секције,сарадници у раду секције , задужени 
ученици и представници ЗЗЈЗ 

8. Дан климатских промена 

обележавање Последице климатских промена и 
предвиђања за будућност 

Новембар 

/децембар 

Секција еко-физика-кооординатор 
секције,сарадници у раду секције и задужени 
ученици 

9. 

 

Дан борбе против сиде 

 

 

децембар 

Секција еко-физика-кооординатор 
секције,сарадници у раду секције , задужени 
ученици и  представници ЗЗЈЗ 

10. Природни и вештачки екосистеми 

 

јануар Секција еко-физика-кооординатор 
секције,сарадници у раду секције , задужени 
ученици и наставници биологије 

11. Примена и злоупотреба нуклеарне енергије  

фебруар 

Секција еко-физика-кооординатор 
секције,сарадници у раду секције задужени 
ученици и предавачи из војног гарнизона 

12. Светски дан енергетске ефикасности 

- обележавање 

март Секција еко-физика-кооординатор 
секције,сарадници у раду секције , задужени 
ученици и наставници биологије 

13. Светски дан вода - ележавање 

 

март Секција еко-физика-кооординатор 
секције,сарадници у раду секције , задужени 
ученицинаставници биологије и представници 
ЈКП Водовод 

14. Светски дан здравља 

 

април Секција еко-физика-кооординатор 
секције,сарадници у раду секције , задужени 
учениции наставници биологије и представници 
неке од здравствених институција 

15. Дан планете Земље - обележавање април Секција еко-физика-кооординатор 
секције,сарадници у раду секције , задужени 
ученици и наставници биологије 

16. Међународни дан птица обележавање 

 

 

мај 
Секција еко-физика-кооординатор 
секције,сарадници у раду секције , задужени 
ученици и наставници биологије, ликовне 
културе,ТО 

17. Светски дан заштите биодиверзитета 

- обележавање 

 

мај 
Секција еко-физика-кооординатор секције, 
сарадници у раду секције , задужени учениции 
наставници биологије,ликовне културе,  ТО 

18. Светски дан борбе против пушења - 

обележавање 

 

Мај 
 

Секција еко-физика-кооординатор 
секције,сарадници у раду секције , задужени 
ученици и наст. биологије,лик. културе 

19. Дан заштите животне средине  јун Секција еко-физика-кооординатор 
секције,сарадници у раду секције , задужени 
учениции нас. биологије,лик. кул. 

* У току школске године организоваће се : 
* акције прикупљања старог папира , пет амбалаже и сл. 
* изложбе дечијих цртежа или фотографија приликом обележавања    еколошких датума 

 * организовање посета установама:ЈКП Водовод , Метеоролошкој станици,АБХ гарнизону и 
сл. 
* Предвиђени Програм заштите животне средине  у нашој школи има за циљ еколошку 
едукацију   деце и правилно развијање њихове свести о значају и заштити окружења у коме 
живе. 
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9.3. Активности ученика у боравку 

 

1. Самосталан рад ученика ( наставни предмет и садржај рада истих)                                       
2. Израда домаћих задатака 

3. Слободно време       
* пријем ученика 

* ужина, ручак 

* боравак на свежем ваздуху 

*друштвене игре 

* шетња 

* цртани филмови 

* слушање музике 

*рад на рачунару 

4. Слободне активности 

*  Прелиставамо, читамо, рецитујемо.. 
* Певамо – слушамо  музику 

* Мале школе великих ставри 

* Оловка пише срцем   
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9.5. Смернице за рад нових наставника у школи 

 

У току школске године може доћи до промене наставника из различитих разлога. 
Долазак наставника у нову радну средину подразумева  прилагођавање свог рада условима 
рада у школи, наставним плановима и програмима, упознавање са ученицима из нових 
одељења и уклапање у нови колектив.  

Наставнике – приправнике  у посао уводиће ментори из Плана рада наставник- 

ментора са приправником и о томе води документацију и ментор и наставник. Обавеза 
ментора је да наставника-приправника постепено уводи у посао тако што ће: 

* приправник  присуствовати часовима ментора; 
* га упознати  са документацијом коју мора да води на почетку школске године и у току 

године; 
* га са документацијом коју свака школа мора да води; 
* упућивати га да је добро познавање Закона о основама система образовања и 

васпитања и Правилника неопходних за рада школе и наставника, основа квалитетног рада 
сваког наставника; 

* ментор својим примером показивати приправнику како да у одељењу формира радну 
атмосферу уз активан и креативан рад ученика; 

* га припремити за полагање стручног испита  за стицање лиценце, која  је неопходна да 
би неко  могао да предаје у школи. 

Наставници који су већ радили, преласком у нову школу морају да се упознају са: 
* Школским програмом; 
* Годишњим планом рада школе; 
* Школским развојним планом ; 
* Задужењима за текућу годину; 
* Годишњим и оперативним плановима  наставника( кога мењају или на чије су место 

примљени); 
* Дневним припремама; 
* Евиденцијом о свом раду и значајем редовног вођења исте; 
* Тимовима у школи и обавезама, ако је члан неког Тима. 
Упознати се: 
* са управом школе ( директорком, помоћницом директорке, секретарицом, 

рачуноводством, стручним сарадницима у школи - психологом, педагогом, логопедом, 
библиотекаром) и са њима успоставити добру сарадњу у циљу успостављања позитивне 
климе у школи; 

* структуром одељења којима ће предавати; 
* распоредом учионица; 
* распоредом часова; 
* са наставним средствима којима школа располаже; 
* и другим....... 
Упутити нове наставнике да редовно прате законске регулативе. Добро познавање 

Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника неопходних за рада школе 
и наставника, основа је квалитетног рада сваког наставника. 
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9.6. Програм рада наставника – ментора са наставником 
приправником 

 

Прва година рада у школи је значајан период  професионалног развоја наставника. 
Увођењем у посао приправник стиче знања и развија вештине и способности потребне за 
самостално остваривање образовно-васпитног рада. 

У  складу  са  Правилником   о  дозволи за рад  наставника, васпитача  и  стручних  
сарадника  ( ,, Сл.гласник РС“ бр 22/2005 и 51/2008) и Водичем за увођење у посао стручних 
сарадника приправника ментора одређује директор установе решењем, почев од дана 
пријема у радни однос приправника, а по претходно прибављеном мишљењу стручног 
органа и то за: 

* наставника – стручног већа за области предмета 

* стручног сарадника у школи – од педагошког колегијума 

Програмом увођења у посао приправник, наставник и стручни сарадник, стиче знања и 
развија вештине и способности потребне за остваривање образовно-васпитног рада. На крају 
приправничког стажа  наставник треба да поседује и примењује стечена знања и вештине у 
следећем: а) планирању, програмирању, остваривању и вредновању образовно-васпитног 
рада 

б) праћењу развоја и постигнућа ученика 

в) сарадњи са колегама, породицом и локалном заједницом 

г) раду са ученицима са сметњама у развоју 

д) у професионалном  развоју 

ђ) у вођењу документације. 
 
Програм увођења приправника наше школе обухвата четири области: 
1. Настава, вананставне  активности и друге активности у школи – обухватају 

задатке у оквиру планирања, програмирања, остваривања и вредновања образовно-васпитног 
рада; праћења развоја и постигнућа ученика; сарадњи са колегама, породицом и локалном 
заједницом и раду са ученицима са сметњама у развоју. 

2. Формирање порфолија наставника приправника и његово допуњавање приликом 
приправничког стажа – обухвата задатке из професионалног развоја. Добар начин 
прикупљања, праћења и чувања података је портфилио. Ефикасан портфолио треба да буде 
поткрепљен  добро организованом документацијом. 

3. Стручни рад  - припремање наставника приправника за писање стручног рада. 
4. Вођење документације – обухвата задатке из вођења документације. Добро вођена 

документација је прегледна, систематична и повезана са предузетим активностима 

Приправник води документацију о свом раду, и то:  
* сачињава месечни оперативни план и програм рада;  
* израђује припрему за одржавање часа, односно активности; 
* износи запажања о свом раду и раду са ученицима; 
*  износи запажања о посећеним часовима, односно активностима, о запажањима 

ментора и 

* документацију доставља ментору. 
Приправник коме престане радни однос у установи пре приправничког стажа преноси у 

другу установу евиденцију о свом раду и мишљење ментора о увођењу у посао до престанка 
радног односа. 

Ментор води евиденцију о раду приправника која садржи следеће податке. 
* о времену у коме је радио са приправником; 
* темама и времену посећених часова, односно активности; 
*  запажања о раду приправника у савладавању програма; 
* препорукама за унапређивање образовно-васпитног рада и 

* оцени поступања приправника по датим препорукама. 
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Провера савладаности програма остварује се најраније након годину, а најкасније у 
року од 15 дана подношења извештаја ментора , и то: извођењем  и одбраном часа 
наставника у школи, као и приказом и одбраном активности стручног сарадника у установи.  

Приправник бира, у сарадњи са ментором, тему облика образовно-васпитног рада. 
Проверу савладаности програма врши комисија у седишту установе у којој је 

приправник запослен. Комисију чине најмање три члана и то: 
* за наставника у школи – директор као председник , члан стручног актива, педагог или 

психолог, односно оба ако их има установа; 
* за стручног сарадника – директор установе, као председник, стручни сарадник из друге 

установе и представник Наставничког већа. 
Ментор не може да буде члан комисије, али има обавезу да присуствује провери 

савладаности програма. 
Проверу савладаности програма врши комисије у пуном саставу, након одржаног часа, 

оцену савладаности програма комисија даје у писаној форми у виду извештаја. Приликом 
сачињавања извештаја комисија разматра: извештај ментора, евиденцију приправника о 
његовом раду, оцену комисије о припреми, извођењу и одбрани одговарајућег облика 
образовно-васпитног рада. 

Извештај комисије садржи: 

* основне податке о приправнику, 
* тему одговарајућег облика образовно-васпитног рада и оцену остварености програма - 

,, у потпуности савладао програм“ и ,,  делимично савладао програм“.  

Када комисија оцени да је приправник делимично савладао програм, даје ментору и 
приправнику препоруку за даљи рад са роком за поновну проверу савладаности програма. 

Приправник који у потпуности савлада програм стиче право на полагање испита за 
лиценцу. 

Портфиолио наставника треба да садржи следеће: 

             * радну биографију – лични подаци, завршени ниво образовања, познавање 
страних језика и информатичка писменост  

             * годишњи план стручног усавршавања у установи и ван установе 

             * годишњи план стручног  професионалног развоја 

             * извештаји  и  сертификати са похађаних семинара 

             * годишњи извештај сопственог стручног усавршавања 

Једном   формирани   портфолио   наставник   допуњује   током   своје  каријере   радећи  

на остваривању  образовно-васпитног рада.      
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9.7. Настава на даљину 

  

 
Настава на даљину је коплексна и сложена настава, чија је главна одлика просторна 

удаљеност наставника и ученика. Веза између наставника и ученика успоставља се модерним 
телекомуникационим средствима – рачунари и рачунарске мреже, неретко паралелно се 
користе рачунари и телевизија. Организација наставе на даљину  организована према 
категорији корисника, ученици, студенти, одрасли, незапослени. Насатава на даљину је у 
тесној вези са електронским учењем. Електронско учење дефинише се као процес 
преношења знања и вештина електронским путем уз коришћење одговарајућих апликација 
тј. наменских програма и окружења у процесу учења. Како је  настава на даљину сложена и 
комлексна метода учења наставник мора да се добро припреми за рад поштујући следеће 
активности и компоненте,а то је: 
 

а) Контрола активности – давање могућности ученицима да приступе садржајима који му 
одговарају; 
 

б) окружење   које   подржава  учење  –  омогућавање   ученицима  да   међусобно  
комуницирају, учествују и постављају питања својим предавачима; 
 

в) начине   тестирања   и оцењивања – мерење   успешности   у   савладавању   знања  и 
вештина; 
 

г) праћење  процеса  наставе , бележење  активности  везаних  за  учење  које  ће  се 
користити за писање извештаја. 
 

У време КОВИДА настава на даљину/ онлајн настава је добила на значају. Школске 
2020/21. године ученици и наставници су радили на ТИМС-у. У зависности од модела 
наставе и тренутне епидемиолошке ситуације  ученици су пратили наставу на ТИМС-у, 
слали питања и домаће задатке наставницима, а наставници су поред часова постављали и 
наставне материјале како би ученицима олакшали учење. И ове школске године школа ће 
радити по различитим моделима  наставе, што ће зависити од епидемиолошке ситуације у  
земљи, али и по градовима. 
 

9.8. Упознавање ученика четвртог разреда са предметима из 
петог разреда 

 

 

Према Закону сваки наставник је у обавези да упозна ученике четвртог разреда с 
предметом који ће имати у петом разреду. Представља  се и  наставник,  као  потенцијални  
предавач,  али  и предмет  да буде интереантнији и привлачинји, будућим ученицима петог 
разреда. У договору са учитељицоама, наставник је у обавези да одржи један час у првом и 
другом полугодишту. 
 

 

За ученике петог и шестог разреда одржати предавање о методама и техникама 
правилног учења. Предавање ће одржати педагог школе. Циљ предавања је да се науче 
ученици да правилно уче, као би њихово знање било трајније и како би се олакшало учење. 
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10. ОРГАНИ   УПРАВЉАЊА 

10.1. Директор 

 

Акциони план  директора са планом успостављања надзора над процесом рада у установи 

План успостављања надзора над процесом рада у школи је усмерен највећим делом кроз рад и активности Педагошког колегијума, кроз рад 
тима за евалуацију у оквиру Стручног актива за развојно планирање и кроз план директора.  

У свим аспектима рада директора постоји позитиван став за сарадњу са локалном самоуправом и свим директним и индиректним 
сарадницима у школском систему. 
 Активности Септембар Октобар Новембар Децембар Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август 

1. Праћење реализације Годишњег плана 
рада 

 
                      

2. Пријем првака и  нових ученика у 
матичну школу и издвојена одељења  

           

3. Доношење Годишњег плана рада школе 
и потребних извештаја (припрема, 
усвајање) и израда ЦЕНУС-а 

 

           

4. Праћење примене и анализа распореда 
часова 

 
           

5. Праћење финансијских токова 
(наменско трошење  средстава)  

           

6. Утврђивање стања снабдевености 
ученика потребним уџбеницима и 
прибором и снабдевање за наредну 
школску годину 

 

           

7. Организација рада продуженог боравка, 
праћење рада током године  

           

8. Припремање,обавештавање и 
реализација састанака стручних већа, 
Савета родитеља, Школског одбора и 
родитељских састанака, Педагошког 
колегијума и других тимова 

 

           

9. Решавање кадровских питања по 
потреби 
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10. Провера примене школског програма по 
предметима и разредима (разговор са 
наставним кадром и анализа наставних 
планова) 

 

           

11. Израда статистичких извештаја и 
других докумената по потреби 

 
           

12. Извештавање  о прегледаној педагошкој 
документације за претходну школску 
годину (дневници, матичне књиге),... 
(презентација на седници Наставничког 
већа) 

 

           

13. Преглед годишњих и оперативних 
планова рада наставника у сарадњи са 
педагогом школе , тимом за 
самовредновање и писање извештаја 
(презентација на седници Наставничког 
већа) 

35 7 10 10  10 10 

  

10 

  

14. Праћење припремања наставника за 
непосредан рад са ученицима – преглед 
припрема   

           

15. Обилазак и анализа наставног часа  
Српски 
језик 
матема. 

Географија  
историја 

биологија 

Физика  
хемија 

енг.језик 

ЧОС 

Муз. 
кул. 

техничко 
образовање 

информатика 

Српски 
језик 

математика 

Предмети 
по потреби 

после 
анализа 

тестирања 

лик. кул. 
физ.васпи 

нем.језик 

гр. васпи.   
вер. аст.       

16. Праћење припремања и организације 
кроса 

 
           

17. Уређење школског дворишта и 
школских просторија 

 
           

18. Обилазак  одељења 1. и 5. разреда             

19. Ажурирање Параграфа и праћење 
законских норми 

 
           

20. Припрема, организовање и реализација 
свих активности поводом обележавања  
Дечје недеље (извештавање о 
активностима од стране задужених 
лица) 

 

           

21. Организација излета, екскурзије и 
наставе у природи – јавни позив за 
прикупљање понуда, припреме и 
реализација 

 

           

22. Анализа рада ваннаставних активности 
и ученичких организација  

           



104 

 

23. Материјално-техничко опремање школе 
–анализа стања (урађено током 2012. и 
анализа плана за 2013.)  

           

24. Праћење рада тимова за 
самовредновање и вредновање рада 
школе према плану, самовредновање 
рада директора и израда портфолија 

 

           

25. Праћење дежурства наставника – 

анализа плана дежурства 
 

           

26. Учешће у пројектним активностима 
школе 

 
           

27. Стручно усавршавање             

28. Анализа постигнућа  ученика на крају 
квалификационих периода и по 
обављеним тестирањима (према плану 
провере) 

 

           

29. Сарадња са родитељима и организација 
родитељских састанака – припрема 
састанака и праћење реализације 

 

           

30. Праћење израде завршног рачуна са 
шефом рачуноводства школе 

 
           

31. Припрема и реализација активности 
комисије за попис школске имовине 
(попис) и преглед извештаја 

 

           

32. Припреме и свечана прослава  Светог 
Саве – Дана духовности 

 
           

33. Праћење текућег и инвестиционог 
одржавања школског простора 

 
           

34. Праћење стања безбедности ученика у 
школи 

 
           

35. Спровођење активности везане за 
завршни испит и упис ученика у 
средњу школу (од информисања 
родитеља и ученика до анализе 
резултата и извештавања) 

 

           

36. Израда финансијског плана за 2014. 
годину 

 
           

37. Прослава Дана школе – припреме и 
реализација свечане академије, похвале 
и награде ученика и наставника 

 

           

38. Праћење организације матурске забаве 
ученика осмог разреда 
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39. Израд Годишњег плана рада за наредну 
школску годину, других докумената  

           

40. Одређивање комисија за поправне и 
разредни испит по потреби 

 
           

41. Анкетирање ученика             

42. Додала диплома, награда, похвала и 
захвалница 

 
           

43. Утврђивање потреба и материјалних 
могућности за извођење радова и јавне 
набавке у школи 

 

           

44. Утврђивање кадровских потреба за нову 
школску годину – формирање табела за 
Школску управу до 15. августа 

 

           

 

 

 

10.2. План рада помоћника директора 

 

Помоћник директора реализује  план са 100% радног времена 

Ове школске године 100% помоћника директора  реализоваће  Јелена Марковић. 
 

Подручје рада 
Месец ∑ 

 IX X XI XII I II III IV V VI VIII 

1. Општа организација рада и живота у школи 24 24 24 24 12 24 24 16 34 34 24 264/6 

2. Педагошко-инструктивни рад у извођењу наставе 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 176/4 

3. Саветодавни рад са ученицима - 
Појединачно и ОЗ 

10 10 21 10 24 14 12 24 10 2 14 176/4 

4. Стара се о спровођењу и поштовању кућног реда 
школе 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220/5 

5. Учешће у раду стручних органа  и рад са стручним 
сарадницима 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 176/4 

6. Прикупљање и обрада материјала за извештаје из 
области наставе и васпитања 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 132/3 
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7. Праћење остваривања послова, планова и програма 
рада са ученици-ма и родитељима 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 132/3 

8. Организација рада на уредном вођењу педагошке 
документације и евиденције о ученицима 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 132/3 

9. Помоћ ђачким организацијама 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110/2,5 

10. Помоћ наставницима - приправ-ницима 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110/2,5 

11. Други послови који проистичу из општих аката школе 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 132/3 

УКУПНО 77 77 84 77 78 79 78 80 82 89 79 1760/40 
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10.3. План рада стручног сарадника - психолога* 

Области рада Укупно IX X XI XII I II III IV V VI VII/VIII 

1. Планирање и 
програмирање 
образовно-

васпитног рада 

88 10 10 8 8 6 8 8 6 6 8 10 

2. Праћење и 
вредновање 
образовно-

васпитног рада 

132 12 14 12 10 8 14 12 10 14 12 14 

3. Рад са 
наставницима 

220 20 25 22 20 25 15 22 20 20 15 16 

4. Рад са 
ученицима 

440 42 44 42 46 20 43 48 45 46 26 28 

5. Рад са 
родитељима, 
односно 
старатељима 

132 10 14 16 14 6 12 15 17 17 8 3 

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

44 4 4 4 4 2 4 5 6 3 4 4 

7. Рад у 
стручним 
органима и 
тимовима 

88 6 8 8 8 6 8 8 8 8 8 12 

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

88 8 9 8 8 4 8 9 9 8 8 9 

9. Вођење 
евиденције, 
припрема за рад 
и стручно 
усавршавање 

528 40 54 46 48 36 44 52 54 52 60 42 

Укупно 1760 152 182 166 166 113 156 179 185 174 149 138 
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Програм рада стручног сарадника - психолога* 

 

Област 
рада 

Планиране активности по областима 

I
 -

 П
ла

ни
ра

њ
е и

 
пр

ог
ра

ми
ра

њ
е 

 

об
ра

зо
вн

о-
ва

сп
ит

но
г 

ра
да

 
- Учествовање у припреми  (анекса) школског програма, индивидуалног образовног плана за 

ученике,  

- Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада школе, 
- Учествовање у припреми делова годишњег плана рада школе који се односе на планове и 

програме - подршке ученицима, наставницима, родитељима  

- Припремање плана посете психолога часовима у школи, 
- Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога, 
- Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја,  
- Формирање одељења 1. разреда, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су  

упућени да понове разред  
 

I
I
 -

 П
ра

ће
њ

е и
 в

ре
дн

ов
ањ

е 
об

ра
зо

вн
о-

ва
сп

ит
но

г 
ра

да
 - Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада установе и предлагање мера 

за побољшање ефикасности, економичности и успешности установе у задовољавању образовних 
и развојних потреба ученика, 
- Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања ученика у развоју и учењу,  
- Учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и индивидуалног 
образовног плана за ученике, 
- Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе, 

- Иницирање различитих истраживања ради унапређивања образовно-васпитног рада школе и 
остваривања послова дефинисаних овим правилником, 
- Учествовање у  истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада школе 
(израдом инструмента процене, дефинисањем узорка и квалитативном анализом добијених 
резултата)  и спровођења огледа.  
 

I
I
I
 -

 Р
ад

 с
а 

на
ст

ав
ни

ци
ма

 

- Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за подстицање целовитог развоја 
ученика, поготово ученика 1. разреда, 
- Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: комуникација и  
сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности ученика, 
подучавање и учење, организација средине и дидактичког материјала, 
- Упознавање наставника са психолошким принципима успешног процеса учења, групне 
динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за учење, методама за подстицање 
различитих врста интелигенције, стиловима и облицима учења, стратегијама учења и 
мотивисања за учење,  
- Саветовање наставника у индивидуализацији наставе на основу уочених потреба, 
интересовања и способности, односно психолошке процене индивидуалних карактеристика 
ученика (способности, мотивације, особина личности) и остварености образовних постигнућа у 
школи, 

- Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна образовна 
подршка, 
- Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности (талентовани и обдарени) 
кроз упознавање са карактеристикама тих ученика (способности, мотивација, стил учења, 
интересовања, вредности, особине личности)  и предлагање поступака који доприносе њиховом 
даљем развоју, 
- Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група, 
- Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности ученика које су 
у функцији развоја професионалне каријере ученика, 
- Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива,  
- Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно старатељима, 
- Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о посећеном часу, као и 
предлагањем мера за унапређење праћеног сегмента образовно- васпитног процеса. 
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- Учешће у организацији пријема ученика, праћења процеса адаптације, превазилажење 
тешкоћа адаптације, 
- Испитивање детета уписаног у основну школу проценом интелектуалног, когнитивног, 
емоционалног и социјалног статуса ради давања препорука за даљи рад, 
- Учешће у структуирању одељења првог разреда, 
- Испитивање општих и посебних способности, особина личности, когнитивног стила, 
мотивације за школско учење, професионалних опредељења, вредносних оријентација и 
ставова, групне динамике одељења и статуса појединца у групи, психолошких чинилаца 
успеха и напредовања ученика и одељења, применом стандардизованих психолошких мерних 
инструмента и процедура, као и других инструмената процене ради добијања релевантних 
података за реализацију непосредног рада са ученицима и других  послова у раду са 
наставницима, родитељима, институцијама, 
- Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 
емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања,  

- Пружање подршке ученицима за које се обезбеђује образовно-васпитни рад по 
индивидуалном образовном плану, односно који се школују по индивидуализираној настави и 
индивидуалном образовном плану,  

- Пружање подршке ученицима из осетљивих  друштвених група,  
- Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити и талентовани) и пружање 
подршке таквим ученицима за њихов даљи развој. Учествовање у процени могућности за 
убрзано школовање ученика са изузетним способностима, 
- Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и вредности потребних за 
живот у савременом друштву: стратегије учења и мотивације за учење, вештине самосталног 
учења, концепт целоживотног учења, социјалне вештине (ненасилна комуникација, 
конструктивно решавање проблема, интеркултурална комуникација и уважавање 
различитости), здрави стилови живота, вештине доношења одлука и друго, 
- Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним информисањем и 
саветовањем (на основу процењених способности, интересовања, особина личности, 
мотивације ученика), 
- Пружање психолошке помоћи ученику, групи, односно одељењу у акцидентним кризама, 
- Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у 
школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, неоправдано изостану са 
наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожавају друге у остваривању њихових 
права. 
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- Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су  од значаја  за упознавање 
ученика и праћење његовог развоја, 

- Саветодавни  рад са родитељима, односно старатељима  деце, односно ученика који имају 
различите тешкоће у развоју, учењу и понашању, 
- Саветодавни  рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше повреду 
правила понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад, 
- Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке ученицима који се 
школују по индивидуалном образовном плану, 
- Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају карактеристике своје деце које 
указују на њихове изузетне способности и сарадња на пружању подршке у проналажењу 
различитих могућности подстицања и усмеравања њиховог општег и професионалног развоја,  
- Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су деца у  акцидентној  
кризи. 
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- Сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима који се тичу  обезбеђивања 
ефикасности, економичности  и флексибилности образовно-васпитног рада  установе, 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената установе, 

прегледа, извештаја и анализа, 
- Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању трибина, предавања, 
радионица за ученике, запослене, родитеље, 
- Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и жалби ученика и његових 
родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања, 
- Учестовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао 
наставника, односно стручног саардника, 
- Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са другим стручним 
сарадницима у установи – логопедом у везу са планирање, реализацијом и вредновањем ИОП-

а, 

- Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно ученика на координацији 
активности у пружању подршке ученицима  који се школују по индивидуалном образовном 
плану. 
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- Учествовање у раду наставничког већа, 
- Учествовање у раду тима за инклузивно образовање школе и тимова за подршку појединим 
ученицима, 
- Учествовање у раду стручних актива за развој школског програма, педагошког колегијума, 
тима за унапређење квалитета и развоја школе, 
- Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа школе. 
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- Сарадња  са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за 
остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика,    
- Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за остваривање циљева 
образовно-васпитног рада и добробити,  
- Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, организацијама, 
удружењима од значаја за остваривање образовно-васпитног рада и добробити ученика: 
национална служба за запошљавање, центар за социјални рад, домови здравља, заводи за 
патологију говора, ментално здравље и друге здравствене установе, институт за психологију, 
матични факултет, заводи за вредновање и унапређење образовно-васпитног рада и др. 
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- Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: психолошки досије (картон) 

ученика, 

- Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима,  психолошким 

тестирањима, посећеним активностима, односно часовима и др, 

- Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада 
психолога, 
- Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне 
податке о ученицима, 
- Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем  у 
активностима струковног удружења (Друштво психолога Србије, Друштво стручних сарадника 
на територији Расинског округа) похађањем акредитованих семинара, вођењем акредитованих 
семинара, ауторством акредитованог семинара, похађањем симпозијума, конгреса и других 
стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим психолозима у образовању.  
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* Напомена: у складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-

васпитног рада у основној школи у школској 2021/22. години, остваривање плана и програма 
рада стручног сарадника - психолога биће усмерено на подршци наставницима, ученицима и 
родитељима, имајући у виду измењене услове организације и функционисања образовно-

васпитног рада. 
То ће, пре свега, подразумевати: 
* помоћ и подршку наставницима у: креирању и изради наставних материјала (у 

дигиталном облику) који се могу користити приликом учења на даљину, осмишљавање 
активности учења (задаци, радионице, форуми,...); учешћу у планирању и припреми 
реализације тематског приступа у настави; праћењу релизације наставе и учења у оквиру 
комбинованог модела (непосредно у школи и на даљину), у оквиру виртуелних учионица, 
онлајн часова;   

* помоћ и подршку ученицима у: осмишљавању различитих облика, начина и 
приступа у остваривању комуникације (преко Microsoft Teams, Zoom, Skype или  Viber); 

изради радионица и/или материјале за рад са ученицима у домену организације учења, 
слободног времена, мотивације за учење, техника учења, самовредновања напредовања кроз 
учење и у областима које се специфично односе на васпитни рад са ученицима; праћењу 
развоја, ангажовања, напредовања и оцењивања ученика; праћењу и предузимању 
одговарајућих мера у циљу обухвата свих ученика адекватним, алтернативним наставним 
процесом; праћењу оптерећености ученика, као и усклађеност програмских  садржаја и 
захтева са узрастом и образовним потребама и специфичностима ученика; 

* помоћ и подршку родитељима у: пружању адекватних информација у вези  са 
организацијом и реализацијом образовно-васпитног рада; остваривању комуникације у 
функцији обезбеђивања повратних информација у вези  са подршкама рада учењем на 
даљину; јачање капацитета породице у новонасталим околностима;  

* пружање психосоцијалне помоћи и подршке ученицима, наставницима и 
родитељима на јачању сопствених компетенција, техника адекватног превазилажења 
стресогених фактора, квалитетнијем планирању распореда активности, слободног времена, 
одређивању приоритета, задовољењу потреба, одговора на захтеве и задатке, одржавању 
континуитета,...; 

* стручно усавршавање: унапређивање дигиталне писмености коришћењем нових 
платформи, апликација и алата, канала комуникације, сарадња и размена кроз вертикалне и 
хоризонталне видове стицања знања и вештина;  
            * активније учешће у планирању, програмирању, праћењу и вредновању образовно-

васпитног рада, кроз прикупљање одговарајућих информација, података и вођење 
евиденције, за потребе извештавања, како на нивоу школе, тако и Школске управе, 
Крушевац. 

 

 

 

 

 

 

 Стручни сарадник - психолог 
Марија Васић 
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10.4. П л а н    р а д а    п е д а г о г а    
 

З а д а ц и  
* Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада,  
* Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика, 
* Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно- образовног рада,   

* Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и 
установе по питањима значајним за васпитање и образовање  деце и ученика, 

* Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада, 
* Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе, 
* Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе. 
 

П е д а г о г    у ч е с т в у ј у   у  п о с л о в и м а:  
 

* планирања и програмирања образовно-васпитног рада, 
* праћења и вредновање образовно-васпитног рада,  
* рада са  наставницима,  
* рада са  ученицима ,  
* рада са родитељима, односно старатељима,  
* рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и  пратиоцем  ученика,  
* рада у стручним органима и тимовима,  
* сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе,  

* вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање. 
 

Непосредни рад са ученицима односи се на подручја рада са ученицима, родитељима и наставницима, а сва остала подручја је посредни рад у 
школи. 

На основу стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада  у основној школи у школској 2021/22. години и 
ситуације у земљи због ковида 19,  планиране активности  по подручјима рада реализоваће се у школи, али и оnlajn, односно путем maila, vibera i 
taemsa. Неки од начина рада биће: одржавање састанака преко taemsa, постављање предавања на различите теме на сајтu  школе, спровођење 
оnlajn  анкета, достављање материјала деци уколико немају техничких могућности, разговори са родитељима , ученицима и наставницима 
телефоном, слање информација viberom…. 

   Начин реализације активности зависиће од ситуације у земљи и склон је променама. 
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1.Учествовање у изради школског програма, плана самовредновања и развојног плана установе, 
2.Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих делова (организација и облици рада –  задаци, програма 
стручних органа и тимова, стручног усавршавања, рада стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном 
средином, васпитних програма), 

3.Припремање годишњих  и месечних  планова рада педагога, 
4.Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба деце, ученика, родитеља, локалне самоуправе, 
5.Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике,  
6.Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим институцијама, 
7.Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања њиховог финансирања и примене, 
8.Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика образовно-васпитног рада,  
9.Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности, односно учешће у планирању излета, 
екскурзија, школе у природи, 
10.Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа деце, односно ученика, медијског представљања и слично, 
11.Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, , плана рада одељењског  старешине, секција, 
12.Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава, 
13.Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су  упућени да понове разред.  
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1.Систематско праћење и вредновање  наставног процеса развоја и напредовања  ученика, 
2.Праћење реализације образовно-васпитног  рада,  
3.Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових организационих облика рада, 
4.Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих области и активности рада установе, 
5.Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана, 

6.Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао  наставника, стручног сарадника, 
7.Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе које реализује установа, научноистраживачка институција 
или стручно друштво у циљу унапређивања васпитно-образовног рада,  
8.Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма образовног-васпитног рада (програма 
стручних органа и тимова, стручног усавршавања,  рада педагошко – психолошке службе, сарадње са породицом, сарадње са 
друштвеном средином, праћење рада стручних актива, тимова),  

9.Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда, постигнућа ученика, 
10.Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање,  
11.Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршним испитима за упис у средње школе, 
12. Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама ученика, 
13.Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање школског успеха, 
14.Праћење поступака  и ефеката оцењивања ученика.   
 

4 176 
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 1. Пружање помоћи  наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и задатака образовно-васпитног рада, 
2. Пружање наставницима  на унапређивању квалитета васпитно – образовног рада, односно наставе увођењем иновација и 
иницирањем коришћења савремених метода  и облика рада ( уз проучавање програма и праћење стручне литературе), 
3. Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију општих и посебних  стандарда, 

4.  Рад на  процесу подизања квалитета  нивоа  ученичких знања и умења, 

5. Мотивисање  наставника на континуирано стручно усавршавање  и израду плана професионалног развоја и напредовања у струци, 
6. Анализирање реализације праћених активности часова редовне наставе у школама и других облика образовно- васпитног рада 
којима је присуствовао и давање предлога за њихово унапређење,  
7. Праћење начина вођења педагошке документације  наставника, 

8. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих метода, техника и инструмената оцењивања 
ученика,   
9. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, 
односно деци односно ученицима са тешкоћама у развоју), 

10. Оснаживање наставника за рад  ученицима из осетљивих друштвених група кроз развијање флексибилног става према културним 
разликама и развијање интеркултуралне осетљивости  и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју,  
11. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз координацију 
активности стручних већа, тимова и комисија, 
12. Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и каријерног вођења и унапређивање тога 
рада,  
13. Пружање помоћи  наставницима  у реализацији огледних и угледних активности, односно часова и примера добре праксе, 
излагања на састанцима већа, актива, радних група, стручним скуповима и родитељским састанцима,   
14. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне наставе и амбијенталне наставе, плана 
рада одељењског старешине и секција, 
15. Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним карактеристикама нових ученика,  
16. Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа одељењске заједнице, 
17. Пружање помоћи  васпитачима, односно, наставницима  у остваривању свих форми сарадње са породицом, 
18. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу, 

19. Пружање помоћи наставницима  у примени различитих техника и поступака самоевалуације. 
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1.Испитивање детета уписаног у основну школу,   
2. Праћење дечјег развоја и напредовања, 
3. Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин ангажованости детета односно ученика), 
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4. Саветодавни  рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, поводом преласка између школа, 
5.Стварање оптималних услова за индивидуални развој детета односно ученика и пружање помоћи и подршке,  
6. Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и других ученичких организација,  
7. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању, 
8. Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу,     
9. Анализирање и предлагање мера за  унапређивање ваннаставних активности, 
10.Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и активности стручних и невладиних организација,     
11. Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за креативно и конструктивно коришћење  слободног  
времена, 
12.Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног 
решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота, 
13.Учествовање у изради педагошког профила за ученике којима је потребна додатна подршка израда индивидуалног образовног 
плана, 

14. Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ у њиховој реализацији, 
15. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила понашања у школи или се не придржава одлука 
директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у 
остваривању њихових права.  
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1.Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима у вези сa организацијом и остваривањем  образовно-

васпитног рада, 
2. Припрема и реализација родитељских састанака,трибина,радионица са стручним темама, 
3. Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе (васпитно – образовни рад, односно настава, секције, 
предавања, пројекти...) и партиципација у свим сегментима рада установе, 

4. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду  ученицима  са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у 
развоју, професионалној оријентацији, 
5. Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима о заштити деце, односно ученика од 
занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за правилан развој деце, односно ученика у циљу представљања 
корака и начина поступања установе,  
6. Пружање подршке и помоћи родитељима  у осмишљавању слободног времена  ученика, 
7. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања  података о деци, 

8. Сарадња са Саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на савету. 
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1. Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће  образовно-васпитне праксе и специфичних 
проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење, 
2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена информација, 
3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената 
установе, анализа и извештаја о раду школе,  
4. Сарадња са дирекотром и психологом на формирању одељења и расподели одељењских старешинстава, 

5.Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације у установи,  
6. Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција, 
7. Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима ученика на координацији активности у пружању подршке  ученицима  за 
које се доноси индивидуални образовни план, 
8. Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену 
из предмета и владања. 
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1. Учествовање у раду  наставничког већа, односно педагошког колегијума (давањем извештаја, истраживања и других активности 
од значаја за образовно-васпитни рад и јачање наставничких компетенција),  
2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија  на нивоу установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, 
програма или пројекта. Учествовање у раду педагошког колегијума, стручних већа и стручних актива за развојно планирање и 
развој  школског програма и другиј тимова у школи,  
3. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе. 
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1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим  установама које доприносе остваривању циљева и задатака 
образовно-васпитног рада установе,  
2. Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа, 
3. Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке 
развоја деце и младих, 
4. Активно учествовање  у раду стручних друштава, органа и организација, 
5. Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и организацијама које се баве програмима за младе, 
6. Учешће у раду и сарадња са  комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се баве унапређивањем положаја деце и ученика и услова за раст и 
развој, 
7.Сарадња са националном службом за запошљавање.  
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1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу, 

2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних активности  на нивоу школе,  

3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога, 
4. Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување  материјала  који садржи личне податке о деци односно ученицима у складу са 
етичким кодексом педагога, 
5. Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне  литературе и периодике, праћењем информација од значаја за 
образовање и васпитање на интернету; учествовањем у активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој 
секцији педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем 
и реализацијом акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним 
сарадницима  у образовању.  

14 616 

УКУПНО 40 1760 
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Напомена: Динамика и време реализације биће разрађени кроз месечни (оперативни ) план педагога и кроз активности по 
месецима  усклађени са календаром рада за наредну школску годину. Место реализације зависиће од активности, актера и институције са 
којом се одвија сарадња, рад и остале активности педагога.  

Г о д и ш њ и    п л а н     р а д а     п е д а г о г а 

 
О б л а с т     р а д а M E С Е  Ц ∑ 

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

1.Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 30 9 8 8 4 12 8 8 14 30 20 25 176 
2. Праћење и вредновање образовно- васпитног рада 20 7 7 7 5 14 14 7 20 25 25 25 176 
3. Рад са наставницима 25 17 18 18 10 18 27 12 20 25 10 20 220 
4. Рад са ученицима 20 30 20 22 10 20 20 20 22 36 - - 220 
5. Рад са родитељим, односно старатељима 8 8 8 8 5 13 8 10 10 10 - - 88 
6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 
пратиоцем ученика 

12 13 13 13 6 13 20 13 13 11 - 5 132 

7. Рад у стручним органима и тимовима 8 7 7 7 4 12 7 9 7 8 7 5 88 
8.  Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 
јединицом локалне заједнице  

4 4 4 4 2 6 4 4 4 4 4 - 44 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 53 85 55 89 20 42 80 85 36 31 22 8 616 
С  В  Е  Г  А 180 180 150 176 66 150 188 168 146 180 88 88 1760 
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10.6. САДРЖАЈ ПЛАНА РАДА ЛОГОПЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОД. 
Област рада 

 

Планиране активности по областима Начин 
реализације 

Време 
реализације 

1.Планирање и програмирање 
образовно-вас-питног рада 

*Учествовање у изради планских докумената установе, посебно у деловима који се односе на планове и 
програме за рад са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка.  
*Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада логопеда.                     
*Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике. 
 *Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја. 

посредни IX 
IX - VIII 

IX,  X, I, II, 
IX 

2. Праћење и вредновање обра-

зовно-васпитног  рада 
*Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада установе и предлагање мера за побољшање 
ефикасности и успешности установе у задовољавању развојних потреба ученика.                      
*Учествовање у праћењу и бредновању примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за 
ученике са тешкоћама у говорно-језичком развоју. 
 *Праћење усклађености облика, метода и средстава образовно-васпитног рада са потребама и могућностима 
ученика са проблемима у говорно-језичком развоју. 

посредни XI, I, IV, VI 

 
IX - VI 
IX - VI 

 

 

3.Рад са наставницима 

*Упознавање наставника са врстама говорно-језичких поремећаја, узроцима њиховог настанка и последицама 
које ови поремећаји остављају на комплетан развој деце.         
  *Пружање помоћи наставницима у раду са ученицима који имају тешкоће на неком од нивоа вербалне и 
невербалне комуникације.                     
*Пружање помоћи наставницима у индивидуализацији наставе, у праћењу, вредновању и прилагођавању 
постављених циљева индивидуалних образовних планова у складу са напредовањем ученика са посебним 
образовним потребама. 

 

 

 

непосредни 

IX, X 
IX - VI 

 
IX - VI 

(попотреби) 

 

4.Рад са ученицима 

*Идентификација ученика  
*Третман неправилности у изговору појединих гласова - корекција артикулације(омисије, супституције, 
дисторзије свих гласова нашег језика).                           
*Рад са ученицима код којих је недовољно развијена језичка структура(речник, граматика и синтакса) у односу 
на узраст и узрасне норме језичке развијености осталих ученика 
*Рад са ученицима код којих је вербално заостајање условљено ометеним психичким и физичким развојем 
*Рад са ученицима који изузетно тешко савлађују процес читања, писања и рачунања 
*Рад са ученицима који муцају, говоре брзо, брзоплето или патолошки споро 
*Рад са ученицима који не чују добро и услед тога отежано прате наставу и имају сметње у вербалној 
комуникацији 
*Превенција, дијагностика и рехабилитација поремећаја вербалне и невербалне комуникације код ученика са 
посебним потребама 

 

 

 

 

 

 

 

непосредни 

 

 

IX, X 

 
IX - VI 

 

 

 

IX - VI 

 

 
5.Рад са  родитељима/ 
старатељима 

*Упознавање родитеља о раду логопеда са ученицима, уз уважавање културолошких, образовних и других 
специфичности деце.         
*Пружање подршке родитељима у препознавању и разумеваљу говорно-језичких проблема деце. 
*Информисање родитеља о напредовању ученика на третману.                         
  *Сарадња са родитељима ученика са посебним потребама, подстицање на учествовање у изради ИОП-а. 

 

 
непосредни 

IX, X 
IX - VI 
IX - VI 

 
IX, X, I, IV, 

VI 
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6. Рад са директором, стручним 
сарадницима, педаго-шким 
асис-тентом и пратиоцем 
ученика 

*Рад и радне задатке логопед остварује и изводи индивидуално у стручним тимовима и у сарадњи са стручним 
сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика.              
  *Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми извештаја, планова, програма, пројеката, 
распореда рада.. 
   * Сарадеа и размењивање информација са стручним сарадницима и учествобање у унапређивању образовне 
праксе.                                  
 *Сарадња са свим актерима на координацији активности у пружању подршке ученицима. 

 

 

посредни 

IX - V 

 
IX, X, I, 
IV, VI 

 

IX - VI 
7. Рад у стручним органима и 
тимовима 

*Учествовање у раду стручних органа, већа, педагошког колегијума и тимова установе  и координација тима за 
и нклузивно образовање  
*Сарадња и размењивање информација са стручним сарадницима и учествовање у напређивању образовне 
праксе.       
 *Информисање стручних органа о праћењу постигнућа ученика којима је потребна додатна образовна подршка 
из домена рада логопеда. 

 

 

посредни 

 
IX, XI, I,IIIV, 

V 
IX - VI 

 
I, VI 

 

8. Сарадња са надлеж-ним 
устано-вама, орга-низацијама, 
удружењима и једини-цом 
локал-не самоу. 

*Сарадња са другим образовним, здравственим, социјалним установама значајним за остваривање циљева 
образовно-васпитног рада.                     
*Сарадња са локалном самоуправом и широм друштвеном средином ради остваривања циљева образовно-

васпитног рада и добробити ученика. 

 

 

 

 

посредни 

 

IX - VI 
(по потреби) 

 

IX - VI 
(по потреби) 

9. Вођење евиденције, 
припрема за рад и ст-ручно 
усавршавање 

*Вођење евиденције о сопственом раду, реализацији планираних активности и раду са ученицима.           
 
*Вођење евиденције о извршеним анализама и истраживањима.  
 
*Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада 
логопеда.                      
 
*Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне податке о 
ученицима.           
 
*Стручно усавршавање праћењем стручне литературе, учествовањем у активностима струковног удружења, 

похађањем акредитованих семинара и других стручних скупова.      
 
*Учествовање у организованим облицима размене искустава и сарадње са другим стручним сарадницима, 
дефектолозима и логопедима. 

посредни IX – VIII 
IX - VIII 

 

 

IX - VIII 

 

IX - VIII 

 
IX - VIII 

 

 

IX - VIII 
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Области рада недељ. IX X XI XII I II III IV V VI VII/VIII укупно 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 1 4 2 2 2 4 2 2 4 2 8 12 44 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 1 4 2 4 2 8 4 2 4 2 8 4 44 

3. Рад са наставницима 1 4 2 4 2 4 4 2 4 2 8 8 44 

4. Рад са ученицима 21 88 98 98 110 30 78 122 62 98 86 / 870 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 1 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 44 

6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 
ученика 0,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

7. Рад у стручним органима и тимовима 2 8 6 4 2 8 2 2 6 2 6 42 88 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 
локалне самоуправе 0,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

9. Вођење евиденције, припрема за рад и стручно усавршавање 12 58 50 40 50 66 38 46 32 46 52 104 582 

Укупно                                                                                   

40 176 168 160 176 128 136 184 120 160 176 176 1760 

5 22 21 20 22 16 17 23 15 20 22 22 220 

 

Напомена : У складу са стручним упутством за организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној школи у школској 2021/22. 

год.остваривање плана и програма стручног сарадника – логопеда биће усмерено на подршку ученицима са говорно језичким сметњама и сметњама у 
развоју,родитељима и наставницима. Логопед ће своје активности остваривати непосредно у школи у индивидуалном раду  са ученицима, уз 
поштовање прописаних мера заштите. У случају измењених услова рада,логопед ће пружати подршку  и остваривати неопходну комуникацију преко 
Vibera,mailom, Microsoft teams. Логопед ће унапређивати дигиталну писменост коришђењем нових платформи, апликација и алата. 
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10.5. План секретара школе 

 

Р.бр. Врсте активности Годишњи фонд Недељни фонд 

1. Рад у стручним органима школе 100 2 

2. Правни послови, праћење прописа 250 5 

3. Послови везани за пријем радника 200 5 

4. Образовање и стручно усавршавање радника 50 1 

5. Административно-технички послови 470 10 

6. Рад у комисијама 150 1 

7. Ажурирање ЕИС-а 200 5 

8. Сарадња са тручним службама школе 200 5 

9. Сарадња са родитељима, локалном заједницом, стручним 
службама ван школе 

200 5 

10. Остали послови 108 1 

СВЕГА 1928 40 
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10.7. ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  ЗА школску 2021/22.годину 

Активности 
Носиоци активности  

партнери (на нивоу локалне 
самоуправе/остало) 

Временска 
динамика 

Начин остваривања 
(напомене/специфичности) 

 
- Планирање и 
програмирање образовно-

васпитног рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Праћење и вредновање 
образовно-васпитног рада 

 

 

 

 

- Сарадња са наставницима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски библиотекари, 
ученици, наставници, 
стручни сарадници, 
директор школе, Градска 
библиотека, представници 
локалне самоуправе, 
Школска управа, Друштво 
школских библиотекара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koнтинуирано 
током школске 

године 

 

- Израда плана рада ; 
планирање набавке литературе и периодичних публикација за 
ученике, наставнике и сараднике. 

 

- Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања 
рада установе; одабир  и припрема литературе и друге грађе 
за разне  образовно-васпитне активности ; побољшање 
информационе, медијске и информатичке писмености 
корисника развијањем критичког односа према различитим 
информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске 
вредности. 

 

-Промоција читања ; припрема ученика за самостално 
коришћење разних извора информација; утврђивање 

годишњег плана обраде лектире; 

коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе; 

информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим 
књигама, стручним часописима и другој грађи . 

 

- Пружање помоћи при избору литературе и друге грађе; 

испитивање потреба и интересовања за књигом и другом 
библиотечком грађом ;формирање навика за самостално 
налажење потребних информација и развијање читалачких 
способности ;развијање навика за чување, заштиту и 
руковање књижном и некњижном грађом; развијање метода 
самосталног рада за коришћење књижног и некњижног 
материјала ; организовање сусрета са познатим личностима, 
писцима и другим јавним и културним радницима ; 

обележавање значајних датума  
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- Рад са ученицима 

 

 

 

-Рад са родитељима / 
старатељима 

 

 

- Културна делатност школе 

 

 

 

- Рад са директором и  
стручним сарадницима 

 

 

 

 

-Рад у стручним органима и 
тимовима 
 

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

 

 

 

- Вођење документације, 
припрема за рад и стручно 
усавршавање 

 

 

- Сарадња са родитељима у циљу са развијањем читалачких 
навика ученика. 
 

-Сарадња са школама и школским библиотеккарима на нивоу 
града и општина Расинског округа; сарадња са Градском 
библиотеком ;обележавање значајних датума ; организовање 
књижевних сусрета;праћење педагошке и стручне 
литературе;учествовање на семинарима и стручним 
скуповима за школске библиотекаре. 
 

- Сарадња са стручним већима наставника, стручним 
сарадницима  и директором школе у вези с набавком и 
коришћењем књижне и некњижне грађе и целокупном 
организацијом рада школске библиотеке;  припрема и 
организовање културних активности школе (књижевне 
трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига, 
конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за 
школу);учешће у припремању прилога и изради школског 
гласила и интернет презентације школе. 
 

- Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног 
плана школе, промовисања школе и прикупљање средстава за 
обнову књижног фонда ; рад на Летопису школе. 

 

-Сарадња са локалном самоуправом у циљу промоције рада 
библиотеке и школе;учешће у раду Друштва школских 
библиотекара Србије и других стручних друштава у локалној 
самоуправи. 
 

-Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 
библиотеци; вођење документације о раду школске 
библиотеке и библиотекара; стручно усавршавање 
;остваривање стручних послова; израда извештаја о раду 
школске библиотеке и библиотекара. 
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10.8. План рада руководиоца рачуноводства 

 

 

Р. 
бр. 

Врсте активности Годишњи 
фонд 

Недељни 
фонд 

1. Вођење финансијско-материјалног пословања школе 800 15 

2. Израда перид.обрачуна и завршног рачуна 260 5 

3. Обрачун личних доходака и осталих примања радника школе 234 5 

4. Вођење књиге основних средстава и картотеке ситног инвентара 134 5 

5. Припрема предлога финансијског плана и израђује извештаје из свог 
делокруга 

150 2 

6. Сарађује са стручним службама школе, општине, управе и Министарства 15 3 

7. Благовремено извршава финансијске обавезе школе и стара се о наплати 
потраживања 

150 3 

8. Обавља друге послове по налогу директора 50 2 

СВЕГА 1928 40 
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11.2. План рада стручног актива за развој школског програма 

 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

ШКОЛСКА  2021/2022.год. 

 

АКТИВНОСТ 

 

 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Конститутивни састанак 

Избор/потврђивање чланова Актива 

*Сви заинтересовани 
чланови НВ 

*директор 

*стручна служба 

*Актуелни координатор 
Актива 

Август/септембар 
2021.год. 

Избор /потврђивање координатора Актива *чланови Актива 

*директор 

*стручна сужба 

Август/септембар 
2021.год. 

Усвајање плана рада Актива за школску 

2020/21.год. 
*Координатор Актива 

* чланови Актива 

Септембар 2021.год. 

Израда АП за шк.2021/22. *координатор Актива 

*чланови Актива 

Јун 2021.-август 
2021.год 

Подела конкретних задужења за наредни период 
(унутар Актива) 

*Координатор Актива 

* чланови Актива 

Септембар/октобар 
2021.год. 

Упознавање чланова стручних органа са АП за 
шк. 2020/21.год. 

*координатор Актива Септембар/октобар 
2021.год. 

Подношење извештаја стручним органима  о 
реализованим активностима предвиђених 
планом  

*координатор Актива Током школске године 

Прикупљање извештаја Тимова *координатор Актива 

*директор 

*Тим за обезбеђивање 
квалитета рада установе 

Током школске године 

Анализа реализације плана *координатор Актива 

*чланови Актива 

Јун 2021-август 
2021.год. 

Израда АП за шк.2022/23. *координатор Актива 

*чланови Актива 

Јун 2022.-август 
2022.год 

Израда плана рада Актива за шк.2021/22. *Координатор Актива 

* чланови Актива 

Септембар 2021.год 

                                                                                                                        

                                                                                                                       Координатор Актива за РП 

                                                                                                                        Снежана Ивић Вукојевић 
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АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

ОБЛАСТ 2 : 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ           
Развојни циљ: Унапредити наставни процес у коме наставник ефикасно управља 

учењем (часом), ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају 
вештине и компетенције на часу, а поступци вредновања ученичких 
постигнућа су у ф-ји даљег учења и напредовања ученика 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

Евалуација 

1. Прилагодити начин 
рада и наставни 
материјал 
индивидуалним 
карактеристикама 
сваког ученика 

-наставник 
израђује дневне 
припреме 
уважавајући 
специфичности 
одељења и 
индивидуалним 
потребама 
ученика 

-наставник води 
рачуна о 
припремљености 
за 
час/опремљеност 
планираним 
наставним 
материјалима и 
средствима  

наставници Током 
школске 
године 

Критеријум успеха: 
Присуство показатеља 
2.2.2. у оквиру стандарда 
2.2. 

Докази: листе за праћење 
наставног процеса 

Носиоци активности: 
Тим за евалуацију 
наставног процеса 

-наставници који посећују 
часове својих колега 

2. Подстицати 
повезивање знања из 
различитих предмета 
развијањем 
међупредметних 
компетенција 
ученика 

-наставник 
планира и истиче 
међупредметну 
повезаност 
предмета 

-наставник 
охрабрује 
ученике да 
користе 
различите 
технике 
учења/усвјања 
знања 

наставници Током 
школске 
године 

Критеријум успеха: 
Присуство показатеља 
2.3.1 и 2.3.2 оквиру 
стандарда 2.3. 
Докази: листе за праћење 
наставног процеса 

Носиоци активности: 
Тим за евалуацију 
наставног процеса 

-наставници који посећују 
часове својих колега  

3. Мотивисати ученике 
на активније учешће 
на часу 

-наставник 
планира и 
примењује 
различите 
облике, методе и 
технике рада које 
обезбеђују 
активно учешће 
ученика на часу 

- наставник 

наставници Током 
школске 
године 

Критеријум успеха: 
Присуство свих 
показатеља у оквиру 
стандарда 2.3. 
Докази: листе за праћење 
наставног процеса 

Носиоци активности: 
Тим за евалуацију 
наставног процеса 

-наставници који посећују 
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охрабрује 
ученике да 
исказују своје 
мишљење, 
учествују у 
дискусији, да 
дају предлоге, 
идеје,проналазе 
и предлажу нове 
начине 
долажења до 
решења 

-похваљује 
креативност која 
омогућава 
вишеструке 
путеве до 
решења 

часове својих колега 

4. Побољшати сарадњу 
наставника и 
ученика-партнери у 
наставном процесу  

-израда плана 
праћења и 
вредновања 
ученичких 
постигнућа са 
анализом и 
предлогом мера 
за побољшање 

-јасне препоруке 
наставника су 
смерница 
ученицима да 
постављају себи 
циљеве у учењу 

-

Наставници 
и ученици 

-стручни 
сарадници 

Током 
школске 
године 

Критеријум успеха: 
Присуство свих 
показатеља у оквиру 
стандарда 2.4. 
Доказ: 
Листе за праћење 
наставног процеса 

Носиоци активности: 
Тим за евалуацију н.п. 
 

 

 

ОБЛАСТ 5 : 

ЕТОС  
Развојни циљ 1: Обезбедити да школа буде безбедна средина за све актере школског 

живота 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

Евалуација 

1. Поступати у складу са 
планираним 
активностима мреже 
за решавање 
проблема насиља, а у 
складу с Протоколом 
о заштити деце од 
насиља,злостављања 
и занемаривања 

-функционални 
рад вршњачке 
мреже и Тима 
за заштиту од 
насиља и Тима 
за заштиту од 
дискриминације 

и благовремено 
пружање 
подршке   

-Наставници 

-Ученици 

-Тим за 
заштиту од 
насиља 

Током 
школске 
године 

Критеријум успеха: 
Присуство свих 
показатеља у оквиру 
стандарда 5.3. 
Доказ: 
-планови активности 

-извештаји о реализацији 

-школска документација 

Носиоци активности: 
-Тим за обезбеђивање 
квалитета рада установе 

-директор 

Развојни циљ 2: Сензибилисати све актере школског живота на активније учешће и 
међусобну сарадњу 
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Задаци Активности Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

Евалуација 

1. Наставници,родитељи 
и ученици  активно 
учествују у раду 
Тимова школе, 
стручних органа. 

-наставник даје 
допринос раду 
тимова, 
стручних органа 

- заједничке 
активности за 
наставнике, 
ученике и 
родитеље у 
циљу јачања 
осећања 
припадности 
школи 

-наставници 

-

координатори 
Тимова 

-руководиоци 
већа, 
стручних 
органа  
-ученици 

-родитељи 

Током 
школске 
године 

Критеријум успеха: 
Присуство свих 
показатеља у оквиру 
стандарда 5.4. 
Доказ: 
-планови активности 

-извештаји о реализацији 

-школска документација 

Носиоци активности: 
-Тим за обезбеђивање 
квалитета рада установе 

-директор 

Развојни циљ 3: Унапређивање професионалних компетенција наставника кроз 
перманентно усавршавање 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

Евалуација 

1. Самовредновање 
рада 
наставника(наставни 
процес ; 
професионалне 
компетенције) 

-редовно 
преиспитивање 
сопствене 
праксе  
-план 
усавршавања 

- међусобне 
посете 
часовима и 
размене 
искустава  
-педагошко-

инструктивни 
рад стручне 
службе и 
директора 

-наставници 

-Тим за СУ 

Током 
школске 
године 

Критеријум успеха: 
Присуство показатеља 
5.5.2. и 5.5.3. 
Доказ: 
-педагошка 
документација 
наставника 

-извештаји Тима за СУ 

-извештај Тима за 

евалуацију н.п. 
Носиоци активности: 
-Тим за обезбеђивање 
квалитета рада установе 

-директор 

-Тим за евалуацију 
наставног процеса 

 

 

 

 

Стари акциони план (+дигитални сегмент који је био у анексу) иде и ове школске године уз 
ову напомену. 
 

Све ове области развоја јесу нешто што је стални задатак наше школе како би  одржали и 
унапредили квалитет рада.  
 

Истим циљевима вођени, кроз исте задатке, а  са допуњеним активностима Тимова наше 
школе ми ћемо наставити наш развој и  кроз ову школску годину. 
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11.3. План рада Тима за самовредновање 

за 2021/22. школску годину 

 

На основу извештаја  Тима за самовредновање за 2020/21. школску годину урађен је план рада Тима за самовредновање за 2021/22. школску 
годину. 
 

                     На почетку школске године формиран је тим. Одређена су задужења чланова тима у складу са прописима. 
Протекле школске године праћено је 14 стандарада (26 критријума квалитета ) из 6 кључних области.  
 

                   Ове школске године Тим за самовредновање планира да прати и вреднује 17 стандарда квалитета кроз 32  критеријума квалитета. 
 

Израђен је акциони план за сваки стандард који ће се вредновати.  
 

У току школске године планира се: периодично анализирање рада на састанцима;  извештавање о добијеним резултатима на Наставничком већу, 
Педагошком колегијуму; израда извештаја на полугодишњем и годишњем нивоу.  
 

 

Задатак самовредновања:    На основу прикупљених и обрађених података проценити квалитет рада установе и указати на потребу за   
                                                 превазилажење слабости. 
 

Циљ самовредновања:          Унапредити квалитет рада школе. 
 

Инструменти:                         чек листе, скале процене, протоколи за праћење, анкете, упитници, разговори 

 

Технике:                                  анализа документације, интервјуисање, посматрање, табеларни приказ,анкетирање 
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Активности: 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

стандард/критеријум квалитета активност начин 
остваривања 

динамика носиоци 
активности 

критеријум успеха 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је 
у функцији квалитетног рада школе. 

1.1.1.Школски програм се заснива на прописаним 
начелима за израду овог документа. 
1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, 
развојне и специфичне потребе ученика. 

 

 

Увид у 
документацију 

 

 

 

 

Анализа 
документације 

 

 

 

Почетак 
школске 
године 

 

 

 

Координатор 
Тима за 
инклузију 

Тим за израду 
ШП -Марија 
Васић 

 

 

-програмирање и планирање рада 
базира се на потребама ученика 

-програмирање на свим нивоима 
уважава индивидуалне потребе 
ученика 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у 
функцији ефективног и ефикасног рада у 
школи. 
1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са 
школским програмом, развојним планом и 
годишњим календаром. 

 

 

Увид у 
документацију 

 

 

Анализа 
документације 

 

 

 

Почетак 
школске 
године 

 

 

 

 

Тим за израду 
ГПРШ- 

Драгана 
Ницовић  
наставници 

учитељи 

-ГПРШ је сачињен 

-ГПРШ садржи све прописане 
елементе и прати актуелности 
у настави 

 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада 
усмерено је на развој и остваривање циљева 
образовања и васпитања, стандарда 
постигнућа/исхода у наставним предметима и 
општих међупредметих и предметних 
компетенција. 
1.3.4. У планирању слободних активности 
уважавају се резултати испитивања интересовања 
ученика. 

 

Увид у анализу 
анкета за ученике 

(анкете на почетку 
школске године) 
 

Анализа 
документације 

Посматрање 

Разговор 

На почетку 
школске 
године 

 

ППС 

Драгана 
Ницовић 

 

наставници 

учитељи 

 

-у школи се спроводи 
анкетирање ученика приликом 
одабира слободних 
активности 

-план слободних активности 
доступан је ученицима 

 



131 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2.1. Наставник ефикасно управља 
процесом учења на часу. 
2.1.4. Наставник поступно поставља 
питања/задатке/захтеве различитог 
нивоа сложености. 
 

 

 

Плански увид у 
реализацију непосредне 
и онлајн наставе 

Посматрање 

Анализа 
документације 

( дневне 
припреме, 
протокола ѕа 
праћење часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 
године 

 

 

 

 

 

 

директор 

Тим за планске 
посете 
часовима 

наставници 

учитељи 

Тим за пројекат 
Дигиталне 
стратегије 

педагог 

психолог 

 

-наставник структуира 

питања/захтеве   ученицима  водећи 
се педагошким принципима- од 
једноставног ка сложеном, од 
очигледног до 
апстрактног,принципом  поступности 
и систематичности и др. 

2.2. Наставник прилагођава рад на 
часу образовно-васпитним 
потребама ученика. 
2.2.5. Ученици којима је потребна 
додатна подршка учествују у 
заједничким активностима којима се 
подстиче њихов напредак и 
интеракција са другим ученицима. 
2.2.6. Наставник прилагођава темпо 
рада различитим образовним и 
васпитним потребама ученика. 

Плански увид у 
реализацију непосредне 
и онлајн наставе 

Увид у пружање 
смерница, савета као 
примере о употреби 
ИКТ за подучавање, 
учење и оцењивање 
ученика са посебним 
образовним потребама 

Посматрање 

Анализа 
документације 

( дневне 
припреме, 
протокола ѕа 
праћење часа) 

- наставник пружа подршку сваком 
ученику креирајући прилагођене 
активности којима се подстиче 
мотивација и напредак сваког 
ученика 

- наставник даје додатно време 
ученицима којим је потребно 

- у настави се подстиче вршњачко 
учење кроз инструктивни рад у пару и 
групни рад 

2.4. Поступци вредновања су у 
функцији даљег учења. 
2.4.1. Наставник формативно и 
сумативно оцењује у складу са 
прописима 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми 
вредновања. 
2.4.5. Ученик уме критички да процени 
свој напредак и напредак осталих 
ученика. 

 

 

Плански увид у 
реализацију непосредне 
и онлајн наставе 

Посматрање 

Анализа 
документације 

( дневне 
припреме, 
протокола ѕа 
праћење часа) 

-наставник примењује и формативне 
и сумативне оцену поштујући 
актуелни правилник о оцењивању на 
сваком часу 

-ученик на основу критеријума 
вредновања може да процени своје 
тренутно знање  
-ученик је на основу познатог 
критеријума вредновања, 
доследности наставника приликом 
вредновања оспопсобљен да врши 
самопроцену напредка и процену 
напредка других  ученика 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту 
показују оствареност стандарда постигнућа 
наставних предмета, односно оствареност 
постављених индивидуалних циљева учења. 
3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту 
из српског/матерњег језика и математике су на 
нивоу или изнад нивоа републичког просека. 
3.1.5. Резултати ученика на комбинованом 
тесту су на нивоу или изнад нивоа 
републичког просека. 

 

 

 

Анализа постигнућа 
ученика на пробном 
испиту за осмаке 

Анализа постигнућа 
ученика на 
завршном испиту 

 

 

 

 

анализа 
документације 

разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

април, 2022. 
јун, август 
2022. 

 

Александар 
Дамјановић 

Љиљана 
Павићевић К. 
 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета 
развоја 
установе 

-резултати ученика на завршном 
испиту - (српски 
језик,математика, комбиновани 
тест) су на нивоу или изнад 
нивоа републичког просека 

--резултати ученика на 
завршном испиту на 
комбинованом тесту су на нивоу 
или изнад нивоа републичког 
просека 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим 
образовним постигнућима ученика. 
3.2.1. Резултати праћења образовних 
постигнућа користе се за даљи развој ученика. 
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. 
 

 

 

 

 

 

Увид у 
документацију 

 

Увид у резултате 
тестирања на 
међународном 
нивоу  
 

Увид у податке 
Тима за Дигиталну 
стратегију  
 

 

 

 

 

 

Анализа 
документације 

Разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

април,2022. 
(тестирање на 
међународно
м нивоу за 
осми разред) 
 

На крају 
оценског 
периода 

 

 

 

Елеонора 
Вујиновић 

Татјана 
Бранковић 

 

наставници 

учитељи 

ученици осмог 
разреда 

 

Тим за 
пројекат 
Дигитална 
стратегија 

 

 

 

 

- наставници прате образовна 
постигнућа ученика и на основу 
анализе предлажу мере за 
побољшање успеха/уопштене и 
појединачне(за одређеног 
ученика, одељење) 
-сваки наставник израђује план 
допунске наставе у складу са 
потребама ученика којима 
предаје 

-допунска настава је 
сврсисходна, ученици показују 
напредак у учењу 

-ученици који похађају часове 
додатног рада остварују 
резултате на такмичењима, 
имају усмерена интересовања 
која су потенцијална 
професионална усмереност 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4.1. У школи функционише 
систем пружања подршке 
свим ученицима 

4.1.5. У пружању подршке 
ученицима школа предузима 
различите активности у 
сарадњи са релевантним 
институцијама и појединцима. 
 

Увид у 
документацију  
Увид у активности 
реализоване у 
сарадњи са 
релевантним 
институцијама и 
појединцима. 
 

 

Процена квалитета 
сарадње родитеља и 
наставника у пружању 
подршке ученицима  
Процена сарадње 
наставника са Тимом 
за инклузију 

Процена сарадње са 
интересорном 
комисијом 

 

 

Крај првог 
полугодишта 

Крај другог 
полугодишта 

 

 

Марија Васић 

Ружица 
Трифуновић 

Мирјана 
Вукосављевић 

наставници 

учитељи 

 

-Школа сарађује са институцијам и 
појединцима на различитим нивоима 

-у школи се израђују планови подршке 
који подразумевају различите актив-

ности и укљученост појединих реле-

вантних институција-школа реализује 
активности у циљу  и превенције и 
интервенције и у тим активностима 
сарађује са институцијама и поједин-

цима од значаја 

4.2. У школи се подстиче 
лични, професионални и 
социјални развој ученика. 
4.2.1. У школи се организују 
програми/активности за 
развијање социјалних вештина 
(конструктивно решавање 
проблема, ненасилна 
комуникација…). 

Увид у реализоване 
активности / 
радионице на нивоу 
школе и локалне 
самоуправе. 
 

 

 

Увид у документацију 

 

Крај првог 
полугодишта 

Крај другог 
полугодишта 

Весна 
Миладиновић 

Валентина 
Станковић 

Марија Ђидић 

Тим за 
професионални 
развој 
Тим за 
маркетинг 

Еко тим 

Тим за заштиту 

(Клуб за младе) 

-у школи се одржавају часови 
одељењске заједнице на којима се 
подстиче развој социјалних вештина 

-у школи се организују  активности 
које доприносе и развоју социјалних 
вештина ученика(дебате, радионице...) 
-у школи/одељењу се негују принципи 
на којима почива заједнички живот 
свих појединаца 

-у школи се негују другарство, тимски 
дух, развија емпатија, одговорност 
појединца за добробит свих чланова 
једне заједнице 

-у школи се спроводи квалитетна настава 
ГВ-васпитања за демократију, активно 
учешће у друштву,за хармоничан живот 
свих појединаца у друштву, за уважавање 
различитости , васпитања за живот који их 
очекује 

-у школи функционише Ученички 
парламент у коме ученици усавршавају 
стечене социјалне вештине 
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4.3. У школи функционише 
систем подршке ученицима из 
осетљивих група и ученицима 
са изузетним способностима. 
 

4.3.1. Школа ствара услове за 
упис ученика из осетљивих 
група. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увид у реализоване 
активности: 
-у оквиру пројекта 
Тима за превенцију 
од осипања 

- сарадње са 
локалном 
самоуправом 

 

 

 

 

 

 

Увид у документацију 

разговор 

 

 

 

Крај првог 
полугодишта 

Крај другог 
полугодишта 

 

 

 

Драгица 
Здравић 

Даниела 
Стошић 

Тим за 
превенцију  
осипања 
ученика 

 

-упис ученика у школу је у складу са 
законом и прописаним критеријумима 

 

-ученици из осетљивих група добијају 
подршку школе(обезбеђивање 
уџбеника, гардеробе,обуће,средства за 
личну хигијену...) 
 

-у сардњи са релевантим 
институцијама остварују се бенефити 
(превоз ученика, новчана помоћ, 
медицинска помоћ...) 
 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС 

5.1. Успостављени су добри 
међуљудски односи. 
5.1.1. У школи постоји доследно 
поштовање норми којима је 
регулисано понашање и 
одговорност свих. 
5.1.4. У школи се користе 
различите технике за превенцију и 
конструктивно решавање 
конфликата. 

 

 

Увид:  
 -у тимски рад на свим 
нивоима 

-усавршавање наставника 
на дату тему 

 

 

 

 

Анализа 
документације 

посматрање 

разговор 

 

 

Током године 

 

Биљана Цекић 

Ненад 
Раденковић 

 

Координатори 
тимова у 
школи 

наставници 

учитељи 

-у школи постоји правилник о кодексу 
понашања/статут школе 

-поштује се  Закон и подзаконски акти 
који регулишу понашање и 
одговорност свих 

 

-у школи се уважава правилник о 
дискриминацији 

- мере и санкције за дискриманаторно 
понашање су у складу са законом 

-У школи постоји записници о 
предузетим мерама 
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5.2. Резултати ученика и 
наставника се подржавају и 
промовишу. 
5.2.1. Успех сваког појединца, 
групе или одељења прихвата се и 
промовише као лични успех и 
успех школе. 

 

 

Увид у начин 
промовисања резултата  

 

 

посматрање 

разговор 

 

 

 

Током године 

 

 

Гордана 
Михајловић 

Марија 
Мијаиловић 

 

Тим за 
маркетинг 

наставници 

учитељи 

 

-успех ученика се промовише на 
сваком оценском периоду 

-постигнућа ученика на такмичењима 
се промовишу у школи и локалној 
заједници 

- наставници пружају подршку 
ученицима како би били успешни и 
промовишу њихов успех 

- сваком ученику у школи се пружа 
шанса да активно учествује у плани-

раним активностима , како би дошло до 
изражаја њихово интересовање 

5.3. У школи функционише 
систем заштите од насиља. 
5.3.2. У школи функционише 
мрежа за решавање проблема 
насиља у складу са Протоколом о 
заштити деце/ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установама. 
 

Увид у план рада  
Тима за заштиту деце од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

 

Реализација превентивних 
активности које су 
директно усмерене на 
превенцију насиља (у 
непосредној настави и 
онлајн настави) 
Анализа индивидуалних 
планова заштите 

 

 

увид у 
документацију 

 

разговор 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

Ружица 
Трифуновић 

Љиљана 
Павићевић 

Мирјана 
Вукосављевић 

 

Тим за заштиту 
деце од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

 

 

-у школи се прате и анализирају сви 
случајеви насилног понашања у складу 
са Правилнику о протоколу поступања 
у установи у одговору на насиље 

-за ученике који су укључени у насиље 
организују се активности подршке и 
васпитни рад који произилазе из 
индивидуалног  плана заштите за 
ученика 
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5.5. Школа је центар иновација 
и васпитно-образовне 
изузетности. 
5.5.2. Наставници континуирано 
преиспитују сопствену васпитно-

образовну праксу, мењају је и 
унапређују. 
5.5.3. Наставници нова сазнања и 
искуства размењују са другим 
колегама у установи и ван ње. 
5.5.4. Резултати успостављеног 
система тимског рада и 
партнерских односа на свим 
нивоима школе представљају 
примере добре праксе. 
5.5.5. Школа развија иновативну 
праксу и нова образовна решења 
на основу акционих истраживања. 
 

 

 

 

 

Прикупљање информација 
о  иновацијама које школа 
примењује у васпитно-

образовном раду 

Увид у стручно 
усавршавање наставника 

 

Активности Тима за 
обезбеђивање квалитета 
развоја установе 

 

 

 

Разговор 

Непосредно 
посматрање 

 

 

 

 

Крај првог и 
другог 
полугодишта 

 

Гордана 
Михајловић 

Марија 
Мијаиловић 

Весна 
Миладиновић 

 

Тим за стручно 
усавршавање 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развоја 
установе 

 

 

 

-наставници се континуирано 
усавршавају/ примењују иновативне 
методе и облике рада у васпитно-

образовном процесу 

-остварују се међусобне посете 
часовима на којима се размењују 
искуства  и наставници усавршавају на 
нивоу школе 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

6.1. Руковођење директора је у 
функцији унапређивање рада 
школе. 
6.1.1. Постоји јасна организациона 
структура са дефинисаним 
процедурама и носиоцима 
одговорности. 
6.1.2. Формирана су стручна тела 
и тимови у складу са потребама 
школа и компетенцијама 
запослених. 

 

 

 

 

Увид у Годишњи план рада 
школе 

Увид у рад тимова 

Увид у услове за примену 
информационо-комуникационих 
технологија за развоја дигиталних 
компетенција за учење 

 

 

 

 

Непосредно 
посматрање 

Разговор 

Анализа 
документације 

 

 

 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

Елеонора 
Вујиновић 

Татјана 
Бранковић 

 

Директор 

 

-Директор учестрвује у  
постављању структуре, 
формирању стручних тела и 
тимова, подели задужења у 
оквиру истих и доприноси 
делотворностри рада 

-Обезбеђује да запослени, 
ученици и родитељи имају 
утицаја и учествују у доношењу 
одлука у циљу унапређења рада 
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6.1.3. Директор прати 
делотворност рада стручних 
тимова и доприноси квалитету 
њиховог рада. 
6.1.4. Директор обезбеђује услове 
да запослени, ученички парламент 
и савет родитеља активно 
учествују у доношењу одлука у 
циљу унапређења рада школе. 

Тим за 
квалитет и 
развој установе 

Тим за 
Пројекат 
Дигитални 
сегмент школе 

школе 

- Релавантни документи садрже 
јасне принципе и циљеве о 
употреби информационо-

комуникационих технологија и 
развоја дигиталних 
компетенција за учење 

6.5. Материјално-технички 
ресурси користе се 
функционално. 
6.5.1. Директор обезбеђује 
оптимално коришћење 
материјално-техничких ресурса. 
 

 

 

Увид у опремљеност школе 
материјално – техничким 
ресурсима 

 

разговор 

посматрање 

 

 

 

Крај првог и 
другог 
полугодишта 

Сања 
Пуношевац 

Душан 
Живадиновић 

 

Директор 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета 
развоја 
установе 
Наставници 
информатике 

 

-Школа прати трендове и 
учествује у пројектима  
обезбеђује матерјално-техничке 
ресурсе који се користе 
функционално. 

6.6. Школа подржава 
иницијативу и развија 
предузетнички дух. 
6.6.5. Директор развија 
међународну сарадњу и пројекте 
усмерене на развој кључних 
компетенција за целоживотно 
учење ученика и наставника. 

 

 

Увид у пројекте у којим школа 
има учешће 

 

 

Анализа 
документације 

 

Крај првог и 
другог 
полугодишта 

Душан 
Живадиновић 

 

 

Директор 

Тим за 
квалитет и 
развој установе 

 

-Школа је отворена за 
реализацију пројеката који 
подразумевају и међунарадну 
сарадњу у циљу развијања 
међупрередметних 
компетенција 
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11. Планови стручних тимова и актива 

11.1. План тима за кризне интервенције              
 

Психолошко-кризна интервенција подразумева скуп поступака помоћу којих се, након 
кризних догађаја, људима настоји помоћи да лакше преброде оно што су  доживели, 
пружање помоћи ради поновног стицања осећаја аутономије и контроле над животом и 
ситуацијом, чиме се смањује и губи осећај беспомоћности. 

Трауматски догађаји се не дешавају свакодневно ( за разлику од стресних догађаја) и не 
дешавају се свим људима. Они се јављају неочекивано, изненада и код свих изазивају 
интензиван страх, осећај беспомоћности и ужаса. 

Разликујемо ( у односу на време када се јављају): 
- Трауматске стресне реакције 

- Посттрауматске стресне реакције 

Трауматске стресне реакције су склоп осећања, мисли и поступака који се јављају за 
време трајања трауматског догађаја или непосредно након њега. 

Посттрауматске стресне реакције су: 
- Честа болна сећања на догађај 
- Често узнемирујући снови о догађају ( ноћне море) 
- Избегавање разговора везаних за трауматски догађај 
- Смањење интересовања за уобичајене активности 

- Отуђеност од других 

- Изливи беса  
- Претерана опрезност 

- Претеран старах 

-  Претерана осетљивост 

Ако се стресне и трауматске реакције продубе и дуже трају и ако са собом носе: 
- Осећај губитка контроле и беспомоћност 

- Преплављеност осећањима и узнемиреност 

- Промену слике о себи 

- Промену начина и филозофије живота 

Тада говоримо о кризи. 
Тимови за кризне интервенције интервенишу у ситуацијама када се у широј заједници 

догоди неки кризни догађај. Кризни догађаји могу бити од оних личних који погађају ужу 
или ширу породицу до катастрофалних који погађају целу земљу ( земљотреси, поплаве 
пожари, железничке несреће..).Кризни догађаји могу бити: 

- Природна смрт ученика ( у школи или ван ње, на екскурзији, рекреативној настави) 
- Убиство ученика у школи и ван ње 

- Самоубиство ученика ( у школи или ван ње) 
- Саобраћајна несрећа у којој озбиљно страда ученик или наставник 

- Насиље већих размера ( масовна туча у школи, злостављање било које врсте) 
- Природе непогоде ( земљотреси, поплаве, пожари...) 
- Природна смрт, убиство или самоубиство наставника 

- Или  било који други догађај који озбиљно, за краће или дуже време поремети 
уобичајени ток живота у школи. 

У  школи могу да фунционишу следећи тимови: 
1. Стабилни тимови 

2. Мобилни тимови 

Мобилни тимови су тимови за кризне интервенције део су Јединице за превенцију 
насиља при Министарству просвете, науке и технолошког развоја и чине обучени 
професионалци.  

Стабилни тимови се формирају се у образовно-васпитним установама и чине их 
одабрани чланови одређене установе. 

Стабилни тим у нашој школи чине три под тима: 
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1. Руководећи подтим 

2. Информативни подтим 

3. Тим за подршку 

Руководећи подтим  
Чине га: Јелена Ивановић, директорка школе и Славица Ракић. 
Задаци подтима су следећи: 
- планира активности по добијању информација о кризној ситуацији, 
- организује активности свих подтимова као и реакцију институције, 
- пратиреализацију акоје су планиране и 

- евалуира функционисање током и након кризног догађаја. 
Информативни тим 
Чине га: Биљана Цекић, секретарица/правница школе 

Задаци подтима су: 
- прикупља све неопходне информације о кризном догађају, 
- проверава добијен информације код свих актера погођених догађајем, 
- селеционише проверене информације  у циљу адекватног информисања институције и 

трећих лица о кризном догађају и реаговању на исти која је планирана, 
- дистрибуира информације зависно од циљне групе ( подтимови, актери, 

заинтересовани, медији) и информише јавност( пожељно организацијом прес конференције 
или циркуларним дописом медијима). 

Тим за подршку 
Чине  га: Мирјана   Петровић,  психолог,  Драгана  Ницовић, педагог,  по  потреби   

професори грађанског васпитања. 
Задаци подтима су: 
- процењује и прати психолошко стање и потребе чланова институције 

- реагује превентивно у складу са утврђеним потребама чланова институције 

- по сазнању о кризном догађају учествује у планирању реакције установе –
првенствено кратком кризном интервенцијом усмереном на непосредне актере 

- реализује психолошко-саветодавне активности у току и након кризне ситуације 

- процењује евентуалну потребу за позивањем/ангажовањем мобилног тима. 
Позивање мобилног тима 
Када се у школи догоди кризни догађај, чланови Стабилног тима Школе процењују 

потребу за евентуалним ангажовањем Мобилног тима. Они то то чине на основу протокола 
ппроцене за кризном интервенцијом и то: 

Шта се догодило? 

Када се догађај догодио и колико је трајао? 

Колико људи је погођено догађајем и на који начин? 

Да ли је међу погођенима једна или више различитих група људи? 

Који знаци стреса су присутни?( ако је циљна група неубичајено уплашена, избегава  
одређене обавезе, обузета је размишљањима о смрти, треба позвати Мобилни тим) 
Да ли су особе које су погођене догађајем значајно промениле своје понашање?( ако јесу  
Треба позвати Мобилни тим) 
Колико трају сиптоми стреса?( ако трају неколико дана након догађаја, треба позвати 

Мобилни тим) 
Обавезно позивање мобилног тима 
- Ако  видљиви знаци трауматског стреса  трају недељу дана после кризног догађаја 

- Ако се погоршавају (велики број актера се повлачи у себе...) 
АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
- Осмишљаваће се  и реализовати у складу са потребама (што подразумева и 

прилагодљивост неочекиваним изменама ситуације), а основи циљ је смањење последица 
кризног догађаја (по учеснике и Школу), 

- Спречавање ширења непроверених и узнемирујућих информација 

- Олакшавање враћања у  равнотежу погођених кризом и  институције 

- Превазилажење постојећих и превенција потенцијалних кризних ситуација. 
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11.4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

ШКОЛСКА 2021 /22. година 

 

 

ЦИЉ : 

Остваривање и унапређивање квалитета образовно - васпитног рада установе, праћење 
рада тимова школе по свим кључним областима, утврђивање резултата истих и иницирање 
корака за даље напредовање. 

 

КВАЛИТЕТНИ  ИСХОДИ : 

* Обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно - васпитног рада установе 

 

* Праћење остваривања школског програма  
 

* Старање о остваривању циљева и стандарда постигнућа 

 

* Развој компетенција  
 

* Вредновање резултата рада наставника и стручнох сарадника 

 

* Праћење и утврђивање резултата рада ученика 

 

* Индикатор квалитета 1: Квалитетно учење за све ученике 

 

* Индикатор квалитета 2: Безбедно и здраво окружење за ученике 

 

* Индикатор квалитета 3:Улога ученика, породице и заједнице у обезбеђивању квалитета и 
развоја установе 

 

* Индикатор квалитета4: Учење фокусирано на континуирано побољшање квалитета наставе 

 

* Индикатор квалитета 5: Праћење развоја наставника и стручних сарадника 

 

* Индикатор квалитета 6: Давање стручног мишљења у поступцима за стицање звања 
наставника и стручних сарадника. 
 

* Индикатор квалитета 7: Развој методологије самовредновања у односу на стандарде 
квалитета рада установе 

 

* Индикатор квалитета 8: Ефикасно управљање лидерством и управљање ресурсима ( на 
основу аналитичко - истраживачких података) 
 

 



141 

 

 

 

 

КВАЛИТЕТНА  ШКОЛА : 

 

*Подразумева квалитетно планирање васпитно - образовног рада 

 

*Осигурава свим ученицима образовање и могућност да демонстрирају вештине и знања 
која су им потребна за целоживотно учење. 
 

*Обезбеђује или даје подршку ученицима на свим нивоима 

 

*Подразумева високу сарадњу на свим нивоима ( учитељ - родитељ- наставник - 

запослени у школи- спољни ресурси) 
 

*Подразумева унутрашњу организацију  
 

*Обезбеђује неопходне људске и материјалне ресурсе за рад. 
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КВАЛИТЕТНА  ШКОЛА: 

1. Квалитетна школа поставља и постиже јасне и мерљиве програмске циљеве и циљеве учења 
ученика, и поред оних које је установило Министарство просвете, предвиђене Законом и 
подзаконским актима.  

2. Квалитетна школа омогућава образовање за све ученике, укључујући специјално образовање и 
надарене / напредне ученике. 

3. Квалитетна школа осигурава да сви ученици, без обзира на економски статус, статус другог језика, 
етничку припадност,и пол, се могу остварити на сличан начин.  

4. Квалитетна школа осигурава да сви ученици постигну нивое који се позитивно упоређују са 
државном и националномпросеком и постигнућем ученика у сличним школама.  

5. Квалитетна школа осигурава да сви ученици демонстрирају вештине критичког размишљања и 
примењују те вештинеуспешно решавају све комплексније задатке док напредују у школи. (увођење 
програмирања) 

6. Квалитетна школа осигурава да сви ученици демонстрирају вештине и знање музичке и ликовне 
уметности, књижевности , практичних радова. 

7. Квалитетна школа обезбеђује с временом да сви ученици у школи показују способност да 
разумеју,комуницирају са људима из различитих културних, етичких и економских поднебља. 
(програмска и теренска настава) 

8. Квалитетна школа осигурава да сви ученици постигну и одржавају задовољавајуће физичко 
здравље на основунационалних признатих стандарда за физичку спремност и показује разумевање 
важности улогео физичком здрављу, исхрани, вежбању и одмору.  

9. Квалитетна школа осигурава да сви ученици демонстрирају атрибуте и вештине емоционалног 
здравља за добробит свих,које укључују способност мирног решавања конфликата, одржавање 
позитивног самопоштовања. 

10. Квалитетна школа осигурава да сви ученици демонстрирају вештине и знање која су им потребна 
за целоживотно учење. 
 

ИНДИКАТОРИ  КВАЛИТЕТА : 
 

Индикатор квалитета 1: Квалитетно учење за све ученике 

"Kвалитетно учење за све ученике" се дешава када је свако дете ангажовано и учи на високом нивоу. 
Квалитетна школа осигурава да је школски курикулум изазован и повезује се сапотребама и 
интересима својих ученика. Осигурава да ученици уче на различите начине унутар иван учионице, 
укључујући могућност да сарађују са својим вршњацима, да истражују, развија знања и вештине које 
доприносе целоживотном учењу ученика. 
Она инспиришеученици да виде како им тренутно учење помаже да постигну бољи успех. У 
квалитетној школи, свако дете се кроз различите видове учења редовно оцењује на различите начине 
(формативно и сумативно). Овкав вид повратне информације се користи за планирање, пружање 
стратешке подршке и оспособљавања наставника и стручних сарадника, ученика и њихове породице 
да управљајунапредаком и припрема за даље школовањеученика. 
 

Ученици на часу стичу знања јер је оствареност стандарада висока – ниво 4, али и даље треба радити 
на појединим сегментима наставе : да ученици самостално користе доступне изворе знања, решавају 
проблеме, самостално доносе закључке и сами образлажу своја решења. Такође је важна повратна 
информација на часу јер један од кључних елеменат успешне комуникације . Ученику је потребан 
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увид у то што је остварио и у којој мери на часу . На основу ове информације ученик може да 
планира даље поступке и постави циљеве , а наставник стиче јасан увид како напредују његови 
ученици и на који начин треба да прилагоди темпо процеса подучавања .  
 

Индикатор квалитета 2: Безбедно и здраво окружење за ученике 

" Безбедно и здраво окружење за ученике" је да је школа безбедана средина. Њени ученици, њихове 
породице,заједница и особље школе осећају се сигурно јер школски односи, рутине и програми граде 
поштовање,вреднују индивидуалне и културне разлике. У таквој квалитетној школи, родитељи у 
заједници координирају са особљем школе. 
Квалитетна школа идентификује ризичне ученике и интервенише рано, како би помогла ученицима у 
изради конкретних плановаза будућност, да им се саветује о каријерним опцијама, и да ангажују 
родитеље у овом саветовању. 
Квалитетна школа ствара инклузивну, добродошлу и брижну заједницу која:  
1. Подстиче поштовањекомуникација између ученика, породица, наставног особља и заједнице.  

2. Вреднује индивидуалне и културне разлике. 

Квалитетна школа има јасна очекивања и норме понашања, системе за држање ученика и особља које 
је запошњено у школи и који су одговорни према тим нормативима. 
Квалитетна школа осигурава физичко окружење - кабинетску наставу која подржава наставу и учење, 
тако што се ефикасно користи, добро функционише. 
Квалитетна школа подржава ученике да покажу иницијативу, преузму одговорност за њихово учење 
идоприносе школи и ширим заједницама на позитиван начин. 
Школа има јасно изражен став према насиљу и то пролонгира током читаве године на часовима 
Одељенских заједница, ваннаставних активности, на родитељским састанцима ,Савету родитеља где 
су се родитељи детаљно упознали са новим законом,.... Неке од превентивних активности које 
доприносе безбедности у школској заједници су радионице у оквиру Грађанског васпитања и часови 
ОЗ и ЧОС-а. Остварен је увид у планове и утврђено колико се у оквиру ових активности посвећује 
пажња датом стандарду. 
 

Активности које треба и даље неговати у школи:  
*одржати више спортских активности у школи, посебно за ученике од 5. до 8. разреда; 
 * на различите начине указивати ученицима на последице физичког насиља;  
* на часовима одељењске заједнице решавати све конфликте и сукобе од вербалних до физичких.;  
* радионицама помоћи ученицима да се супротставе потенцијалном насиљу кроз јачање 
самопоуздања и оснаживањем за конструктивно решавање проблема;  
* више укључивати децу у ваннаставне активности ; 
 * на часовима одељењске заједнице ученицима указивати на различите технике решавања проблема, 
као и о значај задовољавања својих потреба уз поштовање туђих;  
* више укључивати родитеље и ученике у активности које организује школа у циљу квалитетнијег 
боравка детета у школи, али и квалитетнијег укључивања родитеља у живот школе. 
 

Индикатор квалитета 3: Улога ученика, породице и заједнице у обезбеђивању квалитета и 
развоја установе 

Наставници, помоћно особље и администратори - у сарадњи са ученицима, породицом и заједницом, 
координирају своје стратегије и усклађују своје програме како би осигурали да сви створимо 
заједничку визије и пружимоквалитетно школстање ученицима. 
Квалитетна школа има особље које се континуирано бави широким спектром професионалних 
активности учења,вођено визијом школе за квалитетно подучавање и учење. Ове активности се 
заснивају на експертизи ученика, родитеља и заједница; других наставника и школа; већих 
професионалних заједница. 
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Квалитетна школа има јасан, колаборативни систем, који укључује све чланове школске 
заједницеоцењујући ефикасност својих стратегија и програма у испуњавању својих циљева и 
промовисању жељених циљева и исхода усмерених ка ученику.  
Квалитетна школа ради са ученицима, њиховим породицама и заједницом, тако да добро зна како 
даученик напредује и учествује у животу школе. Школа користи стратегије које помажу тим групама 
да превазилазе језичке, културне, економске и физичке баријере. 
 

Индикатор квалитета4:Учење фокусирано на континуирано побољшање квалитета наставе 

Мере индивидуализације се примењују код ученика у млађим разредима , док се предметни 
наставници радије одлучују за негативне оцене из чега произилази задатак за Инглузивни тим- 

подршка ученицима од 5.-до 8. разреда како би усвојили минимум знања , увођење 
индивидуализације за ученике који имају велики број јединица , као првог и основног нивоа подршке 
ученицима. Поред укључености у редован образовно васпитни процес , ученици са посебним 
потребама укључени су у ваннаставне активности (позориште, излети, екскурзије, спортске 
активности , изложбе,забаве). 
 

Индикатор квалитета 5: Праћење развоја наставника и стручних сарадника 

Дигиталне компетенције све више постају копентенције које су од великог значаја како за наставнике 
тако и за ученике. Ниво дигиталних компетенција ученика зависи од нивоа дигиталних компетенција 
наставника. Стога се од наставника очекује да поседују одговарајући ниво информатичке, 
информационе, дигиталне и медијске писмености, као и да у областима у којима држе наставу 
познају модерне концепте, методе и алатке које представљају смислену употребу ИКТ-а. Подстицање 
иновативности у настави подстиче виши ниво остварености стандарда образовних постигнућа. 
 

Индикатор квалитета 6: Давање стручног мишљења у поступцима за стицање звања 
наставника и стручних сарадника 

Наставници, учитељи и стручни сарадници су одговорни за сопствени професионални развој и за 
одржавање и унаперђивање своје  професије. Остати добар наставник, учитељ или стручни сарадник 
у настави је континуирани процес који се протеже од искустава и надоградње стеченог знања кроз 
стално професионално усавршавање. 
 

Индикатор квалитета 7: Развој методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета 
рада установе 

Добра методологијасамовредновања  захтева стандарде који се морају одржавати или постићи у 
контексту осигурања квалитета и развоја рада установе. Самоевалуација омогућава анализу 
тренутног статуса институције у односу на примењене стандарде - а затим на основу резултата 
морамо спроводити мере засноване  у циљу сузбијања идентификованих дефицита, побољшања 
квалитета наставе и наставка развијања квалитетног рада установе. 

 

 8: Ефикасно управљање лидерством и управљање ресурсима ( на основу аналитичко - 

истраживачких података) 
"Ефикасно управљање лидерством и управљање ресурсима" се дешава када школски тимови раде 
заједно на изградњивизија квалитета. Тимови обезбеђују квалитетно учење за све ученике, 
развијајући партнерства усредсређена на инструкције, позитивне и социјално-емотивнеисходи за 
ученике. Квалификовани тимови у квалитетној школи редовно укључују све ученике узимјући у 
обзир све податке, планирајући, пратећи и евалирајући школске стратегије и програме. Ови тимови се 
баве и управљањем ресурса кроз: 

 финансирање,  
 доступну технологију   

 друге материјале који ефикасно могу да промовишу успех ученика и заједницу школе. 
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План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе 

2021 – 2022. 

                                                                                                              

 

 

 

Активности Време  
реализације 

Начин праћења Носиоци активности 

Формирање тима 

Израда пла тима 

 

Септембар 

Вођење евиденције о 
унетој документацији: 
Записник са  састанка 

 

Записничар 

 

Праћење остваривања  
ГПРШ и ШП 

Два пута 
годишње, на 

полугодишту и 
крају школске 

године 

 

Извештаји и записници 

 

 

Чланови тима 

Записничар 

Праћење примене прописа чија 
је примена важна за 

обезбеђивање квалитета и 
развој школе 

 

 

 

Током године 

 

 

Извештаји, записници 

 

Директор школе, 
педагог и психолог као 
стални чланови Тима 

Презентација прописа важних 
за обезбеђивање квалитета и 

развој школе 

 

 

Током године 

 

Извештаји, записници 

 

Чланови тима 

Наставничко веће 

 

Састанци чланова Тима са 
координаторима стручних 

актива и већа, тимова и 
стручним сарадницима 

 

 

 

На крају  
полугодишта 

 

 

Извештаји, записници 

Чланови тима, 
координатори других 

тимова и стручних  
актива и већа 

Израда пројеката који су у вези 
са обезбеђивањем квалитета и 

развојем установе 

 

Током године 

 

Извештаји, записници 

 

Чланови тима, 

Тим  за  пројекте 

 

Праћење угледних часова и 
других активности 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Извештаји, записници 

Педагог, 
психолог, 

руководиоци  тима, 
 

Вредновање резултата рада 
наставника 

 

Током године 

Такмичења, 
Завршни испит, 

Самовредновање 

Директор, 
педагог, 
психолог 

 

 

Прати и утврђује резултате рада 
ученика 

 

Током године 

 

Иницијални тест, 
Такмичења, 

табеле успеха, 
Завршни испит 

 

 

Чланови тима, 
Тим за самовредновање 

Тим прати остваривање 
стандарда постигнућа и 

остваривања међупредметних 
компетен. 

 

Април и јун 
2022. 

 

Резултати пробног и 
завршног испита 

Педагог, 
Тим за међупредметне 

компетенције 

Тим учествује у креирању 
Развојног плана школе и 
Годишњег плана школе 

Мај и јун 

2022. 

Планови, припреме, 
извештаји 

 

Чланови тима 

 

Годишњи извештај о раду тима 

 

Јун 2022. 

Израда извештаја о 
раду тима за 2021/2022. 

Чланови тима 

Записничар 
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11.5. АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

ОШ „Нада Поповић“ Крушевац 
 

Тим за предузетништво има за циљ развој свих међупредметних компетенција код ученика, а посебно предузимљивост и оријентацију ка 
предузетништву. Кроз различите активности омогућено је учешће већег броја ученика и запослених, као и остваривање појединачних 
потенцијала, а све то доприноси развоју међупредментих компетенција. Акциони план представља оквир деловања Тима и  подложан је 
променама у току реализације. 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Формирање тима 
Израда Акционог плана 
Размена искустава 

Директор 

Представници ст. актива 

Координатор Тима 

Чланови Тима 

септембар  

Прикупљање папира и ПЕТ амбалаже 
за рециклажу 
( Ученици током године прикупљају 
рециклажни материјал са циљем да се 
оствари сарадња са ЈКП Крушевац од ког 
се очекује помоћ при уређењу школског 
дворишта акцијом „ Засади своје дрво“) 

Ученици 

Одељењске старешине 

Представници Стручних 
актива 

Координатор и чланови 
Тима 

током године Одговоран однос према околини 

Одговоран однос према здрављу 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Обележавање светског Дана здраве 
хране 
( Ученици у сарадњи са наставницима и 
родитељима обележавају Дан здраве 
хране, уколико епидемиолшка ситуација 
дозволи. У супротном интегрисати кроз 
редовне часове значај здраве исхране.) 

Ученици 

Наставници разредне 
наставе 

Наставници предметне 
наставе 

октобар Комуникација 

Сарадња 

Одговорноучешће у демократскомдруштву 

Одговоран однос према здрављу 

Обележавање Дечије недеље 
( Кроз различите активности ученици 
се информишу о правима детета  и 
развијају свест о толеранцији и 
демократском друштву) 

Ученици 

Наставник грађанског 
васпитања 

Актив наст. српског језика 

Одељењске старешине 

Ђачки парламент 

октобар Комуникација,  Сарадња 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција, Естетичкакомпетенција 

Одговорноучешће у демократскомдруштву 

Одговоран однос према здрављу 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 
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Обележавање Месеца књиге –  
Школски сајам књига 
( Ученици прикупљају и излажу 
половне књиге и уџбенике са циљем да 
их размењују или поклоне једни 
другима, у ситуацији епидемијске 
опасности без групних окупљања, већ 
наизменично.) 

Ученици 

Актив наставника српског 
језика 

Школски библиотекар 

октобар Комуникација 

Рад с подацима и информацијама 

Сарадња 

Одговорноучешће у демократскомдруштву 

Одговоранодноспремаоколини 

Естетичкакомпетенција 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

Новогодишњи маскенбал/ревија 
( Ученици организују ревију  у школи у 
сарадњи са наставницима ликовне 
културе, уз могућност да се улазнице 
симболично наплате или схвате као 
донација у хуманитарне сврхе,уколико 
епидемиолшка ситуација дозволи.) 

Ученици  
Актив наставника ликовне 
културе 

децембар Компетенцијазацеложивотноучење 

Комуникација,   Решавањепроблема 

Одговорно учешће у демократскомдруштву 

Одговоран односпрема здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичкакомпетенција,  Сарадња 

Предузимљивост и оријентацијакапредузетништву. 
Праћење предузетничких активности 
на нивоу школе 

Координатор и чланови 
Тима,   Директор 

децембар-јануар  

Књижевно вече – обележавање 
Светског дана матерњег језика 
( Ученици рецитују омиљене стихове у 
сарадњи са наставницима српског 
језика, постоји могућност рецитовања 
преко школског разгласа.)  

Ученици 

Актив наставника српског 
језика 

фебруар Комуникација 

Рад с подацима и информацијама 

Сарадња 

Одговорноучешће у демократскомдруштву 

Естетичкакомпетенција 

Предузимљивост и оријентацијакапредузетништву. 
Уређење школског дворишта, акција 
 „ Засади своје дрво“ 
(Уз сарадњу са ЈКП Крушевац 
спроводи се акција уређења школског 
двориштаод средстава добијених 
прикупљањем рециклажног папира, са 
идејом да свако одељење засади „своје 
дрво“ ) 

Ученици 

Еколошка секција 

Представници локалне 
заједнице 

Актив наставника биологије 

 Компетенцијазацеложивотноучење 

Комуникација 

Решавањепроблема,  Сарадња 

Одговорноучешће у демократскомдруштву 

Одговоранодноспремаздрављу 

Одговоранодноспремаоколини 

Естетичкакомпетенција 

Предузимљивост и оријентацијакапредузетништву. 
Хуманитарна манифестација „Себе 
гради добра ради“ 
( Централна манифестација коју 

Координатор и чланови 
Тима 

Ученици 

април Компетенцијазацеложивотноучење 

Комуникација 

Рад с подацима и информацијама. 
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Сва средства, која се евентуално кроз наведене активности прикупе, усмеравају се у хуманитарне сврхе ученицима ОШ „ Нада Поповић“, а у 
складу са усвојеним Правилником који јасно прописује критеријуме за доделу средстава. 
 

План тима за предузетништво је исти као и за школску 2020/21. годину, јер планиране активности нисмо били у могућности да реализујемо због 
КОВИД ситуације у земљи. Надамо се да школска 2021/22. година бити другачија и да ћемо планиране активности моћи да реализујемо.  
 

организује школа, а у хуманитарне сврхе. 
Планирана је сарадња са СЦ Крушевац. 
Очекује се обогаћен програм са учешћем 
великог броја ученика и наставника и 
нескривеном тенденцијом да овакав вид 
манифестација постане традиција. 
Формиран је Правилник којим се 
прописује расподела прикупљених 
средстава ученицима школе којима је то 
најпотребније. Овај амбициозан пројекат 
представља круну деловања Тима јер 
повезује у свим правцима већину 
ученика и запослених, а самом 
реализацијом развијају се све 
међупредметне компетенције. У програм 
ће бити укључени ученици 5-8. разреда и 
представници Актива. Сваки 
представник Актива планира свој део 
програма. ) 
Хуманитарна манифестација ће се 
одржати ако епидемиолошка 
ситуациј дозволи реализацију. 
 

Представници и чланови 
Стручних актива 

Дигиталнакомпетенција 

Решавањепроблема 

Сарадња 

Одговорноучешће у демократскомдруштву 

Одговоранодноспремаздрављу 

Естетичкакомпетенција 

Предузимљивост и оријентацијакапредузетништву. 

 

Евалуација предузетничких 
активности 
Извештај о раду Тима 
 

Координатор и 
члановиТима 

Директор 

јун  
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11.6. План професионалног развоја у школи за школску 2021/22. 

годину 

 

Професионална оријентација је организован систем друштвене и стручне делатности 
који пружа помоћ појединцу при слободном и самосталном избору занимања.  

Основни циљ професионалне оријентације је да ученик добије целовиту, реалну слику 
о себи, сагледа своју улогу у раду, да успешније планира и остварује свој професионални 
развој, како би се потпуније и стваралачки испољавао кроз рад, постизао лично задовољство, 
те био друштвено користан.  

У складу са овим, школа остварује следеће задатке:  
1. Упознаје, прати и подстиче индивидуалне способности и особине личности 

ученика, које су значајне   за његов професионални развој, развија свест ученика да и сам 
активно доприноси сопственом  професионалном развоју 

2.Упознаје ученике са сфером рада, системом васпитања и образовања и развија 
правилан однос према раду. 

3. Подстиче понашање ученика да се испитивачки односи према себи и проверава 
могућности и интересовања за обављање послова у појединим струкама и занимањима.  

4.Усмеравање и оспособљавање ученика у професионалном опредељивању, у 
доношењу одлуке у везиа занимањем. 

Професифесионална оријентација у школи се реализује кроз часове редовне 
наставе, часове одељењске заједнице, слободних активности , предавања, посете, 
изложбе, презентације.....Учешће у реализацији професионалне оријентације дају и 
родитељи, као предавачи упознајући децу са занимањима којима се баве. 

На основу Закон о основном образовању и васпитању ( ,, Сл. гласник РС ", бр. 55/2013. ) -  
чл. 43  Професионална оријентација  је обавезна у основној школи за ученике седмог и осмог 
разреда, а члан 43 који гласи : Школа у сарадњи са установама за професионалну оријентацију 
помаже родитељима , односно старатељима  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 у условима рада појединих занимања.Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања 
помоћи ученицима и њиховим родитељима, односно старатељима 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.  

 

Глобални план рада професионалне оријентације 

Подручје  ВОР-а Садржај Време Носиоци акт. 
1. Редовна 

   настава 

Упознавање са различитим 
занимањима кроз реализацију 
одговарајућих наставних јединица 

Током шк.  године 

 

Предметни наставници 

2. Обавезне 

   ваннаставне 

   активности 

Активности у секцијама које су 
ученици изабрали према 
интересовањима и способностима 

Током шк.године Руководиоци 

Секција 

3. Одељењске  
    заједнице 

Реализација посебних облика рада 
на проф. оријентацији. 

Током шк. године Одељењски старешина 

4. Екскурзије, 
    излети и посете 

Упознавање ученика са различитим 
подручјима рада и занимањима 

XI, IV, V 

по 3 часа 

Од.старешина 

Пред.настав. 
5. Рад  са     
   родитељима 

Реализација садржаја посебних 
облика рада 

XI, X,V 

по 2 часа 

Од.старешина 

Ст. служба 

6 Програм проф. 
оријентације за 
ученике седмог и 
осмог разреда 

Подстицање ученика/ца да активним 
учешћем у проф. оријен. преузму 
одговорност за своју  будућност, 
упознају себе и своје способности, 
да промишљено донесу одлуку о 
избору школе и занимања. 

 

од  X  2021. до V 

2022.  

 

Од.старешина 

Ст. служба 

Наставници  хемије 

      

 



151 

 

План професионалне оријентације 

Редовна настава 

Садржај Учесници Облик рада/  
учествовање 

Време  
реализације 

Носиоци  
активности 

извори 

доказа 

Упознавање са разли-

читим занимањима 
кроз реализацију  
нас-тавних јединица 
из свих предмета 

ученици 
од првог 
до осмог 
разреда 

излагање, 
обнављање, 

презентације, 
радови ученика, 
изложбе,панои, 

током 

 школске  
године 

 

предметни 
наставници, 

ученици 

-извештаји, 
-презентације, 
-панои, 
 -радови уч. 
-припреме наст. 

Обавезне ваннаставне активности 

Садржај Учесници Облик рада/  
учествовање 

Време  
реализације 

Носиоци  
активности 

извори 

доказа 

Задовољење интере-

совања и склоности 
ученика кроз 
различите садржаје и  
секција. 

ученици од 
првог до 

осмог 
разреда 

презентације, 
радови  учени-

ка, изложбе, 
панои, 

током 

 школске  
године 

 

Руководиоци 
секција 

ученици 

-извештаји, 
-презентације, 
-панои,радови 
уч.- свеска СА 

Одељењске   заједнице 

Садржај - теме Разред Време Нос. актив. 
ИГРЕ 

Кад будем велики желим да будем .... I,II т.године учитељ 

Моје обавезе у породици и школи II т.године учитељ 

РАЗГОВОРИ СА УЧЕНИЦИМА 

Које занимања познајем? I т.године учитељ 

Шта ради  мајстор? I,II т.године учитељ 

Ја у свету занимања II,III т.године учитељ 

Занимања у мом окружењу IV т.године учитељ 

Добре и лоше стране сваког занимања IV,V т.године од.старе. 
Друштвене и индивидуалне вредности рада V,VI т.године од.старе. 
Могућностима, жеље и интересовања ученика V,VI т.године од.старе. 
Странпутице приликом  избора занимања VII,VIII т.године ст. служба 

Критички  однос ученика према себи и свету занимања VII,VIII т.године од.старе. 
Проходност струка средњих школа на факултете VIII т.године ст.служба 

Улога ОЗ у избору занимања појединца VIII т.године од.старе. 
ПРЕДАВАЊА ЗА УЧЕНИКЕ 

Моја  улога  у друштвеној заједници I т.године учитељ 

Својим радом и залагањем  доприносимо ...... II т.године учитељ 

Начини упознања са различитим занимањима III т.године учитељ 

Захтеви  занимања и моје способности III,IV т.године учитељ 

Избор занимања и успех у школи V,VI т.године од. старе. 
Последице погрешног избора занимања VI,VII т.године ст.служба 

Услови уписа у средњу школу VIII т.године ст.служба 

Улога родитеља у избору занимања детета VIII т.године ст.служба 

Значај правилног  избора занимања    VIII т.године ст.служба 

Могућности запошљења  и избор школе VIII т.године ст.служба 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ 

Дете  и ви у  свет занимања I т.године ст.служба 

Улога родитеља на развој дечјих интересовања II т.године ст.служба 

Развијање   радних навика   код деце III т.године ст.служба 

Усмеравање деце у професионалној оријентацији IV т.године ст.служба 

Успех у школи и избор школе и занимања VI т.године ст.служба 

Куда после основне школе VII т.године ст.служба 

Грешке родитеља у професио. усмеравању своје детета VIII т.године ст.служба 

ФИЛМОВИ ,  ДИЈАФИЛМОВИ И ТВ ЕМИСИЈЕ 

Приказивање филмова и ТВ емисија  о различитим 
занимањима 

V - VIII т. године одељењски 

старешина 
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Екскурзије, излети и посете 

 

 

Садржај Учесници Облик рада/  
учествовање 

Време  
реализације 

Носиоци  
активности 

извори 

доказа 

Упознавање ученика 
са различитим 
подручјима рада и 
занимањима. 

ученици од 
првог до 

осмог 
разреда 

екскурзија, 
излет,посета,  

настава у 
природи 

IX , V 

- током 

 шк. године 

V,VI 

-од.старешине 

- наставници, 
представници 
установа ... 

-извештаји, 
-презентације, 
-панои, 
радови уч; 
свеска СА 

 

 

Рад са родитељима 

 

 

Садржај Учесници Облик рада/  
учествовање 

Време  
реализације 

Носиоци  
активности 

извори 

доказа 

Реализација 
садржаја посебних 
облика рада са 
родитељима. 

ученици од 
првог до 

осмог 
разреда 

предавање, 
разговори, 
радионице, 

X,I,IV,VI 

током 
школ. 

године 

од.старе. 
ст. служба 

записници род. 
састанака 

евиденција рада са 
родит.; материјал са 
радионица 

 

 

Програм проф. оријентације за ученике седмог и осмог разреда 

 

 

Циљ програма 

 

 

Циљ програма је подстицање младих да путем учешћа у професионалној оријентацији 
преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, путеве 
школовања, да промишљено донесу одлуку о избору школе и будућег занимања. 

 

 

Због ситуације  земљи , тј. COVID-a - 19, ученицима седмог и осмог разреда држаће се 
предавања по групама, о правилном избору занимања, упознавања са својим могућностима, 
способностима и интересовања и свим темама значајним за упис у средњу школу. 

 

 

Одељењске старешине ће добити материјал за рад, али и сами могу да бирају теме у 
зависности од потреба одељења које ће реализовати на часовима одељењске заједнице и уз 
подршку стручне службе , односно педагога и психолога. 

 

Реални сусрети биће организовани у зависности о епидемиолошке ситуације у земљи. 
 

 

Планиране активности за школску 2021/22. годину, због епидемиолошке ситуације у 
земљи и свету, реализоваће се у зависности од модела наставе. У сваком случају, ученици ће 
добити адекватну подршку и помоћ у избору средње школе и образовног профила. 
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11.7. План рада Тима за заштиту деце од   дискриминације,  насиља,  злостављања  и  
занемаривања 

 
Активности Временска динамика Носиоци активности 

Учествовање чланова Тима у обуци за заштиту деце од насиља и 
дискриминације. 

према распореду ЦСУ чланови Тима за заштиту од насиља 

Информисање и обука запослених у школи са циљем оснаживања 
знања и вештина значајних за превенцију, препознавање, процену 
и реаговање на појаву насиља, као и дискриминаторног понашања. 

IX,X,XI 2021. Ј.Ивановић,   Д.Ницовић,  С.Савић 

Упознавање деце, родитеља, старатеља и локалне заједнице са 
општим Протоколом о поступања у установи у одговору на 
насиље, занемаривање и злостављање , као и са Правилником  о 
поступању установе у случају сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и вређања угледа.... 

IX,XI 2021. Д.Ницовић, Г.Матић, Н.Јанићијевић, М.Пуношевац,  
В. Жарковић, М.Антанасковић, Д.Егерић, Б.Николић, 
С.Савић 

 

Организовање превентивних  активности у циљу спречавања 
насиља и дискриминаторног понашања 

IX,X,XI,XII  2021. 

I,II,III,IV,V,VI  2022. 

Д. Ницовић, М.Лазаревић, С.Савић, Сузана Раичевић, 
Ј.Ивановић 

 

Координација израде и реализације програма заштите деце  од 
насиља и програма превенције дискриминације... 

током школске године 
према плану тима 

Д.Ницовић, С.Савић 

остали чланови тима 

Консултације у установи у циљу процењивања нивоа ризика и 
безбедности деце. 

X, XII 2021. 

II,IV,V  2022. 

Ј.Ивановић,  Д.Ницовић, С.Савић, М.Васић, Б.Цекић 

Праћење и процењивање ефеката предузетих мера у заштити деце. током године у завис-

ности од ситуација 

Д.Ницовић, Г.Матић, Н.Јанићијевић, М.Пуношевац,  
В. Жарковић, М.Антанасковић, Д.Егерић, Б.Николић, 
С.Савић 

Сарадња са установама, инстутуцијама, организацијама и другима. током године у завис-

ности од активности 

Ј.Ивановић, Д.Ницовић, С.Савић  

Припремање плана наступа установе пред јавношћу и медијима. током године Ј.Ивановић, Г.Матић 

Организовање евиденције појаве насиља и дискриминаторног 
понашања 

IX,X,XI,XII  2021. 

I,II,III,IV,V,VI  2022. 

Д.Ницовић, Г.Матић, Н.Јанићијевић, М.Пуношевац,  
В. Жарковић, М.Антанасковић, Д.Егерић, Б.Николић, 
С.Савић 

Праћење  и вођење евиденције о реализованим превентивним 
активностима Тима за заштиту и увид у сарадњу са другим 
институцијама ( ПУ, позориште, Саветовалиште за младе, Клуб за 
младе, ЦСР...) 

Крај првог и другог 
полугодишта 

Нада Јанићијевић 



Утврдити број реализованих часова одељењске заједнице и тема 
које су везане за конструктивно решавање конфликта, 
дискриминацију и поштовање правила у школи 

 

Крај првог и другог 
полугодишта 

З.Аздејковић 

Прикупљање документације. 
 

IX,X,XI,XII  2021. 

I,II,III,IV,V,VI  2022. 

Д.Ницовић, Г.Матић, Н.Јанићијевић, М.Пуношевац,  
В. Жарковић, М.Антанасковић, Д.Егерић, Б.Николић, 
С.Савић 

 

Извештавање стручних тела и органа управљања XII  2021.VI, VIII  2022. Ј.Ивановић, Д.Ницовић 

 

 

Напомена:У складу са ситуацијом у земљи и ковидом-19, чланови тима своје активности реализоваће  у школи, али и onlajn 

од  куће  путем  организовања  састанака, постављања  предавања  на  сајт школе, комуникацијом са родитељима и колегама  
телефоном , вибером или мејлом..... 
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План за заштиту  од дискриминације,  насиља, 
злостављања и занемаривања 

 

 

Р.б Активност 

 

Време  реализ. Носиоци активности 

1. Усвајање  плана  заштите  ученика од насиља, 
злостављања, занемаривања и дискримина-

торног понашања школске  2021/2022.  

 

септембар 2021. Чланови Тима  
за заштиту деце 

2. Подсетити чланова Тима о значају и начину 
примене превентивних и интервентних 
активности, као и праћењу ефеката предузетих 
мера – ОВ,НВ, ПК 

 

септембар 2021. Ј.Ивановић 

 

3. Дефинисати улоге и задатаке чланова тима у 
примени процедуре и поступака  
 

октобар 2021. Драгана Ницовић 

 

4. Дечја недеља I – IV р. – игра, спорт, знање 

 

октобар 2021. Сузана Раичевић 

5. Примери моралног понашања  

 

март 2022. наставници српског језика 

6. Предавања за ученике петог и шестог разреда – 

Безбедност на интернету 

 

X,XI 2021. 

III, IV 2022. 

Д.Егерић 

З.Стефановић 

М.Лазаревић 

7. Подсетити  родитеље о мерама, правима, 
обавезама и одговорностима  ученика, нивоима 
насиља и начинима реаговања, као и новим 
Правилницима   
 

септембар 2021. Б.Цекић, Д.Ницовић 

8. Трговина људима 

* предавања за ученике од  VI  до VIII раз. 
 

* На сајту школе постављати активности везане 
за трговину људима 

 

 

октобар 2021. 

децембар 2021. 

током шк.године 

 

Д.Ницовић, од.старешине 

С.Ракић, Д.Ницовић 

Д.Егерић  

9. Средити кутак школе ( ђачки улаз) посвећен 
ненасиљу 

 

IX,XI  2021. 

II,IV,VI 2022. 

Д.Ницовић, 
проф.лик. културе 

10. Планирати наставне садржаје из  
ликовне културе, историје, физичког 
васпитања,  грађанског васпитања , верска 
настава 

 

 

X,XI,XII 2021. 

III,IV,V 2022. 

 

Наставницилик. културе  и  
историје, физ. васпитање, ГВ, ВН 

11. Рад  одељењских заједница 

» Ненасилна комуникација 

» Контрола властитих емоција 

»Пријатељство и другарство међу вршњацима  
» Правилно коришћење друштвених мрежа 

 

 

октобар 2021. 

новембар 2021. 

јануар 2022. 

март 2022. 

 

од.старешине I -VIIIраз. 
од.старешине II-VIIIраз. 
од.старешине I-VIII раз. 
од.старешинеIV-VIIIраз. 

12. Сарадња са Полицијском управом – 

предавања о безбедности у саобраћају за 
ученике 

 

IX,X. 2021. 

III,I,V 2022. 

Д. Ницовић 

Полицијска управа 

13. Учешће у пројекту Клуба за младе у 
организацији Центра за социјални рад  
 

X,XI,XII 2021. 

III,IV,V 2022. 

Д.Ницовић 

Клуб за младе 
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П  р  е  в е  н  т  и  в  н  е     а  к  т  и  в  н  о  с  т  и 
Активности 

Редовне мере безбедности 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

* Редовно закључавање врата ђачког улаза и главног улаза у 
школи од почетка до завршетка наставе  
* Редовно дежуство наставника 

 

* Редовно дежурство школског полицајца ( пре почетка 
наставе, у току великог одмора и на крају наставе) 
* Редовно вођење књиге дежурства са белешкама о 
догађајима;Контрола вођења бележака 

* Редован долазак у школу 15 минута пре почетка наставе 

 

*Наставник напушта учионицу пошто испрати све ђаке и 
прегледа просторију  
 

 

IX,X,XI,XII 2021. 

I,II,III,IV,V 2022. 

IX,X,XI,XII 2021. 

I,II,III,IV,V 2022. 

IX,X,XI,XII 2021 

I,II,III,IV,V 2022. 

IX,X,XI,XII 2021. 

I,II,III,IV,V 2022. 

IX,X,XI,XII 2021. 

I,II,III,IV,V 2022. 

IX,X,XI,XII 2021. 

I,II,III,IV,V 2022. 

 

помоћно особље  
дежурни ученици 

наставници по  
распореду дежурства 

школски полицајац 

 

дежурни наставници 

главни  
дежурни наставници 

сви наставници 

 

сви наставници 

Информисање и едукација 

* Подсећање свих запослених на Правила понашања 
запослених, ученика и родитеља у школи 

* Подсећање свих ученика на Правила понашања 
запослених, ученика и родитеља у школи 

* Подсећање свих родитеља на Правила понашања 
запослених, ученика и родитеља у школи 

* Подсећање запослених, ученика на Правилнике у раду 
Тима за заштиту 

 

 

 

септембар 2021. 

 

септембар 2021. 

 

септембар 2021. 

 

септембар 2021. 

. 

координатор Тима 

Директорка школе 

од. старешине на часовима 
ОЗ 

од.старешине и родитељи 
на род.састанцима  и СР  
директорка школе  на 
седници НВ 

Сарадња са спољашњом заштитном мрежом 

» Сарадња са Центром за социјални рад –  

- сарадњом у праћењу појединих ученика;  
- учешћем радника Центра у трибинама, форумима и 
предавањима које школа организује 

» Сарадња са Здравственим центром – 

- редовни систематски прегледи , 
- предавања од стране дечијег диспанзера 

» Завод за јавно здравље Крушевац- одржавање 
предавања и радионица везаним за болести зависности  
» Позориште – праћење представа које деци преносе 
позитивне животне поруке 

» Школска управа, Локална самоуправа – саветима и 
различитим видовима помоћи и сарадње 

» Спортски центар – организовањем спортских активности 
у школи и ван ње 

 

X,XI,XII 2021. 

II,III,IV,V 2022. 

 

 

 

X, XII, X I2021. 

II,III,IV, V 2022. 

IX.X.XI,XII 2021. 

I,II,III,IV,V 2022. 

XI,XII 2021. 

III,IV  2022. 

X.XI,XII 2021. 

I,II,III,IV,V 2022. 

IX.X.XI,XII 2021. 

II,III,IV,V 2022. 

 

 

Ј.Ивановић 

Д. Ницовић 

С.Савић 

Представници: 
* Полицијска управа 

* Центар за соц.рад 

* Здравствени центар 

* ЗЗЈК 

* Позориште 

* Спортски центар 

* Клуб за младе 

Стручно усавршавање наставника у вези са насиљем и 
дискриминацијим  и то кроз: 
» присуствовање семинарима 

 

» стручним већима за разредну наставу и области предмета 
и одељењским већима 

» коришћењем стручне литературе, интернета  и разменом 
искуства са семинара. 
» Презентације 

 

 

IX.X.XI,XII 2021. 

I,II,III,IV,V2022. 

IX,XI 2021. 

I,III,V,VI 2022. 

IX.X.XI,XII 2021. 

III,III,IV,V 2022. 

IX.X.XI,XII 2021. 

I,II,III,IV,V 2022. 

 

 

 

 

С.Трифуновић 

Н.Тодосијевић 

стручна већа 

Тимови 

Наставници 

Спољни сарадници 

Стручни сарадници 
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План превенције  дискриминаторног понашања 

и вређања угледа, части или достојанства личности 

 
Активност 

 

Носиоци активности Временска 

динамика 

Усвојити план превенције  дискриминаторногпонашањаи 
вређањаугледа, частиилидостојанстваличности за школску 
2021/22. годину 

Д. Ницовић 

чланови Тима за заштиту 

 

септембар 2021. 

Информисати све актере школе о правима, обавезама и 
одговорностима у спречавању и заштити од  
дискриминаторног понашања: 
* родитеље на родитељски састанцима и Савету родитеља 

* ученике  на часовима редовне наставе, од.заједнице........... 
* запослене  на  Наставничком већу, стручним већима.,ПК...... 
* чланове Школског одбора на седницама ШО 

 

од.старешине 

 

стручна служба 

 

директорка школе 

 

 

 

септембар, 
октобар 2021. 

 

 

Предавање за ученике од петог до осмог разреда 

* Стереотипи и предрасуде и како их превазићи – уч. 7. и 8.  
Предавање за ученике од  1. до  4. разреда 

* Од ружних речи, вређања до дискриминизације   

 

ст.служба,од.стар. 
уч. од 5. до 8. Раз. 
 

од. стар. 1. и 4.раз. 
ученици,ст.служба 

 

октобар 2021. 

 

 

децембар 2021 

 

Недеља посвећена активностима против дискриминације  и 
вређања угледа, части и достојанства кроз следеће 
активности: 
* значај уважавања, разумевања и поштовања према другима 
– краће предавање путем разгласа 

* презентација – Последице дискриминаторног понашања 

* изложба ликовних и литерарних радова – Тражим 
поштовање 

 

уч.парламент 

 

Д.Ницовић,УП 

наст.лик.културе и 
српског језика 

 

 

 

новембар 2021. 

Организовати тематских родитељских састанак 

* Како одрасли утичу на децу – позитивно или негативно – од 
1. до 4.  
* Родитељи у свету стереотипа и предрасуда – од 5. до 8. 
разреда 

 

стручна служба 

од. старешине 

 

јануар, фебруар 

2022. 

Стручно усавршавање наставника у вези са насиљем и 
дискриминацијом и то кроз: 
» присуствовање семинарима 

 

» стручним већима за разредну наставу и области предмета и 
одељењским већима 

» коришћењем стручне литературе, интернета  и разменом 
искуства са семинара. 
» Презентације 

 

ст. већа и тимови 

наставници 

спољни сарадници 

ст. сарадници 

Директорка школе 

 

 

IX.X.XI,XII 2021. 

I,II,III,IV,V2022. 

IX,XI 2021. 

,I,III,V,VI 2022. 

IX.X.XI,XII 2021. 

III,III,IV,V 2022. 

IX.X.XI,XII 2021. 

I,II,III,IV,V 2022. 

Напомена:У складу са ситуацијом у земљи и КОВИДОМ 19, планиране 
активности реализоваће се у школи, али и онлајн од куће. На сајт школе 
постављаће се предавања везана за заштиту од насиља и дискриминације, 
комуникација са родитељима и колегама обављаће се непосредно, али и путем 
платформе, вибера, мејла .. 
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11.8. ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 

Активност  
Време 

реализаци
је 

Показатељи 
успешности 

Одговорне 
особе 

 

Обучавање одељенских старешина о начину попуњавања Инструмента за 
идентификацију ученика под ризиком од осипања 

септембар 
Обучене одељенске 

старешине 

Одељенске 
старешине, ТПО 

 

 

Идентификовање ученика који су под ризиком од осипања на основу прикупљених 
података  
 

октобар 

Прикупљени подаци 
и идентификовани 

ученици са коначним 
скором од 0,6  више 

Одељенске 
старешине, ТПО 

 

 

Kреирање мера подршке за ученике који су под ризиком од осипања и израда 
ИППО 

новембар 

Израђени ИППО за 
идентификоване 

ученике 

Одељенске 
старешине, ТПО 

 

 

Примена , праћење реализације и ефеката предузетих мера и ревидирање ИППО-а 

 

континуир
ано 

Активности се 
реализују и прате у 
складу са планом и 

ревидирају по 
потреби 

 

Одељенске 
старешине, ТПО 

 

 

Укључивање родитеља / старатеља из ромске заједнице у рад школе и стручних 
органа 

 

 

континуир
ано   

Заинтересовани 
родитељи / старатељи 

који активно 
учествују и 
доприносе 

реализацији 
школских активности 

 

 

Директор, ТПО , 
родитељи 
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Тематске радионице са родитељима 

 

 

Октобар - 
март 

Позитиван став 
родитеља према 

образовању и 
опстанка детета у 
школском систему 

ТПО, 
водитељице 
радионица , 
одељенске 
старешине 

Едукација родитеља о значају образовања  

Родитељск
и и 

индивидуа
лни  

састанци   

Одржани родитељски, 
групни и 

индивидуални 
састанци са 

родитељима и 
промењен однос 

према образовању 

Директор, 
одељенске 
старешине, 

стручна служба 

Посете породицама идентификованих ученика у циљу пружања подршке и помоћи 
родитељима за укључивање у рад школе 

По потреби  

Број остварених 
посета и решени 

одређени проблеми 

Одељенске 
старешине, ТПО 

Успостављање сарадње са особама из ромских насеља које подржавају значај 
образовања и имају утицаја на остале чланове заједнице 

По потреби 

 

 

 

 

 

 

 

Боља сарадња 
родитеља и школе  и 

јачање осећања 
заједништва 

Директор, члан 
стручног органа 
школе- 

представник 
ромске 
заједнице, ТПО 

Формирање вршњачког тима за подршку ученицима 

 
окторбар 

Формиран вршњачки 
тим за превенцију 

осипања 

Одељенске 
старешине, ТПО 

Радионице са вршњачким едукаторима у циљу јачања њихових компетенција за 
рад са вршацима који су у ризику од осипања 

новембар 

Вршњачки едукатори 
оспособљени за рад са 

вршњацима 

Одељенске 
старешине, ТПО 

 

Укључивање ученика у припремање и реализацију спортских активности ( 
међуодељенска и међушколска такмичења, турнири..) 
 

континуир
ано 

Број укључених 
ученика, задовољство 
и осећај припадности 

Naнаставници 
физичког 
васпитања 
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Укључвање ученика у припремање и реализацију кутурних  јавних манифестација 
школе ( Дечја недеља ,Дан људских права, Дан толеранције Новогодишњи вашар, 
Свети Сава,Међународни дан матерњег језика , Дан Рома, Дан школе  
 

континуир
ано 

Број укључених 
ученика, задовољство 
и осећај припадности 

Наставници 
,ТПО 

 

Укључивање у рад постојећих школских тимова ( Тим за професионалну 
орјентацију, Ученики парламент, Вршњачки тим за превенцју насиља ) 
 

континуир
ано 

Број укључених 
ученика, задовољство 
и осећај припадности 

 

наставници, 
координатори 
тимова, ТПО 

 

 

Упознавање наставника са новим концептом допунске наставе 

 

новембар 

Сви наставници су 
упознати са новим 

концептом допунске 
наставе 

 

ТПО 

 

Примена  новог концепта допунске наставе 

 

Јануар -јун 

Око 60% наставника 
примењује нови 

концепт допунске 
наставе 

 

наставници 

Интерно стручно усавршавање наставника у школи 

 

 

 

 

октобар 

Наставник је оснажен 
да препозна своју 

одговорност за 
проблем осипања 

деце из школе 

 

ТПО 

Организовање акредитованог семинара из области инклузивног образовања 

 

 

 

 

март 

Наставници обучени 
за примену 

различитих начина 
пружања подршке 

 

 

директор,  ТПО  
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11.9. Индивидуални образовни план, индивидуални програм и   
индивидуализовани начин 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ  
РЕАЛ. 

* Израда и усвајање плана и програма рада Тима за ИО за 
школску 2021/22. годину и подела задужења 

* Подсећање и упознавање (нових) чланова колектива са 
законскими подзаконским актима у вези инклузивног 
образовања,задужењима и обавезама   
*Формирање и координација рада тимова за пружање 
додатне подршке ученицима- већ постојећих и нових 

*Идентификација (нових) ученика којима је потребна 
додатна подршка 

*Организовање састанка родитеља, наставника и чланова 
тима за додатну подршку поводом: 

 - упознавање са основним развојним карактеристикама 
ученика (1. И 5. разред) 
- прикупљање података и израде педагошког профила 
ученика 

- добијања сагласности родитеља 

* Организовање састанака за планирање и израду ИОП1, 
ИОП2 и индивидуализације и добијање сагласности 
родитеља на садржај ИОПа 

 

  Планирање мера подршке у периду транзиције за ученике V 

разреда и за ученике који су се уписали у      средњу школу 

Који образовање стичу по ИОП1 и ИОП2 

*Упознавање Наставничког већа и Педагошког колегијума 
са активностиматима за 2021./2022. годину и достављање 
Иоп-еа на усвајање. 
*Стална сарадња са компетентним институцијама 

Чланови ТИО 

Координатор ТИО 

 

Чланови тима 

Одељенске старешине 

Психолог школе 

 

Чланови тима, координатори 
тимова за додатну подршку, 
родитељи, логопед 

 

Координатор ТИО 

 

Директор школе 

Психолог 

 

Чланови ТИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор ТИО 

 

АВГУСТ  - 
СЕПТЕМБАР 

 

2021. 

 

*Праћење реализације ИОПа кроз: 

-   увид у документацију и посете часовима , 
-  разговор и саветодавни рад са наставницима, родитељима 
и личним пратиоцима,упућивање на литературу и примере 
добре праксе 

* Припрема актуелних садржаја о ИО у школи  
*Евидентирање тачног броја ученика првог разреда са 

сметњама  у развоју( након периода прилагођавања ) као и 
ученика 5. разреда  
* организовање састанака тимова за ДОП ради  израде 
педагочких профила, добијања сагласности родитеља и 
планирања адекватне ДОП (ИОП1/2) 
*Сарадња са компететним институцијама( ИРК , 
ШУ,ЦСР,Дечији диспанзер) 
*Учешће ученика у обележавању Дечије недеље  

 

Координатори тимова за 
додатну подршку 

Педагог школе, директор 

Координатор ТИО 

Одељенске старешине 1. 
разреда 

Одељенске старешине од 1. до 
4. разреда 

 

психолог 

ОКТОБАР 

 

 

2021. 

*Праћење напредовања ученика који раде по ИОПу  на 
првом оценском периоду, редовност долажења у школу и 
успех осталих ученика.(мапирање ученика који не постижу 
позитиван успех а нису у систему инклузије и даровитих 
ученика) 
*Одржавање састанка тима за ИО - анализа ефеката 
спроведених мера индивидуализације и стратегија 
предвиђених ИОП-има, 
- предлог мера за побољшање успеха ученика  
* Предавање: Рад са даровитом децом  

Чланови ТИО, 
 одељенске старешине, 
предметни наставници, 

,педагог, 

Директор школе 

 

 

 

 

Психолог 

НОВЕМБАР 

2021. 
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* Вредновање постављених циљева индивидуалних 
образовних планова у складу са напредовањем ученика са 
посебним потребама 

 

*Организовање састанака тимова за ДОП- вредновање 
остварености исхода и делотворности примењених 
стратегија у раду 

* Организовање састанка ТИО-резултати вредновања и 
успех ученика на крају ПРВОГ полугогишта 

* Организовање састанака тимова за ДОП за планирање и 
израду нових или ревизију старих ИОПа и добијање 
сагласности родитеља 

 

*Достављање извештаја ГУ о реализацији плана подршке 
ученика који имају Мишљење ИРК, 
* Извештаји за Наставничко веће и Педагошки колегијум о 
реализацији Плана и програма тима за ИО на крају 1. 
полугодишта , достављање ИОП1/2 за 2. полугодиште 
Педагошком колегијуму на усвсјање 

 

* Укључивање ученика у ваннаставне активности 
(Новогодишње активности). 
. 

* Израда инструмента ( успостављање механизма) за 
идентификацију ученика са изузетним способностима. 

 

Чланови ТИО 

ОС;  
Тим за ДОП 

 

 

 

Координатор ТИО,     
 

 

Тим за ДОП 

 

 

Координатор ТИО 

 

 

 

 

 

 

 

Одељенске старешине 

 

 

психолог 

ДЕЦЕМБАР 

2021. 

ЈАНУАР 

2022. 

*Израда  плана подршке  за полагање завршног испита и 
уписа у средњу школу за 2 ученика VIII разр.који раде по 
измењеном програму наставе и учења  (ИОП2) и 1 ученицу 
која ради по прилагођеном програму (ИОП1) 
 

 

*Организовање састанака тимова за додатну образовну 
подршку ради детаљног упознавања родитеља и ученика са 
процедурама полагања пробног завршног и завршно испита 
и уписа у средњу школу  

Чланови ТИО, 
 Тимови за 

Пружање ддатне подршке  
уч.,родитељи 

 

Координатор ТИО, 
 Психолог 

Педагог 

родитељи 

Координатор ТИО 

ФЕБРУАР 

2022. 

*Праћење реализације ИОП-а кроз праћење документације и 
посету часовима . 
*Састанак са Тимовима за ДОП ученика осмог разреда,, 
*Сарадња са ГУ и ШУ- пробни завршни испит за ученике 
осмог разреда који раде по ИОП1 и ИОП2. 
*Укључивање ученика који раде по ИОПу од 1. до 4. разреда 
у ваннаставне активноси – израда Осмомартовских честитки 
5.2.4. 

*Укључивање ученика (ИОП) од 5. до 8. разреда у 
ваннаставне активноси –обележавање дана толеранције . 

Чланови ТИО, педагог школе, 
директор 

чанови ТИО 

Одељенске старешине од 1.-4. 

раз. 
 

Педагог школе, 
 ученички парламент 

МАРТ 

2022. 

* Праћење напредовања ученика који раде по ИОП-у, 

редовност долажења у школу и успех осталих 
ученика.(мапирање ученика који не постижу позитиван 
успех а нису у систему инклузије и даровитих ученика) 
 - анализа ефеката спроведених мера индивидуализације на 
трећем класификационом периоду 

*  Одржавање састанка Тима за ДОП – предлог мера за 
побољшање успеха ученика 

*  Примена инструмента за идентификацију даровитих 
ученика 

Чланови ТИО, 
 одељенске тарешине, 
предметни наставници 

Координатор ТИО 

Психолог, педагог 

Чланови ТИО, одељенске 
старешине 

АПРИЛ 

2022. 

*Праћење реализације ИОП-а кроз праћење документације и 
посету часовима . 
,*Организовање састанака тимова за ДОП ученика 8. 
разреда- вредновање остварености исхода и делотворности 
примењених стратегија у раду 

 Вредновање постављених циљева индивидуалних 
образовних планова у складу са напредовањем ученика 
8.разреда са посебним потребама 

 

 

Чланови ТИО, педагог школе, 
директор 

 

Координатор ТИО 

 

Одељенскестарешине 

МАЈ 

2022. 
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* Eвалуација  ИОП-еа (састанци тимова за ДОП) 
* Подносење извештаја Наставничком већу и Педагошком 
колегијуму о резултатима вредновања ИОП-еа на крају 

школске године 

Подношење годишњег извештаја Наставничком већу о 
реализацији  плана и програма ТИО 

*Сарадња са родитељима ученика VIII разр.упознавање са 
процедурама полагања завршног испита и уписа у средњу 
школу,попуњавање неопходних формулара 

* Достављање иѕвештаја ГУ о реализацији плана образовне 
подршке ученицима који имају решење ИРК  

Чланови тимова за додатну 
подршку 

Координатор ТИО 

 

 

 

Чланови ТИО,ОС, педагг, 
психолог 

 

Координатор ТИО 

ЈУН 

2022. 

*Извештај о реализацији плана и програма рада ТИО на 
крају школске 2021/22.  
Предлог плана рада ТИО за шк.2022/2023.. 

 

* Сарадња са дргим образовним установама (средње школе)у 
оквиру плана транзиције ученицима који се образују по 
ИОП-у. 
 

Чланови ТИО 

Педагог 

Психолог 

Координатор ТИО 

 

АВГУСТ  
2022. 
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11.10. ПЛAН РАДА ЗА ПРАЋЕЊЕ И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА 

 

 

Чланови тима:  Славица Ракић- координаторка,Снежана Ивић Вукојевић, Милан 
Јовановић,Татјана Бранковић,Јелена Марковић 

 

Редни 
број 

ВРСТА АКТИВНОСТИ  НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Формирање тима за писање 
предлога пројеката, 
елабората,подела задужења 
унутар тима 

 

 

 

 

 

Чланови Тима за 
писање пројеката 

IX 

2. Праћење конкурса,договор око 
избора пројеката,писање 
пројеката,аплицирање 

IX-VI 

3. Праћење реализације одобрених 
пројеката и евалуација 

IX-VI 

4. Сарадња са невладиним 
сектором, приватним сектором , 
државним институцијама и 
страним донаторима које су у 
вези са реализацијом пројеката 

IX-VI 

5. Континуирано информисање о 
иновацијама у начину израде 
пројеката 

IX-VI 

6. Сарадња са стручним органима у 
школи, другим комисијама и 
тимовима 

IX-VI 
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11.11. План рада Тима за планирање и реализацију стручног усавршавања за школску 2021/2022. годину 

 

План рада Тима за планирање и реализацију стручног усавршавања за школску 2021/2022. годину 

 

 

 

Активности Време реализације Носиоци активности 

Конститутивни састанак 
(избор/потврђивање чланова тима) 

август - септембар Сви заинтересовани 
чланови НВ 

Подела конкретних задужења за наредни 
период 

септембар Координатори тима 

Чланови тима 

Планирање стручног усавршавања у 
установи и ван установе 

Израда личних планова стручног 
усавршавања 

август - септембар Сви запослени 

 

Упознавање наставника са понудом 
семинара Центра за стручно 
усавршавање запослених у образовању у 
Крушевцу 

септембар - август Координатори тима 

 

Ажурирање базе података и вођење 
евиденције 

септембар - јун Задужени члан тима 

 

Подношење полугодишњег извештаја о 
стручном усавршавању наставника 

јануар Координатори тима 

Анализа реализације акционог  плана и 
плана рада тима 

јун – август Координатори тима 

 

Анализа стручног усавршавања са 
аспекта примене стечених копетенција 

септембар - јун Сви запослени 

Координатори тима 

Чланови тима 

Подношење годишњег извештаја о 
стручном усавршавању наставника за 
2021/2022 год. НВ, СР и ШО 

август Координатори тима 

Чланови тима 

Израда Акционог плана и плана рада 
тима стручног усавршавања за шк. 

август - семптембар Координатори тима 

Чланови тима 
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2022/2023. год. 
 

 

 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:  
 

1. Предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то:  

 извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом;  
 излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања 

ван установе, приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте истраживања, 
 студијско путовање и стручну посету и др. са обавезном дискусијом и анализом;  
 остваривањем:  
 истраживања пројекта образовно-васпитног карактера у установи;  
 програма од националног значаја у установи;  
 облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у складу са потребама запослених;  
2. Стално стручно усавршавање остварује се, између осталог, и активностима које се спроводе  по одобреним програмима обука и стручних 

скупова.  

 
    

ПЛАНИРАНИ  ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  ВАН  УСТАНОВЕ 
 

 

Облик стручног 
усавршавања 

Компет 

К1,К2 
К3, К4 

прио-

ритет 

 

Назив 

 

Ниво 

 

Време, место 

 

бр. 
бод

-

ова 

Документ који доказује 
реализацију 

Одобрени програми 
стручног 
усавршавања (обука) 

К2 

Активно-оријентисана настава – 

методе и технике учења 

Васпитни рад У току године 

 

8 Сертификат 

 

 

К4  

 Мултимедијални садржаји у 
функцији образовања 

Информатика  У току године - онлајн 24 Сертификат 
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К2, П3 Како лако до квалитетног учења 

 

Општа питања 
наставе 

У току године 8 Сертификат 

К2, П4 

Успешно управљање одељењем – 

принципи и примери добре праксе 

Васпитни рад У току године 

 

8 Сертификат 

К1, П1 

Ка савременој настави српског 
језика и књижевности  

Српски језик 
и књижевност 

У току године 

 

8 Сертификат 

К2 Oblici rada u nastavi nemačkog jezika 

„Unterrichtsplanung im DaF und 

Sozialformen“ 

Страни језик Гетеов институт 8 Сертификат 

К2 

 

Примена мисаоних експеримената у 
настави 

Општа питања 
наставе 

У току године  
 

8 Сертификат 

К3, П3 Ненасилна комуникација 
 

Општа питања 
наставе 

ЦСУ, Крушевац 8 Сертификат 

К3, П4 Примена мотивационих техника у 
настави 

Општа питања 
наставе 

ЦСУ Крушевац 8 Сертификат 

 К2 Најчешћи принципи у решавању 
алгебарских, комбинаторних и 
логичко-комбинаторних проблема 
на математичким такмичењима 

Математика ЦСУ Крушевац 8 Сертификат 

К2 

Примена ИКТ у настави физичког 
васпитања 

Физичко 
васпитање 

У току године  - онлајн 

 

26 Сертификат 

 К4, П4 Животне ситуације и стресови – 

стратегије за суочавање и 
превладавање 

Здравствено 
васпитање 

ЦСУ Крушевац 8 Сертификат 

 К1, П4 Водич за управљање стресом и 
негативним емоцијама код 
просветних радника 

Здравствено 
васпитање 

ЦСУ Крушевац 8 Сертификат 

Акредитовани програми 
високошколске установе 
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(облици целоживотног 
учења) 

      

Летње и зимске 
школе 

      

Остало: пленарно 
предавање, 
презентација са 
дискусијом, 
радионица, панел 
дискусија, рад у 
групама, постер 
презентација… 

К2 ФЕШТ Актив српског 
језика 

април 20 Извештај о догађају 

К2 и 
К4 

Обележавање важних Еко датума  Еко-тим У току године 8 Извештај о догађају 

К2 и 
К4 

Обележавање Дана толеранције, 
Дана заљубљених и Сретења 

Ђачки 
парламент 

У току године 8 Извештај о догађају 

К1, К2 Радионице у оквиру 

 Тима за заштиту деце  
  од насиља 

Стручни актив 
ликовне 
културе 

У току године 14 Извештај о догађају 

 Дан школе 

Светосавска академија 

Колектив 
школе 

Мај 
Јануар 

10 

10 

Извештај о догађају 

(Додавати редове по потреби) 
 Акциони план стручног усавршавања може бити допуњен у току школске године према потреби запослених. 

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ: 

1. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем 

2. учење да се учи и развијање мотивације за учење 

3. здравствено образовање и развијање здравих стилова живота 

4. комуникацијске вештине 

5. одрживи развој и заштита животне средине 

6. превенција насиља, злостављања и занемаривања 

7. превенција дискриминације 

8. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих група 

9. сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима 

10. информационо-комуникационе технологије 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 К1 - KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 К2 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ 

 К3 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 

 К4 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ 

http://katalog.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k1
http://katalog.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k2
http://katalog.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k3
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12. План Савета родитеља 

 

План рада – активности се планирају у складу са Посебним програмом и 
епидемиолошком ситуацијом 

 

Време реализације 

Упознавање са извештајем о раду школе и постигнућима ученика на 
крају школске године 

јун-август 2022. 

Давање мишљења о Годишњем плану рада школе и Школском програму јун,август,сеп. 

Припремљеност школе за почетак нове школске године септембар 2021. 

Разматрање питања екскурзије и рекреативне наставе сеп. 2021. март'22. 

Исхрана и осигурање ученика почетак шк.год. 

Информације о успеху и дисциплини ученика на квалификационим 
периодима 

новембар,децембар 

април, јун, авгус. 
Анализа рада ученичке задруге током године 

Давање мишљења о избору издавача за уџбенике јануар-фебруар 2022. 

Укључивање родитеља у живот школе различитим начинима сарадње током године 

Давање мишљења о укључивању ученика у хуманитарне акције новембар 2021. 

Културна и јавна делатност школе током године 

Анализа коришћења школских просторија и терена током године 

Упознавање родитеља са полагањем  завршног испита на крају осмог 
разреда 

април-јун 2022. 

Професионална оријентација ученика током године 

Награђивање ученика и радника школе током године 

Предлагање представника родитеља  стручни тим за развојно планирање јануар 2022. 

Предлагање мера за осигуравање квалитета и унапређивање образовно 
васпитног рада 

током године 

РазматрањеШколског програма, развојног плана, извештаја о његовом 
оставривању, вредновању и самовредновању 

током године 

Давање предлога за коришћење средстава остварених радом ученичке 
задруге и прикупљених од родитеља 

током године 

Праћење услова рада установе, учењ , безбедности и заштите деце и 
запослених. 

током године 

Друга питања утврђена Статутом током године 
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13. Школски одбор 

 

Законске одредбе 

 

Надлежност органа управљања 

 

Члан 57  
Орган управљања установе:  
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт 

о организацији и систематизацији послова;  
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм 

образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом 
остваривању, вредновању и самовредновању;  

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;  
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;  
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, 

односно наставе у природи;  
6) расписује конкурс и бира директора;  
7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-

васпитног рада;  
8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 

остваривању;  
9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;  
10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.  
Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.  
Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник 

синдиката у установи, без права одлучивања.  
Седницама школског одбора основне школе присуствују и учествују у њиховом раду два 

представника ученичког парламента, без права одлучивања. 

За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га 
именује и оснивачу.  

Председник Школског одбора  је Данијела Андрејић 

 

НАПОМЕНА: 
У току школске године Школски одбор ће решавати кадровска питања по потреби и друга питања 
у складу са надлежностима прописаним законом 
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 Активности IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. Доношење одлуке о усвајању  
Годишњег плана рада школе,  
плана рада Школског одбора, 
плана стручног усавршавања 
запослених и других планова 

 

                      

2. Давање мишљења за пријем 
радника за слободна радна места 

 
           

3. Разматрање материјално-

техничких услова рада школе 
 

           

4. Обезбеђивање помоћи средине у 
реализацији програмских 
задатака 

 

           

5. Усвајање правилника и других 
правних аката школе 

 
           

6. Усвајање извештаја о реализацији 
Годишњег плана рада   

           

7. Усвајање извештаја о 
постигнућима ученика 

 
           

8. Доношење одлуке о именовању 
чланова пописне комисије 

 
           

9. Усвајање извештаја о реализацији 
Школског програма, Годишњег 
плана рада школе, Школског 
развојног плана, рада директора, 
самовредновања квалитета рада 
школе и стручног усавршавања 
запослених и других извештаја 

 

           

10. Разматрање и усвајање извештаја 
пописне комисије 

 
           

11. Разматрање и усвајање извештаја 
о финансијском пословању у 
протеклој години 

 

           

12. Разматрање и усвајање 
правилника и других аката у 
складу са законским прописима 

       

     

13. Разматрање питања - 

Прикупљање средстава за 
набавку савремене опреме школе 

 

           

14. Укључивање у активности 
поводом обележавања Светог 
Саве и Дана школе 

 

           

15. Усвајање финансијског плана 
рада за наредну школску годину 
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14. Сарадња  предшколском установом 

 

 

        Предшколске установе имају значајну улогу у животу сваког детета. У њима се 
дете учи другарству и пријатељству, проширује своја знања, учи одговорности, упорности, 
стиче самоповерење, поштовању одређених правила, ауторитета, као и уважавању туђих 
потреба и специфичности. Преласкм у школске клупе дговорност ученика је веча, као и 
обавезе. Зато је неопходно помоћи деци да лакше прихвате полазак у школу. Сардањо ове 
две установе деца-ученици, као и васпитачи и учитељи помажу једни другима. Деца вртића 
дружењем са школрцима, као и васпитачи и учитељи помажу једни другима. Деца вртића 
дружењем са школарцима упознају се животом школе и лакше прихватају нове обавезе и 
нова правила понашања. Учитељи могу много да сазнају о будућим првацима од васпитача.  
 

Сарадња би требало да се одвија на овим пољима: 
 

* сарадња директор и предшколске установе; 
 

* сарадња стручних служби обе установе; 
 

* сарадња васпитач – учитељ; 
 

* сарадња ученик- дете из вртића 

 

- дечији портфолио – дечији пртфолио је пажљиво креирана збирка информација која 
пружа слику онога што дете зна или може да уради. Основна функција дечјег портфолија 
јесте сагледавање, праћење, подстицање и унапређивање развоја и напредовања сваког 
детета. Видови сарадње би били: заједничка окупљања, дружење и разни програми, узајамне 
посете и слично. 
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15. Медијско представљање школе 

 

    
        Школски живот и ђачки дани су леп успомена за сваког човека. У школи 

доживљавамо прве симпатије и љубави, прве успехе и неуспехе, добре и лоше оцене. Када 
школа бележи добре  резултате, успехе, организује разне манифестације, ученици, као и 
родитељи и наставници пожеле да  успех њихове деце, али и школе чују остали. 
Представљање успеха поједица јавности, даје подстрек другима да раде, да постижу успехе и 
доживе својих пет минута. 

       Школа срађује са писним медијим  недељником ,, Град“, али и са телевизијама 
,,РТК“, ,,Канал Плус“ и ,, Јефимијом“. Ови медији на позив школе прате све догађаје у 
школи, од такмичења, семинара до Дана школе, где промовишу позитивни примери 
понашања како појединца ушколи, тако и саме школе. 

      Поменути медији пратзе и одређене промене на изгледу школе – доградња, замена 
дотрајале столарије, да би се деца лепше и сигурније осећала у њој. 

16. Сарадња са средњим школама 

 

 

Сарадња основних и средњих школа је веома значајна. Циљ ове сарадње је да се 
ученицима помогне да приликом уписа у средњу школу изаберу школу која одговара  
њиховим способностима, могућности и интересовањима. Приликом професионалне 
оријентације ученика основних школа, посебно ученика осмог разред, представници средњих 
школа су једни од најважијих сарадника и партнера. 

 

Школа остварује сарадњу са средњим школама ( гимназија и средње стручне школе) 
кроз различите видове сарадње и то: 

 

* Представљање средњих школа ученицима основних школа од стране професора - 

предавањима, флајерима са свим потребниим информацијама везаним за одређену средњу 
школу; 

 

* Дани отворених врата у средњим школама – када ученици ОШ имају могућност да 
посете средње школе које желе , упознају се са простором, кабинетима и условима које 
школа нуди.У разговору са професорима и ученицима имају могућност да се упознају се 
предметима, где могу да се запосле након завршене средње школе, могућностима даљег 
школовања и усавршавања. 

 

* Сајам образовања 

 

* Учешће у реалним сусретима када одређено занимање треба да приближе деци са 
његовим добрим и лошим странама. 

 

 Носиоци активности су: представници основних и средњих школа, ученици основних 
и средњих школа и родитељи. 

 

 Време реализацијие сарадње -  Наведене активности , углавном се, реализују од од 
новембра 2020. до маја 2021. године како би ученици имали времена да размисле куда ће 
после основне школе. 
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8.3. Чланови стручних већа и тимова, педагошког колегијума, 
друштвених и ученичких организација и стручних већа  у школи 

 

С т р у ч н и   о р г а н и 
Одељењско веће Наставничко веће Пед.колегијум 

Сви наставници који изводе наставу у 
одређеном одељењу. Одељењским већем 
руководи одељењски старешина. 

Сви наставници и 
стручни сарадници. 

Сви председници тимова, актива 
и стручних већа  у школи ( имена 
наставника која су болдирана). 

 
Т и м о в и   и    а к т и в и 
 

Стручни актив за школско  
Развојно  планирање 

Тим за самовредновање Тим за заштиту деце од 
насиља......... 

1.Јелена Ивановић 

2. Снежана Ивић Вукојевић 

3. Светлана Лазић 

4. Драгана Ницовић 

5. Биљана Даничић 

6. Ирена Миљковић 

7. Бобан Весић 

8. Снежана Стефановић 

9. Славица Ракић 

10. Наташа Тодосијевић 

11. Снежана Трифуновић 

12. Биљана Гајић 

13. Слађана Илић 

14.  Ивана Јовановић 

15. Марија Анђеловић 

16. Драган Егерић 

17. Милан Јовановић инфор. 
18. Марија Васић 

 

1. Драгана Ницовић 

2. Марија Васић 

3. Марија Ђидић 

4. Ружица Трифуновић 

5.Александар Дамјановић 

6.Валентина Станковић 

7.Гордана Михјловић 

8.Марија Мијаиловић 

9.Љиљана Павићевић К. 
10. Даниела Стошић 

11Драгица Здравић 

12.Душан Живадиновић 

13.Мирјана Вукосављевић 

14.Весна Миладиновић 

15. Биљана Цекић 

16. СањаПуношевац 

17. Ј.елена Николић – ШО 

18.Светлана Лазић-коорд. 
19. Ненад Раденковић 

20. Татјана Бранковић 

21. Елеонора Вујиновић 

1.Јелена  Ивановић             
2.Слађана  Савић 

3.Драгана Ницовић          
4. Марина Лазаревић                         
5. Марија  Васић                  
6.Весна  Жарковић                               
7.Мирјана  Пуношевац       .  
8. Гордана Матић                
9. Нада Јанићијевић          
10. Биљана Цекић 

11. Драган  Егерић            
12. Сузана  Раичевић 

13.Зорана  Аздејковић            
14. Бојан  Николић                  
15. Милан Антанасковић     
16. Јелена Марковић                    

Еколошки тим Тим за професионалну 
оријентацију 

Стручни тим  за инклузивно  
образовање 

1.Радица Стефановић 

2.Даница Васиљевић 

3.Биљана Даничић 

4.Ирена  Миљковић 

5.Весна Богдановић 

6. Изабела Симић 

7.Марија Стојановић 

8. Слађана Дубовац 

9. Миланка Матић 

10.Марија Радосављевић 

11. Данијела Секулић 

12.Биљана Ивановић 

13.Мирела Ралић 

14. Бранислав Јелић 

1.Марија Гајић 

2. Бобан Весић 

3.Слађана Савић 

4. ТатјанаЈочић Сикетић 

5.Стеван Крупниковић 

6. Ана Милутиновић 

7. Снежана Трифуновић 

8. Биљана Ивановић 

9. Валентина Николић 

10. Драгана Стефановић 

11. Ненад Лазић 

12.Марија Анђеловић 

13. Бојан Николић 

14. Зорка Стефановић 

1.Лидија Мутавџић 

2.Сузана Ристић 

3. Снежана Стефановић 

4.Марија Васић 

5. Драгана Ницовић 

6. Јелена Ивановић  
7.Александар Дамјановић 

8.Јелена Марковић 

9.Татјана Јочић Сикетић 

 

Тим за писање пројекта Тим за стручно усавршавање Тим за писање летописа 

1.Славица Ракић 

2.Снежана ИвићВукојевић 

3.МиланЈовановић 

4.Татјана Бранковић 

5.Јелена Марковић 

1.Наташа Тодосијевић  
2.Снежана Трифуновић 

3. Младен Петровић 

4. Бојан Николић 

5. Мирослав Панић 

1. Биљана Гајић     
 2. Ана Јовановић 
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Тим за маркетинг Тим за обезбеђивање кавлитета и 
развој установе 

Тим за превенцију 

болести зависности 

1.Слађана Илић 

2.Славица Ракић 

3.Марија Бојић 

4.ВеснаТасић 

5.БојанаМиловановић 

6. Маријана Митић 

7. Биљана Бајовић 

8. Виолета Илић 

9.Милан Антанасковић 

10. Бојан Варинац 

11.Ана Вељковић 

12. Марија Стефановић 

13. Оливера Михајловић 

1. Виолета Илић 

2. Лидија Мутавџић 

3. Мирјана Вукосављевић 

4. Оливера Михајловић 

5. Бојан Николић 

6. Слађана Стевановић 

7. Снежана Ивић Вукојевић 

8. Даница Васиљевић 

9. Бобан Весић 

10. Биљана Даничић 

11. Ненад Лазић 

12. Снежана Трифуновић 

13. Наташа Тодосијевић 

14. Светлана Лазић 

15. Снежана Стефановић 

1. Нада Ђурић 

2. Тијана Стојановић 

3.Татјана Јочић Сикетић 

4. Данијела Андрејић 

5.Слађана  Стевановић 

6.ИванаРакић Крстев 

7.Марија Марјановић 

8.Бојана  Милосављевић 

9. Ивана Јовановић 

10. Слађана Ђокић 

Тим за предузетништво Сајт школе Ст.актив за развој Шк. програма 

1.Татјана Јочић Сикетић 

2.Марија Анђеловић 

3.Ружица Трифуновић 

4. Миланка Матић 

5, Драгана  Ницовић 

6.Јелена  Ивановић 

7. Драган Егерић 

1. Драган Егерић 

2.Милан Јовановић ИНФ. 
3.Ненад Лазић 

Марија Васић  и председници 
стручних и одељењских већа 

Ученички парламент  1. Бобан Весић   2.Ана Милутиновић      3. Милан Р. Јовановић 

4. Снежана Ивић Вукојевић           5. Драган Стефановић 

С т р у ч н а   в е ћ а 
Стручно веће за  

разредну наставу 

Стручно веће наставника 

 српског језика 

Стручно веће наставника  
 страног језика 

Наставници разредне наставе од 
првог до четвртог разреда 

 

Даница Васиљевић 

1. Ана  Јовановић 

2. Биљана Гајић 

3. Татјана Јочић 

4. ЉиљанаПавићевић 

5. ОливераМихајловић 

6. Марија Анђеловић 

7. Ивана Ракић Крстев 

1. Виолета Илић  
2. ДаниелаСтошић 

3. МаријаГајић 

4.Татјана Бранковић 

5.ДрагицаЗдравић 

6.Бојана Миловановић 

7. Изабела Симић 

8.Снежана Трифуновић 

9.Младен Петровић 

Стручно веће за групу  
природних предмета 

Стручно веће наставника 
математике 

Стручно веће наставника 

историје и географије 

1.Биљана Даничић 

2. Бојан Варинац 

3. Мирослав Панић 

4. МаријаСтојановић 

5. СлађанаСтевановић 

6. Ирена Миљковић 

7. Мирела Ралић 

8. Слађана Дубовац 

1. Стеван Крупниковић 

2.МирјанаВукосављевић 

3. В.Николић 

4. З.Аздејковић 

5.А.Дамјановић 

 

1. Слађана Савић 

2.БиљанаИвановић 

3. Бојан Николић 

4. Анна.Вељковић 

5. Данијела Секулић 

6. Маријана Митић 

 

Стручно веће наставника ликовне и 
музичке  култура 

Стручно веће наставника 

ТИТ 

Стручно веће наставника физичког 
васпитања 

1. МаријаРадосављевић 

2. Марија Бојић 

3. СлађанаЂокић 

4.БиљанаБајовић 

5.БобанРадовановић 

6.Бранислав Јелић 

7. Звонко Ћирић 

1. ЗоркаСтефановић 

2. Ненад Лазић 

3.Лепосава Ковачевић 

4. МиланАнтанасковић 

5. Драган Егерић 

6. Милан Јовановић 

7.Душан Живадиновић 

1. Ана Милутиновић         
2. Драган Стефановић       
3.СузанаРаичевић   
4.Бобан Весић                             
5. Драган Лазић 

 

. 
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17. Приказ система вредновања радника школе 

17.1. Полазне основе вредновања рада радника школе 

 

Рад радника школе се вреднује Мерилима за процењивање и вредновање резултата рада  
основних школа. Овим мерилима се вреднује целокупна активност и целокупан рад радника 
и школе у току једне школске године. 

Сваки наставник школе Годишњим програмом рада школе добија конкретна задужења 
за текућу школску годину, која је обавежан да испуни. Сва задужења наставник подели на 
месеце, што је у зависности од распореда часова и од временске реализације појединих 
задатака. Овом поделом – сваки наставник добија месечни фонд задужења, који је у обавези 
да испуни и лично је одговоран за његово испуњење. Задужења нису иста сваког месеца, тј. 
неког месеца су већа, а неког месеца су мања, али када се све сабере, једнака су годишњем 
задужењу тог наставника – радника школе. 

 Сваки радник школе је дужан да преда на увид потребну документацију која 
доказује реализацију његовог рада у току текуће школске године. 

 17.2. Нормативна акта 

 

 Нормативна акта на којима ће се радити у току планираног рада у току године, а који 
треба да побољшају могућност и квалитете вредновања рада радника школе ( свих радника и 
наставника). 

 У оквиру рада на нормативним актима за побољшање могућности квалитета 
вредновања резултата рада радника радиће се у складу са препорукама Министарства 
Републике Србиије за образовање и других органа компететних за ову проблематику. 

17.3. Предлог задатака и послова на увођењу нове педагошке 
документације 

 
Поред постојеће педагошке документације школа ове године не планира увођење нове 

документације којом ће се пратити рад на реализацији васпитно-образовних задатака 
радника основне школе. 

17.4. Задаци на увођењу документације о раду стручних органа и 
органа управљања 

 

Документација и евиденција о раду органа управљања школом, Наставничког већа, 
слободних активности, ученичких организација и др. водиће се одговарајућим записима на 
основу Правилника о раду стручних органа и органа управљања школом, а о раду 
одељењских већа у одељењским књигама ( дневницима рада) које ће водити записничари, 
председници органа и одељењске старешине. 

У школи се води евиденција о: 
* васпитно-образовном раду, постигнућима и владању ученика; 
* деци дораслој за упис у школу; 
* физичком развоју и способности ученика; 
 

Педагошку документацију у школи углавном ће чинити: 
* Годишњи план рада школе; 
* Школски програм; 
* Планови и записници свих стручних органа, тимова и већа; 
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* Планови и записници ученичких организација и стручних актива; 
* Свеске слободних активности; 
* Документација и записници о културној и јавној делатности школе, 
* Летопис школе 

 

Документација о припремању и извођењу наставе: 
* Одлука о избору уџбеника који ће се користити; 
* Документација о подели предмета, одељењских старешина и одељења; 
* Планови наставника – годишњи,оперативни и дневни и њихова реализација; 
* Разредне књиге, дневници рада за свако одељење; 
* Документација о коришћењу расположивих наставних средстава према Нормативу  
   о наставним средствима; 
* Примерци тестова, контролних задатака, писмених вежби, групних радова ученика 

* Реализација рада одељењских старешина 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ЗА ПРИРОДНУ ГРУПУ ПРЕДМЕТА 
 

МЕСЕЦ 
 

САДРЖАЈ РАДА 

Носиоци 

активности 
 

АВГУСТ 

1. Подела часова по предметима 

2. Договор о раду и усвајања плана    рада стручног већа за школску 

2021/2022 годину 

3. Предлози тема за стручно усавршавање 

4. Предлози тема за угледни час 

5. Предлози акредитованих семинара 

6. Текућа питања 

 

чланови 

стручног 

већа 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Фестивал:  Европска ноћ истраживача 

2. Обилазак језера Ћелије и планине Јастребац за ученике 5. и 6. раз. 

3. Текућа питања 

чланови 

стручног 

већа 
 

ОКТОБАР 
1. Обележавање важних датума:  Месец здраве хране 

2. Угледни час (корелација физике и   биологије):   Око и оптички 

инструменти  (аутори Б. Даничић, С. Стевановић) 

3. Текућа питања 

чланови 

стручног 

већа 

 

  НОВЕМБАР 
1.  Обележавање важних датума: Дан климатских промена 

2. Фестивал: Дечији фестивал науке 

3. Анализа успеха по предметима на крају првог класификационог 

периода 

4. Предлог мера за побољшање успеха 

5. Текућа питања 

чланови 

стручног 

већа 

ДЕЦЕМБАР 1. Теоријско предавање: Нуклеарни реактори и нуклеарне 

катастрофе  (аутор Бојан Варинац) 

чланови 

стручног 

већа 
 

ЈАНУАР 

1. Анализа реализације редовне, допунске,додатне наставе на крају I 

полугодишта 

2. Анализа успеха ученика на крају Iполугодишта и предлог мера за 

побољшање успеха 

3. Припрема за такмичење 

4. Текућа питања 

чланови 

стручног 

већа 

 

ФЕБРУАР 
1.  Теоријско предавање:Алкохолизам ( аутор М. Ралић) 

2. Текућа питања 

чланови 

стручног 

већа 
 

МАРТ 

1. Анализа резултата остварених на општинским такмичењима по 

предметима 

2. Текућа питања 

чланови 

стручног 

већа 

 

АПРИЛ 

1. Теоријско предавање: Поступак и значај рециклаже (аутор С. 

Стевановић) 

2. Анализа пробног завршног испита 

чланови 

стручног 

већа 
 

МАЈ 
1. Теоријско предавање: Вируси и вирусне болести (аутор И. 

Миљковић) 

2. Текућа питања 

чланови 

стручног 

већа 



178 
 

 

 

 

ЈУН 

1. Анализа реализације редовне, допунске, додатне наставе на крају II 

полугодишта 

2. Анализа успеха ученика на крају школске године 

3. Анализа резултата такмичења 

4. Предлог набавке наставних средстава 

5. Могућа подела часова за наредну школску годину 

6. Анализа наставе на даљину (у сличају организовања овог типа 

наставе) 

7.  Текућа питања 

чланови 

стручног 

већа 
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18. Преглед прилога који сачињавају годишњи програм рада 
школе 

 
Врста и садржај прилога Сачињава га Налази се код 

1. Годишњи планови наставника наставници настав. и пед. 

2. Оперативни планови наставника наставници дирек.и пед. 

3. Оперативни план рада директора и сарадника у настави дирек. и сарад. дирек. и сарад. 

4. Планови слободних активности ученика рук. секције педагога 

5. Планови стручних већа за области предмета рук.струч.већа педагога 

6. Планови тимова и актива  који раде у школама Координатор тима педагога 

7. Планови ученичких организација одбор УО одбора 

8. Оперативни план излета и посета са свим елементима од.стар.ОЗУ од.стар. од.књ. 

10. Структура ученика по постигнућима, социјалном статусу и 

школске спреме родитеља 

стручна служба стручне службе 

11. Дневни ритам рада наст.веће огласна табла 

12. Распоред часова свих видова наставе ( редовна, додатна и 

допунска настава, слободне активности ) 

наст.веће, пед. 

директор 

огласна табла 

13. Распоред коришћења шк. просторија и објеката  дирек.и пед. огласна табла 

14. Распоред( месечни календар ) коришћења медијатеке и 

крупних наставних средства са иновацијама у настави 

медијатекар огласна табла 

15. Оперативни планови ученичких организација наст. одбор педагога 

19. Праћење остварења годишњег програма рада школе 

 
Предмет праћења извршења програмираних и планираних 

послова у годишњем програму рада школе 

Ко прати Начин праћења 

Извршавање планираних послова и обавеза и послова директора 

школе, посебно педагошко-инструктивни рад 

СМП 

шк. одбор 

 

 

Непосредним 

увидом и праћењем 

рада, анализа и 

извештаја 

Извршавање послова струшних сарадника ( педагог, психолог, 

логопед, медијатекар, библиотекар) 

директор 

нас.веће 

Обављање послова секретара школе, режисера, благајника, ложача и 

техничког особља 

СМП, дирек. 

шк. одбор 

Извршавање послова наставника у вези са њиховим укупним радом са 

ученицима и ван ње 

директор педагог 

Рад стручних тела и њихових облика деловања у школи СМП 

директор 

Вредновање рада и резултата рада на крају наставног периода школске 

године 

комиисија 

директор 

Проценом према 

законском актима 

 

 

 

 

    Директорка школе 

    ________________ 

    Јелена Ивановић,проф. 
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	1.1. Извештај директора школе за школску 2020/21. годину
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	Јелена Ивановић, директорка
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	- стручно усавршавање: унапређивање дигиталне писмености коришћењем нових платформи, апликација и алата, канала комуникације, сарадња и размена кроз вертикалне и хоризонталне видове стицања знања и вештина;
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