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Циљеви основног образовања и васпитања јесу: 
 

1) пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и 

ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке, 

научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености, 

неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице; 

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање на 

језицима различитих уметности; 

4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и 

ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих технологија; 

5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању и свакодневном животу; 

6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог 

живота; 

7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења; 

8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог 

развоја и будућег живота; 

9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

10) развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 

еколошке етике и заштите животиња; 

12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне 

сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства; 

13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 

хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних вредности 

правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, 

развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог 

матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, 

других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског 

културног наслеђа; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне равноправности 

и толеранције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

На основу чл. 57. ст. 1. тачка 2. и чл. 89. Закона о основама система образовања и васпитања(Сл. гл. 

РС бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015,  68/2015 и 62/2016) и чл. 131. Статута ОШ „Краљ Александар I“ , 

Г. Милановац, школски одбор, на седници одржаној 

 

 дана 12.09.2017. године, усвојио је 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увод 

 

ОШ „Краљ Александар I“ је школа са најдужом традицијом у граду.  

Направљена је и основана 1931. године као задужбина краља чије име и носи. 

Налази се у самом центру града. Настава се одвија у две зграде (од I – IV и V – VIII разреда). 

У саставу матичне школе су и осморазредна школа у Брђанима и четвороразредне школе у 

Семедражи и Луњевици. 

 У школи постоји и  одељење од I – VIII разреда за децу са сметњама у развоју из целе 

општине. 

 Школа је верификована за рад у области образовања и организацију продуженог боравка за I и 

II разред. 

 Школску 2017/ 2018. годину похађаће 901 ученика распоређених у 44 одељења од I до VIII 

разреда  
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

 

1.1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

Назив школе ОШ „Краљ Александар I“ 

Адреса Хероја Дражевића 2 

Контакт подаци школе:  

 Телефон/факс 032/711-814 

 Званични мејл школе 

prvaosnovna@mts.rs, 

prvaosnovnaopentelekomrs@gmail.com 

 

 Сајтшколе http://www.kraljaleksandargm.edu.rs 

 Сајт за наставу 

историје 
www.istorijskikabinet.in.rs 

ПИБ 100889363 

Име и презиме директора 

школе 
Драгица Радишић 

 

Датум оснивања школе 

Под именом Краљ Александар I, 18.12.2003. 

(решење Трговинског суда у Чачку ФИ-

980/03) 

Датум прославе Дана школе 24. мај (Дан Ћирила и Методија) 

1.2 РАНИЈИ НАЗИВИ ШКОЛЕ 
 

Назив Од До Напомена  

Краљ Александар I 1931. 1945.  

Основна школа  1945. 1964.  

Прва основна школа 1964. 1969.  

Таковски партизански 

батаљон 

1969. 2003.  

Краљ Александар I 2003.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prvaosnovna@mts.rs
http://www.kraljaleksandargm.edu.rs/
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
 

Заснованост Годишњег плана рада на законским  и подзаконским актима 

   Годишњи план рада Основне школе "Краљ Александар I“, Горњи Милановац, за школску 
2017/2018. годину представља основни документ којим се обезбеђује синхронизована, рационална и 
ефикасна реализација свих образовно-васпитних активности у школи. Полазна основа за израду 
Годишњег плана рада за школску 2017/2018. годину су:  
 

1. Закон о  основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број 55/2013); 

2. Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС''бр.72/2009, 52/2011 

55/2013, 35/2015,  68/2015 и 62/2016); 

3. Закон о уџбеницима ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015) 

4. Правилник о календару образовно-васпитног рада основних школа  за школску 2017/18. 

годину (''Службени  гласник - Просветни гласник РС'', број 8/2017); 

5. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и 

васпитача у основној школи (''Службени  гласник РС - Просветни гласник  '', бр. 2/92 и 2/2000); 

6. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 73/2016); 
7. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка  

(''Службени гласник РС'', број 77/2014); 
8. Правилник о нормативима школског простора и опреме и наставних средстава за основну школу 

(''Службени  гласник РС'', број 4/90); 

9. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној 

школи (''Службени гласник РС'', 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012, 8/2013 и 70/2015); 

10. Правилник о стручно педагошком надзору (''Сл. гласник РС'', 34/2012) ; 

11. Правилник о  оцењивању ученика у  основном образовању и васпитању (''Службени гласник 

РС'', број 67/2013); 

12. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи (''Службени гласник РС'' 

број 37/93 и 42/93); 

13. Правилник о степену и врсти образовања  наставника који изводе образовно-вапитни рад из 

изборних предмета у основној школи  (''Службени  гласник РС- Просветни гласник '', 

бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016,2/17); 

14. Правилник о степену и врсти образовања  наставника и стручних сарадника у основној школи  

(''Службени  гласник РС- Просветни гласник '', бр.11/2012,15/2013,10/16,11/16,2/16,2/17,3/17); 

15. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања 

(''Сл.гласник - Просветни гласник РС'', број 1/2005, 15/2006, 2/2008  2/2010, 7/2010, 

3/2011,7/2011, 1/2013 , 11/2014 и 11/2016); 

16. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и 

васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр.10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 

15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010 , 3/2011, 7/2011, 1/2013 , 4/2013 и 14/2013 , 5/2014 и11/2014); 

17. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања (''Сл. 

гласник - Просветни гласник '', број 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011, 7/2011, 1/2013 ,11/2014 и 

11/2016); 

18. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног 

образовања и васпитања (''Сл. гласник - Просветни гласник '', број 7/2010); 

19. Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

20.  наставном програму  за пети разред основног образовања и васпитања ("Сл.гласник  

21. РС - Просветни гласник '', број 6/2007, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 1/2013 , 4/2013, 11/2016 и 6/2017); 

22. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања 

23.  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник '', број 5/2008, 3/2011, 1/2013 и 5/2014); 

24. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 

("Службени гласник РС - Просветни гласник '', број 6/2009, 3/2011, 8/2013 и 11/2016); 

25.  Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС- Просветни гласник '', број2/2010, 3/2011,  8/2013 , 5/2014 и 11/2016);  
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26. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник 

РС", бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016); 

27. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника  ("Службени гласник РС - 

Просветни гласник '', број 5/2012 ); 

28. Правилник о  општим основама школског програма ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник '', број 5/2004); 

29. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника ("Службени гласник РС, бр. 85/2013 и 86/2015 - др. правилник); 

30. Правилник  о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања ("Службени гласник РС - Просветни гласник '', број 5/2010); 

31. Правилник  о програму завршног испита у основном образовању и васпитању("Службени 

гласник РС - Просветни гласник '', број 1/2011, 1/2012, 1/2014 и 12/2014); 

32. Правилник о образовним стандардима  за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник '', број 5/2011); 

33. Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Службени гласник РС-Просветни 

гласник '', број 7/2011 и 68/2012); 

34. Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање ("Службени гласник РС, бр.76/2010); 

35. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

("Службени гласник РС'', бр.63/2010); 

36.  Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање ("Службени гласник РС'', бр.30/2010); 

37. Посебни протокол за заштиту деце и ученика  од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама 

38. Правилник о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа, (“Службени гласник 

РС'', бр.9/2012) 

39. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 

развоја, ( “Службени гласник РС'', бр.5/2011) 

40. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, 

(“Службени гласник РС'', бр.38/2013) 

41. Закон о условима за обављање психолошке делатности (“Службени гласник РС” 25/96 и 

101/05) и Правилник о изради и коришћењу психолошких мерних инструмената (“Службени 

гласник РС'', бр.11/88); 

42. Школски развојни план Основне школе " Основне школе "Краљ Александар I“. 

43. Статут Основне школе "Основне школе "Краљ Александар I“ Горњи Милановац и други  

44. општи акти школе; 

45. Извештај о раду школе за претходну школску годину; 

46. Извештај о самовредновању; 

47. Остала законска и подзаконска акта 
 
Јединствену целину са Годишњим планом рада школе чине: 

• Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања 
• Анекси Школског програма за први и други циклус основног образовања и васпитања 
• Програм стручног усавршавања и професионалног развоја запослених (интегрисан у ГПРШ) 
• Структура 40-часовне радне недеље 
• Извод из годишњег програма рада са елементима за утврђивање цене услуга (ЦЕНУС) 
• Распоред часова 
• Индивидуални планови рада наставника 
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 Датум 

доношења 

Дел. бр. и 

датум 

напомена 

Статут школе 20.12.2013. 1851/6од 

20.12.2013. 

 

Правилник о мерама, начину и поступку 

заштите и безбедности деце/ученика за време 

остваривања образовно-васпитног рада 

20.12.2013. 1851/11 од 

20.12.2013 

 

Правила понашања у школи 20.12.2013. 1851/14 од 

20.12.2013. 

 

Пословник о раду Школског одбора 20.12.2013. 

 

1851/15 од 

20.12.2013. 

 

Пословник о раду Савета родитеља 20.12.2013 1851/16 од 

20.12.2013. 

 

Пословник о раду Ученичког парламента 20.12.2013. 1851/17 од 

20.12.2013. 

 

Пословник о раду Наставничког већа 20.12.2013. 1851/18 од 

20.12.2013. 

 

Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених 

20.12.2013. 1851/13 од 

20.12.2013. 

 

Правилник о организацији и систематизацији 

послова  

18.10.2010. 1227/1-12 

од 

18.10.2010. 

 

Појединачни колективни уговор    Непосредна 

примена 

посебног 

колективног 

уговора 

Правилник о раду (Уговор о раду)   Закључени 

уговори о 

раду за 

сваког 

запосленог 

Правилник о процени ризика  19.05.2011. 475 од 

19.05.2011 

 

Правила заштите од пожара 20.12.2013. 1851/19 од 

20.12.2013. 

 

Правилник о васпитној, васпитно-

дисциплинској и материјалној одговорности 

ученика 

20.12.2013. 1851/9 од 

20.12.2013. 

 

Правилник о испитима ученика 20.12.2013. 1851/12 од 

20.12.2013. 

 

Правилник о оцењивању ученика 20.12.2013. 1851/10 од 

20.12.2013. 

 

Правилник о награђивању и похваљивању 

ученика 

20.12.2013. 1851/8 од 

20.12.2013. 
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2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 
 

2.1 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
 

2.1.1 Матична школа 

 

 

Просторни услови рада: 

 

 Број кабинета _3__ 

 Број специјализованих учионица __4__ 

 Број учионица опште намене ____9___ 

 Просторија за продужени боравак: Продужени боравак је организован у две учионице, које се 

налазе у посебној згради школског дворишта. Учионице су опремљене средствима школе, као и 

донацијама учитељица које ту раде. Зидови у учионицама су окречени пастелним бојама, 

расвета је адекватна, на пола површине подова су итисони, има један ТВ и један ДВД, као и 

недовољан број спортских реквизита. Школа ће континуирано радити на опремању дидактичким 

средствима, како би боравак ученика био испуњенији и квалитетнији.    

 Информатички кабинет: Школа поседује 2 информатичка кабинета у обе школске зграде 

опремљених  са по 20 рачунара за рад ученика и једним наставничким рачунаром.  Рачунари су 

повезани у локалну мрежу , имају приступ интернету. 

 Фискултурна сала: школа нема фискултурну салу 

 Спортски терени: рукометни терен димензија 40x20, са 2 гола и 2 коша са бочне стране. 

 Библиотека: постоји у обе зграде матичне школе; у главној згради постоје две просторије – 

читаоница и галерија где су смештене књиге; у другој згради библиотеку чини једна просторија. 

Укупан фонд књига износи око 13000. 

 Ђачка кухиња и трпезарија: опремљена потребим намештајем и уређајима за ту намену. 

 Простори за реализацију ваннаставних активности (нпр: ученички парламент, ђачки клуб, 

простор за родитеље….) 

 Медијахол: Просторија за организовање приредби, предавања, семинара и наставе физичког 

васпитања у зимском периоду (без динамичког оптерећења). 

2.1.2 Издвојена одељења (посебно за свако ИО) 

 

Називи издвојених одељења: адресе, бројеви телефона, број факса, електронска адреса; 

Школа у Брђанима 

Брђани 

Тел: 032/738-088 

e-mail adresa: osnovna.brdjani@gmail.com  

Просторни услови рада: 

 Број кабинета ___1____ 

 Број специјализованих учионица ___1___ 

 Број учионица опште намене___4____ 

 Радне собе за припремни предшколски програм: Школа је обезбедила адекватан простор за  

реализацију припремног предшколског програма, а предшколска установа „ Сунце“ је 

адекватно опремила простор  

 Информатички кабинет: опремљен са 8 рачунара 

 Фискултурна сала: школа нема фискултурну салу 

 Спортски терени: 2 асфалтирана терена: 38x 20 са 2 гола и 20x 11 са два коша 

 Библиотека: тренутно у фази сређивања 

 Ђачка кухиња и трпезарија: опремљена потребим намештајем и уређајима за ту намену. 

 Мокри чвор и котларница у оквиру школске зграде 

mailto:osnovna.brdjani@gmail.com
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Школа у Луњевици 

Луњевица 

Тел: 032/ 714-705 

e-mail adresa: 
 

Просторни услови рада: 

 

 Број кабинета ____0___ 

 Број специјализованих учионица _0_____ 

 Број учионица опште намене _____2___ 

 Радне собе за припремни предшколски програм:  Школа је обезбедила адекватан простор 

за  реализацију припремног предшколског програма, а Предшколска установа „ Сунце“ је 

адекватно опремила простор  

 Просторија за продужени боравак: нема 

 Информатички кабинет: нема 

 Фискултурна сала: нема 

 Спортски терени: Травнато игралиште са једним кошем 

 Библиотека: нема 

 Ђачка кухиња и трпезарија: Просторија која је комплетно опремљена за ту намену 

 Простори за реализацију ваннаставних активности (нпр: ученички парламент, ђачки клуб, 

простор за родитеље….) 

 Други простори: Поред учионице опште намене и ђачке кухиње, у школској згради су и 

две неопремљене учионице које се не користе. У школском дворишту је помоћна зграда са 

шупом за дрва и ђачким тоалетом. 

 

Школа у Семедражи 
 

Просторни услови рада: 

  

 Број кабинета ___0____ 

 Број специјализованих учионица ___1___ 

 Број учионица опште намене _1___ која се користи 

 Радне собе за припремни предшколски програм: има 

 Просторија за продужени боравак: нема 

 Информатички кабинет : нема 

 Фискултурна сала:нема 

 Спортски терени: Травнато игралиште  

 Библиотека: нема 

 Ђачка кухиња и трпезарија: нема 

 Простори за реализацију ваннаставних активности (нпр: ученички парламент, ђачки клуб, 

простор за родитеље….): нема 

 Други простори (набројати и описати): Санитарни чвор 

 

Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на важеће нормативе по предметима: 
Према Нормативу о минимуму наставних средстава у основној школи.,  школа је недовољно опремљена 

наставним, техничким и другим средствима. Опремљеност школе наставним средствима износи 50% до 60% у 

односу на Норматив. Појединачно по предметима: 
 Српски језик - 50% 

 Енглески језик - 20% 

 Ликовна култура - 40% 

 Музичка култура - 70% 

 Историја - 60% 

 Географија - 30% 

 Физика - 70% 

 Хемија - 50% 

 Математика - 10% 

 Биологија - 40% 

 Техничко и информатичко образовање - 

50% 

 Физичко  васпитање -10%. 

 Информатике и рачунарства - 20% 
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2.1.4 Ресурси локалне средине 

 

Простор Активности Време Носиоци 

Градски стадион 

„ФК Таково“ 

Јесењи и пролећни 

крос 

Октобар, март Директор, 

помоћници, 

наставници 

физичког васпитања 

и учитељи 

Спортска хала 

„Бреза“ 

Припрема ученика 

за спортска 

такмичења 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 3. час 

У току целе школске 

године 

Наставници 

физичког васпитања  

Музеј Рудничко-

Таковског краја 

Посета и радионице У току школске 

године 

Наставници 

историје, ликовне 

културе и 

наставници разредне 

наставе 

Библиотека“Браћа 

Настасијевић“ 

Посета У току школске 

године 

Наставници српског 

језика и учитељи 

Модерна галерија посете У току школске 

године 

Наставници  ликовне 

културе и учитељи 

Гимназија „Таковски 

устанак“ 

 У току школске 

године 

Наставници страних 

језика и одељењске 

старешине 

Црвени крст Предавања , 

радионице 

У току школске 

године 

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

Производна 

предузећа 

Посете  У току школске 

године 

Тим за ПО  

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

МУП Горњи 

Милановац 

Предавања У току школске 

године 

Одељењске 

старешине 

 

2.1.5 Службени аутомобили и друга возила 

Школа поседује један аутомобил: Zastava 10 - GM 002-SX. 
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2.2 ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА 
 

Време Место Начин Носиоци 

2017/2018. 

године 

Матична школа Опремање 

намештајем 

кабинета 

природних наука, 

кабинета 

друштвених наука, 

музичког, 

техничког и 

ликовног кабинета; 

школске читаонице 

Директор 

2017/2018. 

године 

Матична школа Кречење ходника и 

учионица на првом 

спрату 

Директор 

2017/2018. 

године 

Матична школа Потребна опрема за 

кабинете техничког 

и информатике 

Директор и 

наставници 

2017/2018. 

године 

Матична школа Опремање паноима 

кабинета и 

учионица 

Директор и 

наставници 

2017/2018. 

године 

Матична школа Постављање 

фискултурних 

справа у медија- 

холу 

Директор и 

наставници 

2017/2018. 

године 

ИО Брђани Опремање паноима 

кабинета и 

учионица 

Директор и 

наставници 

2017/2018. 

године 

ИО Брђани Постављање 

фискултурних 

справа у приручној 

фискултурној сали 

Директор и 

наставници 

2017/2018. 

године 

ИО Брђани Израда пројектне 

документације за 

реконструкцију 

Директор 

2017/2018. 

године 

ИО Луњевица Израда пројектне 

документације за 

реконструкцију 

Директор 

2.3  ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ/ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕ 

Анализа образовно-

васпитног рада и постигнућа 

ученика на крају сваког 

класификационог периода и 

предлагање мера за 

побољшање успеха  

Одељењске старешине, 

предметни наставници, 

стручни сарадници 

На крају сваког 

класификационог периода 

 

 

 



17 

 

Побољшање резултата 

ученика на завршном 

испиту: Израда плана 

припреме ученика за 

полагање завршног испита, 

појачан рад са ученицима на 

усвајању недовољно 

усвојених стандарда по 

предметима, набавка збирки 

за припрему ученика 

Предметни наставници: 

српског језика, математике, 

биологије, географије, 

физике, хемије, 

историје,одељењске 

старешине 

Током школске године, а 

нарочито у другом 

полугодишту 

Подршка ученицима којима 

је потребна додатна 

подршка у образовању: 

Информисање и сарадња 

наставника и стручних 

сарадника, стручно 

усавршавање наставника из 

области инклузивног 

образовања 

Наставници, стручни 

сарадници, СТИО 

Током школске године 

Примена савремених облика 

рада у наставном процесу 

Наставници, учитељи, 

стручни сарадници, 

директор 

Током школске године 

Истицање ученичких 

постигнућа и резултата на 

такмичењима и то: у 

школском листу/извештају, 

на сајту школе, у холу 

школе   

Директор, тим за израду 

школског листа/извештаја, 

одељењске старешине, 

педагог 

Током школске године, а 

нарочито на крају другог 

полугодишта 

Набавка учила и наставних 

средстава 

Директор, стручна већа, 

педагошки колегијум 

Током школске године 

Стручно усавршавање 

запослених: Израда плана 

стручног усавршавања у 

циљу подизања нивоа 

компетенција свих 

запослених; континуирано 

праћење стручног 

усавршавања запослених 

Стручна већа, директор, 

психолог, Педагошки 

колегијум,Тим за стручно 

усавршавање 

Током школске године 

Укључивање школе у 

националне и међународне 

пројекте 

Директор, Тим за израдзжу 

пројеката 

Током школске године 
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3. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

3.3  НАСТАВНИ КАДАР 
 

 

Р
ед

. 
б
р

. 

Презиме и име 

наставника 

Врста стр. 

спреме 

Предмети који 

предаје Г
о

д
. 

р
а

д
. 

ст
а

ж
а
 

Г
о

д
. 

ж
и

во
т

а
 

Л
и

ц
ен

ц
а

 

%
 

а
н

га
ж

о
. 

у 

ш
к

о
л

и
 

а
н

га
ж

о
в
а

њ

а
 у

 д
р

уг
о

ј 

ш
к

о
л

и
 %

 

 

1.  
Обрадовић 

Зорица 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ трећег 

разреда 
22 45 ДА 100  

2.  
Милетић 

Јелена 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ трећег 

разреда 
28 51 ДА 100  

3.  
Белић 

Мирјана 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ трећег 

разреда 
19 47 ДА 100  

4.  
Марковић  

Светлана 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ четвртог 

разреда  
18 42 ДА 100  

5.  
Мишковић 

Мила 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ четвртог 

разреда 
23 47 ДА 100  

6.  
Тодоровић 

Биљана 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ четвртог 

разреда 
21 54 ДА 100  

7.  
Ђуковић 

Светлана 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ четвртог 

разреда,  
23 48 ДА 100 

 

 

8.  
Ристовић 

Зорица 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ четвртог 

разреда 
23 49 ДА 100  

9.  
Милосављевић 

Снежана 

Наставник 

разредне 

наставе 

Учитељ четвртог 

разреда 
21 56 

 
ДА 

 
100 

 

10.  
Андрић 

Гордана 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ првог 

разред, руководилац 

стручног већа 
24 48 

 
ДА 

 
100 

 

11.  
Ацовић 

Јелена 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ првог 

разреда 
26 54 

 
ДА 

 
100 

 

12.  
Лињачки 

Марина 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ првог 

разреда 
19 52 

 
ДА 

 
100 

 

13.  
Красојевић  

Виолета 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ првог 

разреда 
21 45 

 
ДА 

 
100 

 

14.  
Арсенијевић 

Снежана 

Наставник 

разредне 

наставе 

Учитељ другог 

разреда 
30 53 

 
ДА 

 
100 

 

15.  
Мишковић 

Весна 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ другог 

 разреда 
23 45 

 
ДА 

 
100 

 

16.  
Петровић 

Душица 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ другог 

 разреда 
23 48 

 
ДА 

 
100 

 

17.  
Јовановић 

Бисенија 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ другог 

 разреда  
29 51 

 
ДА 

 
100 

 

18.  
Ковачевић 

Драгана 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ другог 

 разреда 
25 47 ДА 100 

 

 

19.  
Стакић 

Љубица 
Проф. разредне 

наставе 

Учитељ четвртог 

разреда 
27 49 

 
ДА 

 
100 

 

20.  
Савићевић 

Нада 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ у изд.одељ. у 

Брђанима 
30 52 ДА 100  

21. 2
. 

Хегер 

Гордана 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ у 

продуженом боравку 
20 50 ДА 100 
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22. 2
2

. 

Новаковић 

Јелена 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ у 

продуженом боравку 
19 45 

 
ДА 

 
100 

 

23. 2
3

. 

Ристовић 

Драгана 
Проф.разредне 

наставе 

Учитељ у изд.одељ. 

Луњевица 
20 44 

 
ДА 

 
100 

 

24. 2
4

. 

Новаковић 

Зора 

Дипл. 

Дефектолог- 

олигофренолог 

Одељење ученика са 

сметњама у раѕреду 
29 56 

 
ДА 

 
100 

 

25. 2
5

. 
Ђорђевић Ана 

Дипл. 

дефектолог-

тифлолог  

Одељење ученика са 

сметњама у раѕреду 
3 29 НЕ 50  

26. 2
6

. 

Марковић Чегањац 

Весна 
Дипл.дефектоло

г- сурдолог 

Одељење ученика са 

сметњама у раѕреду 
7 44 НЕ 50  

27. 2
7

. 

Мутавџић 

Ана 

Проф.српског 

језика и 

књижевности 

На боловању  9 35 ДА 100  

28. 2 
Ђуричић 

Раде 

Наставник 

српскохрватског 

језика и 

књижевности 

Српски језик 34 58 ДА 100  

29. 2 
Радосављевић 

Јасмина 

Проф.српског 

језика и 

књижевности 

Српски језик 20 50 ДА 100  

30. 3 
Казаковић 

Јованка 

Професор 

српске 

књижевности и 

језика 

Српски језик 17 55 ДА 100  

31. 3 
Тадић 

Зденка 

Проф.српског 

језика и 

књижевности 

Српски језик 20 46 ДА 100  

32. 3 
Радојичић 

Славица 

Професор 

енглеског и 

италијанског 

језика 

Енглески језик 

Италијански језик, 
30 53 ДА 100  

33. 3 
Царевић Дугић 

Снежана 

Професор 

енглеског и 

француског 

језика и 

књижевности 

Енглески језик 

 

 
30 57 ДА 100  

34. 3
2 

Милић 

Душица 

Професор 

енглеског језика 

и књижевности 

Енглески језик  25 53 ДА 
 

100 
 

35. 3
3 

Весна 

Марковић 

Професор 

енглеског језика 

и књижевности 

Енглески језик 

Немачки језик 
12 37 ДА 100  

36. 3
4 

Живковић 

Јелена 

Професор 

енглеског језика 

и књижевности 

Енглески језик 15 45 ДА 100  

37. 3
5 

Раковић 

Љубица 
Професор 

енглеског језика 
Енглески језик 6 36 НЕ 80  

38. 3
6 

Голубовић Даниел 
Професор 

немачког језика  

 

Немачки језик 
1 28 НЕ 55  

39. 3
7 

Петровић 

Соња 

Професор 

италијанског 

језика и 

књижевности 

Италијански језик 13 40 ДА 100  

40. 3 
Лазаревић 

Лидија 

Професор 

италијанског 

језика и 

књижевности 

Италијански језик 4 34 НЕ 20  
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41. 3
9

. 
Шобајић Марија Дипл.филолог Енглески језик 8 38 ДА 31  55 

42. 4
2

. 

Маринковић 

Зоран 
Дипломирани 

сликар 
Ликовна култура  16 51 ДА 100  

43. 4
3

. 
Трнавац Филип 

Дипломирани 

сликар 
Ликовна култура 2 2 НЕ 25  

44. 4
4 

Ранчев 

Петар 

Дипломирани 

музички 

педагог 

Музичка култура 33 60 ДА 25 75 

45. 4
5

. 

Живковић 

Милош 

Професор 

музичке 

културе 

Музичка култура 5 35 НЕ 100  

46. 4 
Малеш 

Биљана 

 

Дипломирани 

историчар 

 

Историја 
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50 
 

ДА 
 

45 
 

47.  
Станишић 

Небојша 
Дипломирани 

историчар 

 

Историја 
17 46 ДА 100 

 

 

48. 4
8 

Елек 

Љиљана 

Наставник 

историје и 

географије 

Географија 

историја 
36 61 ДА 100  

49. 4
9

. 

Томић Гаковић 

Олгица 

Професор 

географије 

 

 

географија 
14 41 ДА 100  

50. 5
0

. 

Ћаласан Ковачевић 

Тања 
Професор 

географије 
Географија 6 6 ДА 20 30 

51. 5
1

. 

Павловић 

Милан 
Дипломирани 

физичар 
Физика 11 39 ДА 70 30 

52. 5
2

. 

Дашић 

Бојан 

Професор 

технике и 

информатике 

Физика, техничко и  

информатичко 

образовње 
4 31 НЕ 80  

53. 5
3 

Недeљковић 

Зоран 
Дипломирани 

физичар 

 

Физика 
25 50 ДА 20 80 

54. 5
4

. 

Вукашиновић 

Милка 
Дипломирани 

математичар 
Математика 31 58 ДА 100  

55. 5
5

. 

Балшић 

Петар 

Наставник 

математике 

руководилац 

стручног већа 

Математика 36 64 ДА 100  

56. 5
6

. 

Петровић 

Јован 
Дипломирани 

математичар 
Математика 13 43 ДА 100  

57. 5
7

. 

Опанчина 

Радмила 

Дипл. математ. 

за теоријску 

математику и 

примене 

 

   математика 
14 42 ДА 100  

58. 5
8

. 

Трифуновић Невена 
Дипломирани 

математичар 
Математика 0 25 НЕ 

66,6

6 
 

59. 5
9 

Џелетовић 

Милојка 

Дипломирани 

Биолог 
Биологија 34 60 ДА 100  

60. 6
0

Пауновић 

Сања 
Дипломирани 

Биолог 
Биологија 17 45 ДА 100  
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. 
Руководилац 

већа 

61. 6
1

. 

Кочовић Катарина 
Мастер 

Биолог 

 

Биологија 0 26 НЕ 10  

62. 6
2

. 
Симоновић Драшко 

професор 

хемије 

 

Хемија руководилац 

стручног већа 
12 38 ДА 60 

 

 

40 

 

63. 6
3

. 
Брадић Миланко 

Професор 

хемије 
Хемија 19 53 ДА 40 60 

64. 6
4

. 

Даниловић 

Весна 

Професор 

техничког 

образовања 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика и 

рачунарство  

17 48 ДА 100  

65. 6
5

. 

Вранић 

Душица 

Професор 

основа технике 

и информатике 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика и 

рачунарство 

Техника и 

технологија 

20 41 ДА 100  

66. 6
6

. 

Сања Глишовић-

Костић 

Професор 

технике и 

информатике 

 Информатика и 

рачунарство 

 
4 40 НЕ 15  

67. 6
7

. 

Милетић 

Александар 

Професор 

техничког 

образовања 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика и 

рачунарство 

24 52 ДА 95  

68. 6
8 

Миленовић 

Сања 

Професор 

технике и 

информатике 

 

На боловању 

 
12  39 ДА 100  

69. 6
9 

Марковић 

Милош 

Професор 

технике и 

информатике 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика и 

рачунарство  

5 29 ДА 100 
 

 

 

70. 7
0

. 

Марковић 

Рада 

Професор 

технике и 

информатике 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика и 

рачунарство 

Техника и 

технологија 

14 39 ДА 100  

71. 7
1

. 
Бојовић Славица 

Професор 

технике и 

информатике 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика и 

рачунарство 

12 39 ДА 45  

72. 7
2

. 

Чаворовић 

Драган 

Професор 

физичког 

васпитања 
Физичко васпитање 9 39 ДА 

 
20 
 

80 

73. 7
3

. 
Спасојевић Драгана 

Професор 

физичког 

васпитања 

Руководилац 

већа 

Физичко васпитање 

Изборни спорт 
32 60 ДА 100  
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74. 7
4

. 

Ковачевић 

Данијела 

Професор 

физичког 

васпитања 

 

Физичко и 

здравствено  

васпитање 

Физичко васпитање 

 

17 43 ДА 100  

75. 7
5

. 

Игњатовић 

Милош 

Професор 

физичког 

васпитања 

Физичко и 

здравствено  

васпитање 

Физичко васпитање 

Изборни спорт 

8 33 ДА 95  

76. 7
6

. 
Радојевић Урош Верска настава Верска настава 3 

   

27 
НЕ 10  

77. 7
7

. 

Ђорђе Радојковић 
Наставник 

верске наставе 
Верска настава 2 26 НЕ 35 

 

 

 

78. 7
8

. 

Лазаревић 

Данијела 

Проф.српског 

језика и 

књижевности 

Српски језик 

Грађанско васпитање  
8 39 ДА 100  

79. 7
9

. 
Павловић Марина 

Проф.српског 

језика и 

књижевности 
Грађанско васпитање 4 32 НЕ 55 26 

80. 8
0

. 
Вулета Мила 

Наставник 

верске наставе 
На боловању 10 40 НЕ 

 
10 
 

 

81. 8

1

. 

Вучковић Горан 
Дипломирани 

теолог 
Верска настава 1 30 НЕ 15 85 

82. 8
2

. 

Ломовић Душица 

 

Дипломирани 

теолог 
Верска настава 

 
13 43 НЕ 100  

             Образовна структура наставног особља 

Висока стручна спрема 73 

Виша спрема 6 

Средња стручна спрема 1 

Образовна структура ненаставног особља 

Висока стручна спрема 9 

Виша спрема 0 

Средња стручна спрема 12 

Основна школа 10 

Радно искуство запослених 

до 5 година 15 

6-10 година 7 

11-25 година 43 

преко 25 година 15 
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3.2 ВАННАСТАВНИ КАДАР 

Ред. 

бр. 
Име и презиме Послови на којима ради 

Г
о

д
и

н
е 

р
а

д
н

о
г 

ст
а

ж
а

 

Г
о

д
и

н
е 

ж
и

во
т

а
 

%
 

а
н

га
ж

о
в
а

њ
а

 у
 

ш
к

о
л

и
 

А
н

га
ж

о
в
. 

 

д
р

уг
о

ј 

ш
к

о
л

и
%

 

 

1. Драгица Радишић  Директор 29 54 100  

2. Мијаиловић Ацо Секретар 31 58 100  

3. Милан Брковић Шеф рачуноводства 33 60 100  

4. Славица Ликић 
Помоћник директора 

Библиотекар 
30 55 

35 

 65 
 

5. Александар Милетић Помоћник директора 25 52 20  

6. Бојан Дашић Помоћник директора 4 31 20  

7. Милош Игњатовић Помоћник директора 9 33 5  

8. Ана Басарић Лучић Психолог 14 39 100  

9. 
Весна Недић 

 
Педагог 21 45 100  

10. Тања Петровић Библиотекар 5 31 85  

11. Виолета Вујичић  Благајник 21 44 100  

12. Јасминка Лазаревић  
Административни 

радник 
22 58 100  

13. Стана Брковић Домар 35 57 100  

14. Радован Весковић  Домар 33 62 100  

15. Милан Марјановић  Домар 32 52 100  

16. Снежана Гачановић  Куварица 35 53 100  

17. Милада Божовић  Куварица 30 57 100  

18. Зорица Каровић  Сервирка 19 47 100  

19. Милан Марковић Ложач 
 

14 
38 

 

100 
 

20. Миломирка Тодоровић  Спремачица 32 49 100  

21. Васа Пајовић Спремачица 20 51 100  

22. Булатовић Драга Спремачица 21 46 100  

23. 
Марта Никић 

 
Спремачица 21 40 100  

24. Мирјана Благојевић  Спремачица 29 46 66,66  

25. Јасмина Марковић  Спремачица 18 43 66,66  

26. Јелена Лазић Спремачица 18 40 100  

27. Драгана Јаковљевић Спремачица 12 57 100  

28. Гордана Минић Спремачица 32 55 100  

29. Светлана Солујић Спремачица 20 42 100  

30. Светлана Трнавац спремачица 11 44 100  

31. Драга Поповић Спремачица 13 51 100  
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3.3.  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
План стручног усавршавања запослених – усваја се као посебан документ 

 

Врста Облик стручног усавршавања Планирано време 

остваривања  

Активности 

 

 

 

 

 

 

 

        У  

 

установи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угледни часови  

 

 

Прво и друго 

полугодиште 

 

организовање, 

извођење,дискусија 

и анализа 

 

Излагања са стручних 

усавршавања на састанку 

стручних органа 

 

 

Прво и друго 

полугодиште 

 

организовање, 

извођење,дискусија 

и анализа 

 

Пројекти васпитно-образовног 

карактера у установи   

 

Прво и друго 

полугодиште 

 

Учешће у 

активностима у 

оквиру пројекта 

SHАRE 

 

Облик стручног усавршавања 

који је припремљен и остварен у 

установи у складу са потребама 

запослених 

 

Прво и друго 

полугодиште 

Организовање и 

реализација 

 

 Приказ књиге, 

приручника,стручног чланка, 

часописа и дидактичког 

материјала других аутора из 

области образовања и васпитања  

Прво и друго 

полугодиште 

Присуство, 

дискусија и анализа 

 Остваривање активности које 

доприносе унапређивању 

образовно-васпитног 

процеса(предавања, приредбе, 

изложбе..) 

Прво и друго 

полугодиште 

Организовање, 

учешће 

 Организовање одласка ученика 

на културне и спортске догађаје 

и манифестације 

Прво и друго 

полугодиште 

Организовање и 

реализација 

 

 Ангажовање у раду стручних 

друштава 

Током школске 

године 

Учешће у 

активностима 

 Маркетинг школе, учешће у 

припреми школског листа и 

Извештаја 

Током школске 

године 

Организовање, 

реализација 

 Организовање предавања, 

књижевних сусрета 

Током школске 

године 

Учешће, реализација 
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3.3.1 Б 

3.3.2  

3.3.3  

3.3.4  

 

3.3.1.   

3.3.2.  

3.3.3.  

3.3.1. Број наставника и стручних сарадника са звањем  

 

Педагошки саветник  % 

Јелена Ацовић, проф. разредне наставе 

Петар Ранчев, дипломирани музички педагог 

  

Укупно: 2 2,59 % 

3.3.2. ПЛАН РАДА У ЗВАЊУ ПЕДАГОШКОГ САВЕТНИКА  ЗА  2017/18. ГОДИНУ 

 

Наставник: Јелена Ацовић, педагошки саветник 

 

Ред.број             АКТИВНОСТ    ВРЕМЕ 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

Учествовање у изради Годишњег плана рада школе и плана 

стручног усавршавања 

Планирање стручног усавршавања Стручног већа за 

разредну наставу 

Пружање стручне помоћи колегама који имају недоумице, 

дилеме у раду 

Рад са студентима и волонтерима који су на пракси у 

установи 

Подстицање и укључивање запослених на различите облике 

стручног усавршавања и напредовања 

Извођење угледних часова и активности 

Присуство угледним часовима, дискусија и анализа 

Тимско учествовање у припремању и извођењу пројеката 

образовно-васпитног карактера у установи 

( приредбе, акције, смотре, изложбе, манифестације...) 

Организовање и координација стручног усавршавања 

Рад у стручном друштву  ДУГМ 

Даље стручно усавршавање према личном плану 

Праћење стручног усавршавања учитеља у школској 

2017/18. и вођење евиденције 

17.8. - 15. 09. 

 

17.8.- 01.09. 

 

Током школске године 

 

Током  целе школске 

године 

Током школске године 

 

Током школске године 

Током школске године 

Прво и друго 

полугодиште 

 

Током школске године 

Током школске године 

Стално 

Јун 2018. 

 Стручне посете, путовања Током школске 

године 

Учешће 

 Рад са студентима  Током школске 

године 

Држање наставе пред 

студентом, 

инструктивни рад 

 

 

 

    Ван  

установе 

 

Акредитовани програми-

семинари у складу са 

компетенцијама у Каталогу СУ  

 

У току школске 

године 

 

Акредитовани програми-уже 

стручни семинари у складу са 

Каталогом СУ наведени у 

плановима Стручних већа 

 

 

У току школске 

године 
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3.3.3. Основни подаци о стручном усавршавању запослених 

 

Прегледом планова стручног усавршавања, закључили смо да је потребно и даље 

унапређивање и усавршавање професионалног рада. У плановима стручног усавршавања наставници 

истичу: 

1. Праћење нових тенденција и достигнућа у области своје струке кроз посету семинарима, саборима, 

сајмовима, сусретима са другим школама, извођењем стручних екскурзија;  

2. Усвршавање у употреби електронских медија које ће допринети осавремењавању наставе, вођењу 

евиденције, праћењу евалуације постигнућа ученика, коришћењу интернета  

3. Похађање семинара из методике наставе (стручна друштва); 

4. Похађање семинара из области комуникације (са децом, децом са сметњама у развоју, родитељима, 

колегама) 

5. Праћење стручне литературе и употреба савремених наставних средстава из стручних области  

 

Планирани групни семинари:  

1. Медијска писменост 

2. Индивидуализација – моја стратегија подучавања 

3. У борби проти насиља учествујемо сви ми  

4. Самовредновање у функцији развоја школа ШЕР 

3.3.4.  Програм рада ментора и приправника 

 

Према члану 2.Правилника за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, увођење у посао 

наставника,васпитача и стручних сарадника -приправника,  има за циљ да га оспособи за самосталан 

образовно-васпитни рад и за полагање за лиценцу.  

    За рад са приправником  директор установе одређује се ментора, решењем, почев од дана пријема у 

радни однос приправника, а по претходно прибављеном мишљењу стручног органа и то за: 

 

1)наставника- од стручног већа за област предмета 

2)стручног сарадника у школи- од педагошког колегијума 

Улога ментора је да помогнe приправнику при установљавању заједничких правила рада и 

понашања у одељењу.  

Ментор дајe практичне савете за конкретне ситуације у одељењу (недисциплина, отпор према 

наставнику, незадовољство оценом …).  

Приправнику је ментор од велике помоћи при избору метода и облика рада. Ментор помаже 

приправнику да боље и из различитих углова сагледа  психофизичке способности ученика и њихове 

психосоцијалне карактеристике. Циљ ове помоћи јесте да приправник пре свега оствари што  бољу и 

квалитетнију комуникацију са ученицима и да у наставном процесу заједно са ученицима постигне 

што боље резултате рада. 

Заједно са приправником ментор, педагог и психолог израђују инструменте за праћење постигнућа 

ученика (тестови знања, наставни листићи, истраживачки задаци, упитници и др). Ментор упознаје 

приправника са методологијом и критеријумима оцењивања и стално га подсећа на мотивациону 

улогу оцена, сврху оцењивања, јавност и образложивост датих оцена. Заједнички раде на међусобном 

усаглашавању критеријума оцењивања.  

Ментор пружа помоћ приправнику у решавању дилема око оцењивања, нудећи различите начине, а не 

готова решења, што приправнику помаже да формира сопствени критеријум оцењивања.Израђивање 

индивидуалних образовних планова и програма који треба да буду у складу са прописаним 

плановима, али прилагођени развојним могућностима ученика. То конкретно значи да се иста 

наставна јединица обрађује на начин свима приступачан са свешћу о томе да ће ученици постићи 

различите образовне исходе. Приликом вредновања успеха важно је да уважите стварне могућности 

ученика.Оцена за све ученике, а посебно за ученике са сметњама у развоју, има снажан мотивациони 

фактор, који утиче на самопоуздање ученика и стварање позитивне слике о себи.Увођење 

приправника у ‘’живот’’ и рад школе, досадашњу сарадњу  са локалном средином, учествовање у 
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планирању сарадње давањем конкретних идеја, преношење личних искустава у сарадњи ради лакшег 

превазилажења евентуалних потешкоћа. 

 

3.3.5. Активности ментора током увођења приправника у посао 

 

Ментор:  

- пружа помоћ у припремању и извођењу образовно-васпитног рада 

- присуствује образовно-васпитном раду најмање 12 часова у току приправничког стажа 

- анализира образовно-васпитни рад у циљу праћења напредовања  

Приправника 

- пружа помоћ у припреми за проверу савладаности програма 

- води евиденцију о раду приправника 

- подноси извештај директору о оспособљености приправника за  

самостално извођење образовно-васпитног рада 

- ментор не може да буде члан комисије, али има обавезу да присуствује провери савладаног 

програма. 

 

3.3.6.   Активности приправника током увођења у посао 

 

Приправник: 

- присуствује настави, односно активностима ментора, а по препоруци ментора и раду других 

наставника, у трајању од најмање 12  

часова у току приправничког стажа 

- води евиденцију о свом раду 

- бира у сарадњи са ментором, тему и облик образовно-васпитног  

рада за проверу савладаности програма. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

4.1  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
Структура и распоред обавеза наставника и стручних сарадника у оквиру 40–часовне радне 

недеље(табеларни приказ). (прилог) 

4.1.1 Подела одељења на наставнике и остала задужења 

 

Презиме и име          ПРЕДМЕТ 
Одељеско 

старешинство 

Одељења у 

којима предаје 
Остала задужења Напомена 

Андрић Гордана Разредна настава I1  

Руководилац 

одељенског већа 

првог 

Руководилац 

Стручног већа за 

разредну наставу 

 

Ацовић Јелена Разредна настава I2    

Лињачки Марина Разредна настава I3    

Красојевић Виолета Разредна настава I4    

Мишковић Весна Разредна Настава II1    

Петровић Душица Разредна Настава II2  
Руководилац 

одељ.већа другог  
 

Јовановић Бисенија Разредна Настава II3    

Ковачевић Драгана Разредна Настава II4    

Милетић Јелена Разредна настава III1    

Обрадовић Зорица Разредна настава III2    

Белић Мирјана Разредна настава III3  
Руководилац одељ. 

већа трећег 
 

Мишковић Мила Разредна настава IV1    

Тодоровић Биљана Разредна настава IV2    

Ђуковић Светлана Разредна настава IV3    

Ристовић Зорица Разредна настава IV4  
Руководилац одељ. 

већа четвртог 
 

Новаковић Јелена 
Продужени 

боравак 
    

Хегер Гордана 
Продужени 

боравак 
    

Арсенијевић Снежана разредна настава  I5     

Савићевић Нада Разредна настава  II5    

Стакић Љубица Разредна Настава  III4    

Марковић Светлана Разредна настава  IV5    

Милосављевић Снежана Разредна настава 
Семедраж 

I,III,IV  
   

Ристовић Драгана Разредна настава Луњевица  III   

Новаковић Зора 

настава у 

одељењу ученика 

са сметњама у 

развоју 

II,III,V  II,III,V Руководилац већа  

Марковић Чегањац 

Весна 

 настава у 

одељењу ученика 

са сметњама у 

развоју 

VI,VII,VIII VI,VII,VIII   
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Презиме и име          ПРЕДМЕТ 
Одељеско 

старешинство 

Одељења у 

којима предаје 
Остала задужења Напомена 

Мутавџић Ана Српски језик    

На 

породиљско

м боловању 

Ђуричић Радe 
Српски језик 

 
V1 

 

V1,2,3,4 
  

Радосављевић Јасмина Српски језик  VI1,2,3,4 
Руководилац 

стручног већа 
 

Казаковић Јованка 
Српски језик 

 
VII2 VII1,2,3,4   

Вулићевић Зденка Српски језик VIII5 VIII1,2,3,4,5   

Лазаревић Данијела Српски језик VIII,Брђани 
V, VI,VII,VIII 

Брђани 

VII- грађанско 
 

Замена за 

Ану 

Мутавџић 

Радојичић Славица 
Енглески језик 

Италијански језик 
VIII2 

Енглески: 

VIII 12,3,4,5 

Италијански 

 VI1,2,3,4 

Руководилац 

стручног већа 
 

Царевић Дугић Снежана 
Енглески језик 

 
VII4 

III1,2,3,IV1,2 

VII1,2,3,4 
  

Милић Душица Енглески језик VI1 
II,1,2,3,4 

IV3 ,4VI1,2,3,4 
  

Раковић  Љубица Енглески језик    На боловању 

Голубовић Даниел Немачки језик  V3,4 VII5 VIII1,6   

Марковић Весна 
Енглески језик 

Немачки језик 
V5 

Енглески језик  

I,II,III,IV,V,VI,

VII,VIII 

Брђани 

Немачки језик 

VII5,VIII6 

  

Живковић Јелена Eнглески језик  
V1,2,3 4,I1,2,3,4 

Семедраж 

 
  

Шобајић  Марија Енглески језик  

Луњевица, 

одељење деце 

са сметњама у 

развоју  

 

Замена за 

Љубицу 

Раковић 

Петровић Соња Италијански језик VIII3 
VIII2,3,4,5 

 VII 1,2,3,4 ,V1 
  

Лазаревић Лидија Италијански језик  
 одељење са 

сметњама у 

развоју,V2 
  

Трнавац Филип Ликовна култура  
V,VI,VII,VIII 

Брђани 
  

Трнавац Јасмина 
Ликовна култура, 

СЦВ 
 

VII2 – ликовна 

култура 

VI – СЦВ  

 

 

 

 

Маринковић Зоран Ликовна култура  V-VIII   

Живковић Милош Музичка култура  

V1,2,3,4 VI1,2,3,4 

VII1,2,3,4,5 

VIII1,2,3,4 

Руководилац 

стручног већа 
 

Ранчев Петар Музичка култура  
V,VI,VII,VIII 

Брђани 
  

Малеш Биљана Историја   VI12,3,4  
Руководилац 

стручног већа 
 

Станишић Небојша Историја  
V1,2,3,4,VII  1,2,3,4,  

VIII1,2,3,4,5 
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Презиме и име          ПРЕДМЕТ 
Одељеско 

старешинство 

Одељења у 

којима предаје 
Остала задужења Напомена 

Елек Љиља 
Историја 

Географија 
VII Брђани 

Историја, 

географија :     

V-VIII Брђани, 

географија:  

VII1,2,3 

  

Ћаласан Ковачевић  

Тања 
Географија    

На 

трудничком 

боловању 

Лаковић Никола Географија  
VII4 

VIII5 
  

Томић Гаковић Олгица Географија V4 

V1,2,3,4; 

VI1,2,3,4; 

VIII1,2,3,4, 
  

Недељковић Зоран Физика  VII1,3   

Дашић Бојан Физика, ТИО VI4 
VI4,ТИО 

VIII1,2,3,4,5, 

VII2,4физика 
   

Павловић Милан  Физика  
  VI1,2,3,4, 

 VI5, VII5VIII6 
  

Балшић Петар Математика V3 V1,2,3,4 
Руководилац 

стручног већа 
 

Опанчина Радмила Математика VI2 VI1,2,3,4   

Петровић Јован Математика VIII1 VIII 1,2,3,4,5   

Вукашиновић Милка Математика 
VII3 

 
 

VII1,2,3,4,5 
  

Трифуновић Невена Математика  V5, VI5, VIII 6   

Џелетовић Милојка Биологија VII1 
VII1,2,VIII1,2,3,4  

 VI1,2,3,4    
  

Пауновић Сања Биологија V2 

VII3,,4 ,5 

V1,2,3,4,5VII5 

VIII6 

 

Руководилац 

стручног већа 
 

Симоновић Драшко Хемија  
VIII1,5  VII1,2,3,4 

 
  

Брадић Миланко Хемија  VIII 3,4,6  VII5   

Перовић Слободан  Хемија  VIII2   

Игњатовић Милош 

Физичко 

васпитање,   

изборни спорт 

VI 

Брђани 

 

V-VIII Брђани   

  VIII 3,5 

Изб.спо:VIII,2,4 

  

Чаворовић Драган изборни спорт  
 

VII1,2,3,4 

 
  

Спасојевић Драгана 

Физичко 

васпитање  

изборни спорт 

VI3 

Физ.вас. 

VI1,2,3,4 VIII1,2,4 

Изб.спорт: 

VIII3,5 

Руководилац 

стручног већа 
 

Ковачевић Данијела 

Физичко 

васпитање  

изборни спорт  

 

Физ.и здрав. 

вас. V1,2,3,4 

Физ.вас. 

VII1,2,3,4 

  

Миленовић Сања 

Техничко и 

информатичко 

образовање; 

информатика и 

рачунарство 

 

 

 

  На боловању 
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Презиме и име          ПРЕДМЕТ 
Одељеско 

старешинство 

Одељења у 

којима предаје 
Остала задужења Напомена 

Марковић Милош 

Техничко и 

информатичко 

образовање; 

информатика и 

рачунарство 

 

ТИО 

VIII1,,3,4,5 

VI1,2,3 

 

ИНФ 

(6 група) 

  

Даниловић Весна 

Техничко и 

информатичко 

образовање; 

информатика и 

рачунарство 

VIII4 

ТИО  

VI1,2,3,4  

VIII1,2,3,4,5 

ИНФ. 

 (2 групе)  

  

Вранић Душица 

Техничко и 

информатичко 

образовање; 

информатика и 

рачунарство 

 

ТИО  

V1,2,3,4    

VII1,2,3,4  

ИНФ. 

(4 групе) 

  

Радовић Петар  

Техничко и 

информатичко 

образовање; 

информатика и 

рачунарство 

   

Замена за 

Александра 

Милетића 

Марковић Рада 

Техничко и 

информатичко 

образовање; 

информатика и 

рачунарство 

 

ТИО  

V1,2,3,4    

VII1,2,3,4  

ИНФ. 

(4 групе) 

Руководилац 

стручног већа 
 

Милетић Александар 

Техничко и 

информатичко 

образовање; 

информатика и 

рачунарство 

 

ТИО 

Одељ.ученика 

са посебним 

потребама и 
ИНФОРМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

Бојовић Славица 

Техничко и 

информатичко 

образовање; 

информатика и 

рачунарство 

 

ТИО 

VI VII VIII 

Брђани 

ИНФ 

(3 групе) 

  

Ломовић Душица Верска настава  I-VII     

Вучковић Горан Верска настава  VIII    

Радојковић Ђорђе Верска настава  
I-IV 

VI-VIII Брђани  
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4.2 КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА 
 

 

Календар рада за шк. 2017/2018.год. 
 

КВАРТАЛИ 
- Прво полугодиште- петак, 01.09.2017-31.01.2018. 
- Први класификациони период- уторак, 07. 11. 2017. 
- Друго полугодиште- 12.02.2018-31.05/14.06.2018. 
- Трећи класификациони период- 18.04.2018. 

 

 

РАДНЕ СУБОТЕ 
- Субота, 21.10.2017. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 
- 27.01.2018. Свети Сава, дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма... 

 

ПРАЗНИЦИ 
- Понедељак и уторак, 1.и 2. 01. 2018. Нова година 
- Субота, 27.01.2018. Свети Сава 
- Четвртак и петак, 15. и 16. фебруар 2018. Сретење 
- Уторак и среда, 01. и 02.05.2018. Празник рада 
- Први дан Крсне славе 

 

 

РАСПУСТИ 
- Јесењи распуст: четвртак, 9.11 и петак, 10.11.2017. 
- Зимски распуст: 

Први део: среда, 03.01- понедељка, 08.01.2018. 
Други део: четвртак, 01.02- петка, 09.02.2018. 

- Пролећни распуст: понедељак, 02.04- понедељка, 09.04.2018. 
 

 

БРОЈ НАСТАВНИХ ДАНА 
 

- Прво полугодиште 101 наставни дан 
- Друго полугодиште 79 наставних дана 

 

 

ДАТУМИ САОПШТАВАЊА УСПЕХА И ПОДЕЛЕ СВЕДОЧАНСТАВА 
 

- На крају првог класификационог периода у среду, 08.11.2017. 
- На крају првог полугодишта у среду, 31.01.2018. 
- На крају трећег класификационог периода  у четвртак, 19.04.2018. 
- На крају другог полугодишта: осми разред у понедељак, 11.06.2018. /други- 

седми разред у четвртак, 28. 06. 2018. 
 

 

ПОЧЕТАК РАДА СМЕНА 
- Прва смена почиње у 7.30 сати 
- Друга смена почиње: 

Први- четврти разред у 13.00 сати 
Пети- осми разред у 13.40 сати 
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РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 
o Распоред звоњења у Матичнoј школи 

 
Распоред звоњења: У згради млађих разреда(од 1.до 4.) 

Преподневна смена 
Први час од 730 до 815 часова 
Други час од 820 до 905 часова 
Трећи час од 925 до 1010 часова 
Четврти час од 1020 до 1105 часова 
Пети час од 1110 до 1155 часова 

 
Распоред звоњења: 

Поподневна смена 
Први час од 1300 до 1345 часова 
Други час од 1350 до 1435 часова 
Трећи час од 1455 до 1540 часова 
Четврти час од 1550 до 1635 часова 
Пети час од 1640 до 1725 часова 
 
Распоред звоњења: У згради  старијих разреда(од 5.до 8.) 

Преподневна смена 
Први час од 730 до 815 Часова 
Други час од 820 до 905 Часова 
Трећи час од 925 до 1010 Часова 
Четврти час од 1020 до 1105 часова 
Пети час од 1110 до 1155 часова 
Шести час од 1200 до 1245 часова 
Седми час од 1250 до 1335 Часова 

 
У преподневној смени може се држати предчас од 6,45 до 7,30 часова, 
 као час додатне или као час допунске наставе. 

Распоред звоњења: 
Поподневна смена 

Први час од 1340 до 1425 часова 
Други час од 1430 до 1515 часова 
Трећи час од 1535 до 1620 часова 
Четврти час од 1630 до 1715 часова 
Пети час од 1720 до 1805 часова 
Шести час од 1810 до 1855 Часова 

 
 

o Распоред звоњења у Издвојеним одељењима 
 

Настава у ИО Брђани одвија се у две смене по распореду звоњења који важи за старије 
разреде матичне школе. 

У издвојеним одељењима: Луњевица и Семедраж настава се одвија само у 
преподневној смени од 08.30 до 12.25 сати. 
 

Први час од 0800 до 845 Часова 
Други час од 850 до 935 Часова 
Трећи час од 955 до 1040 Часова 

Четврти час од 1050 до 1135 часова 
Пети  ас од 1040 до 1245 часова 

o Распоред смена : Смене се мењају на 15 дана, а у сменама су: I и II, III и IV; V  
и VII;  VI и VIII. 

 

 



34 

 

 

4.2.1 Школски календар значајних активности у школи 

 

Месец А К Т И В Н О С Т И  

IX 
Почетак школске године петак 1.9.2017.  

Пријем првака и свечана приредба 

X Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 

XI 

Завршетак првог класификационог периода  

Јесењи распуст  9.11.2017.- 10.11.2017.  

Дан просветних радника 8.11.2017. 

I 

Дан Светог Саве 

Завршетак првог полугодишта 31.1.2018. 

Први део зимског распуста 3.1.2018. –  8.1.2018. 

II 

Други део зимског распуста 1.2.2018. – 9.2.2018. 

Државни празник 15,16.2.2018. 

Такмичења ученика 

III Такмичења ученика 

IV 

Такмичења ученика 

Пролећни распуст 2.4.2018. – 9.4.2018. 

Завршетак трећег класификационог периода 

Дан сећања на жртве холокауста. 22.4.2018. 

Пробни завршни испит (13,14.04.) 

V  

Празник рада 1,2.5.2018. 

Такмичење ученика 

Дан победе 9.5.2018. 

Дан школе 24.5.2018. 

Завршетак школске године за ученике осмог разреда 31.5.2018. 

VI 

Завршетак школске године за остале разреде 14.6.2018. 

Припремна настава, разредни и поправни испити 

Завршни испит 18,19,20.6.2018. 

Подела диплома, сведочанстава и ђачких књижица 28.6.2018. 

VIII Припремна настава и поправни испити 

Током 

године 

Присуствовање разним манифестацијама: посете изложбама, 

позоришним представама, приредбама и сличним манифестацијама које 

организује Министарство просвете нуаке и технолошког развоја и које се 

организују на нивоу града, сарадња и умрежавање школа. 

 

4.2.2 Календар школских такмичења 

 

Према плану такмичења Министарства просвете  

4.2.3 Дежурство у школи 

 

Дежурство у школи се обавља сваког радног дана у периоду од 700 до 1315 у пре подневној 

смени,и од 1315 до 1900 у после подневној смени. (табеларни приказ дежурних наставника по данима и 

сменама налази се на огласним таблама у наставничким зборницама) 

4.3 РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

 
Распоред часова саставни је део годишњег плана рада и налази се у прилогу. 
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4.4 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА, ИЗБОРНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА 

4.4.1 Наставни план за први циклус основног образовања и недељни фонд часова 

 

Предмет  1. разред 2. разред 3. разред 4. разред 

Обавезни  Фон

д  

Одељ. Ук.  Фон

д  

Одељ. Ук.  Фонд  Од

ељ. 

Ук

.  

Фонд  Од

ељ. 

Ук

.  

Српски 

језик 

5 6 30 5 5 25 5 6 30 5 6 30 

Енглески 

језик 

2 6 12 2 5 10 2 6 12 2 6 12 

Ликовна 

култура 

1 6 6 2 5 10 2 6 12 2 6 12 

Музичка 

култура 

1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 6 6 

Свет око нас 2 6 12 2 5 10       

Природа и 

друштво 

      2 6 12 2 6 12 

Математика 5 6 30 5 5 25 5 6 30 5 6 30 

Физичко 

васпитање 

3 6 18 3 5 15 3 6 18 3 6 18 

Изборни 

 

 Гр.   Гр.   Гр.   Гр.  

Грађанско 

васп. 

1 4 4 1 4 4 1 3 3 1 4 4 

Верска 

настава 

1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 6 6 

Лепо писање 1 6 6          

Народна 

традиција 

   1 5 5 1 6 6 1 6 6 

Остали 

облици ОВ 

рада 

            

Час одељењ. 

старешине 

1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 6 6 

Допунски 

рад 

1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 6 6 

Додатни рад          1 6 6 

Слободне 

активности 

1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 6 6 

Излети и 

екскурзије 

1-3 

дана 

годи

шње 

  1-3 

дана 

годи

шње 

  1-3 

дана 

годи

шње 

  1-3 

дана 

годиш

ње 
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4.4.2 Наставни план за други циклус основног образовања и недељни фонд часова 

 

Предмет  5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 

Обавезни  Фонд  Одељ. Ук.  Фонд  Одељ. Ук.  Фонд  Одељ. Ук.  Фонд  Одељ. Ук.  

Српски језик 5 5 25 4 5 20 4 5 20 4 6 24 

Енглески језик 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 6 12 

Италијански 

језик 

2 2 4 2 4 8 2 4 8 2 4 8 

Немачки језик 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 2 4 

Ликовна 

култура 

2 5 10 1 5 5 1 5 5 1 6 6 

Музичка 

култура 

2 5 10 1 5 5 1 5 5 1 6 6 

Историја  1 5 5 2 5 5 2 5 10 2 6 12 

Географија  1 5 5 2 5 5 2 5 10 2 6 12 

Физика     2 5 10 2 5 10 2 6 12 

Математика 4 5 20 4 5 20 4 5 20 4 6 24 

Биологија  2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 6 12 

Хемија        2 5 10 2 6 12 

ТИО    2 5 10 2 5 10 2 6 12 

Техника и 

тхнологија 

2 5 10          

Информатика и 

рачунарство 

1 9гр. 9          

Физичко и здр. 

васпитање 

2+1 5 15          

Физичко 

васпитање 

   2 5 10 2 5 10 2 6 12 

Изборни  Гр.   Гр.   Гр.   Гр.  

Грађанско васп. 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 5 5 

Верска настава 1 3 3 1 5 5 1 5 5 1 3 3 

Хор и оркестар             

Информ.и 

рачунарство 

   1 6 6 1 7 7 1 8 8 

Цртање,сликање 

и вајање 

   1 1 1       

Изабрани спорт    1 5 5 1 5 5 1 6 6 
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4.4.3 Изборни предмети 

 

  Изборне предмете у школи ученици бирају на основу интересовања и ресурса школе. Ученици се 

анкетирају и на основу њихових избора врши се реализација иброрних предмета у школи. У школској 

2017/18.години ученици су се определи за следеће изборне предмете: 

 

 

Предмет Први разред Други разред       Трећи разред Четврти 

разред 

Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. 

Верска 

настава 
2+1 

Брђ. 
36+13 2+1Брђ. 44+6 

2+1Брђ.+1Луњ.+ 

1Сем.=5 

41+14Б.+ 

2Л.+3С.= 

=60 

3+1Бр 50+13 

Грађанско 

васпитање 
 56  51 / 38  54 

Лепо 

писање 
/ 92+13 / / / / / / 

Народна 

традиција 
/ /     / 95+6 / 79+14Брђ. / 104+13 

 

 

 

Предмет Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. 

Верска 

настава 

4+1у 

Брђ. 
61+8Брђ. 4+1Брђ. 60+11 5 78+17 

2+1 у 

Брђ. 
37+8 

Грађанско 

васпитање 
3 53 2 37 

1+1 у 

Брђ. 
15+17Брђ. 5 78 

Информатика 

и 

рачунарство 
  

5гр.у 

мат.шк. 

1гр.у 

Брђ. 

76+11 6+1 107+17 
7+1у 

Брђ. 
114+8 

Цртање, 

сликање и 

вајање 

  1 25     

 

4.4.4 План посете наставника предметне наставе одељењима четвртог разреда 

 

 На основу члана 35. Закона о основном образовању и васпитању, а у циљу боље припреме 

ученика четвртог разреда за предметну наставу, наставници осмог разреда који ће наредне године 

изводити наставу у петом разреду, одржаће по два часа у сваком одељењу четвртог разреда. 

Наставници ће са учитељицама које изводе наставу у четвртом разреду донети прецизан план 

реализације часова до краја септембра. 
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5.  ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 
 

5.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 
 

5.1.1 Матична школа 

 

Разред Број одељења Број ученика 

Први 4 91 

Други 4 95 

Трећи 3 80 

Четврти 4 104 

Пети 4 114 

Шести 4 101 

Седми 4 95 

Осми 5 117 

УКУПНО: 32 797 

 

Брђани: 

 

Разред Издвојено одељење Број деце/ученика 

Први 1 13 

Други 1 6 

Трећи 1 14 

Четврти 1 13 

Пети 1 8 

Шести 1 10 

Седми 1 17 

Осми 1 9 

УКУПНО: 8 90 
 

Луњевица 

 

Разред Издвојено одељење Број деце/ученика 

Први 0 0 

Други 0 0 

Трећи 1 2 

Четврти 0 0 

УКУПНО: 1 2 

 

Семедраж:  
 

Разред Издвојено одељење Број деце/ученика 

Први 1 1 

Други 0 0 

Трећи 1 1 

Четврти 1 1 

УКУПНО: 3 3 
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5.1.2 Припремни предшколски програм у организацији школе 

Припремни предшколски програм  у организацији школе реализује се у ИО Семедраж и то за једног 

ученика. У организацији ДУ „Сунце“ реализоваће се у ИО одељењу Брђани. Број деце: 14 и 

распоређена су у једну предшколску групу 

5.1.3 Одељења ученика са сметњама у развоју 

 

Разреди Број ученика 

Први 0 

Други 0 

Трећи 2 

Четврти 2 

Пети 0 

Шести 2 

Седми 2 

Осми 1 

УКУПНО: 9 

 

Комбинација разреда: Весна Марковић Чегањац (шести,седми и осми), 

Зора Новаковић (други,трећи и пети) 

 

5.1.4 Продужени боравак 

 

Број група Број ученика 

Први разред-1 26 

Други разред-1 29 

УКУПНО:2 55 

 

5.1.5 Кретање броја ученика у последњих 10 година 

 

Школска година Укупан број ученика у 

школи(матична школа и  ИО) 

2005/2006. 950 

2006/2007. 920 

2007/2008 890 

2008/2009. 882 

2009/2010. 889 

2010/2011. 923 

2011/2012. 915 

2012/2013. 903 

2013/2014. 924 

2014/2015. 939 

2015/2016. 930 

2016/2017 909 
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6. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

6.1 ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

6.1.1 План Наставничког већа 

 

Време реализације Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Август/септембар * Подела предмета и одељења  
* Утврђивање успеха на крају 

школске године  

* Усвајање извештаја о раду у 

протеклом периоду  
* Усвајање Годишњег плана 

рада за наредну школску 

годину  

 Чланови 

наставничког 

већа 

Новембар * Анализа успеха ученика на 

крају првог класификационог 

периода 

 Чланови 

наставничког 

већа 

 Јануар                    * Извештај о успеху ученика на 

крају првог полугодишта  
* Реализација Годишњег плана 

рада школе у првом 

полугодишту  

 Чланови 

наставничког 

већа 

Април  * Успех ученика на трећем 

класификационом периоду  
* Верификација уџбеника за 

наредну школску годину 
* Припреме за обележавање Дана 

школе 

 Чланови 

наставничког 

већа 

Мај и јун * Извештај о успеху ученика на 

крају наставног периода 
* Извештај о успесима ученика 

на такмичењима у току 

школске године 
* Додељивање награда и 

похвала ученицима  за 

постигнуте резултате  
* Избор ђака генерације 
* Усвајање извештаја са 

екскурзија ученика 
* Усвајање предлога релација 

екскурзија ученика за наредну 

школску годину  
* Реализација завршног испита 
* Организационе припреме за 

нову школску годину  

 Чланови 

наставничког 

већа 
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6.1.2 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА  

 

Руководилац одељ.већа: Гордана Андрић 

 

Реализатори: Гордана Андрић, Јелена Ацовић, Марина Лињачки, Виолета Красојевић, Снежана 

Милосављевић, Нада Савићевић 

Време Активност Време Активност 

VIII Административна припрема за нову 

школску годину 

Планирање и програмирање рада у 

2017/18. (глобални,месечни,план 

стручног усавршавања) 

Доношење и усвајање Плана рада 

одељенског већа  

Избор руководилаца одељенског већа 

I/II Утврђивање нивоа постигнућа 

ученика 

Анализа резултата рада(реализација 

планова успех и владање на крају 

полугодишта 

Сређивање школске документације  

Родитељски састанци 

Стручно усавршавање 

Прослава Светог Саве 

IX Пријем првака 

Утврђивање структуре одељења 

Распоред часова 

Предлог набавке наставних средстава 

Припрема првог родитељског 

састанка(избор у Савет родитеља,Црвени 

крст,осигурање,кухиња,часописи...) 

Попуњавање школске документације 

III Прослава 8.марта-одељенске приредбе  

Такмичење рецитатора 

Стручно усавршавање 

X Обележавање Дечје недеље 

Одлазак на Сајам књига-стручно 

усавршавање 

Јесењи крос (школски,општински) 

Полудневни излет ученика  

Стручно усавршавање 

Припрема другог родитељског састанка 

IV Анализа успеха и владања на крају 3. 

тромесечја 

Припрема и одржавање родитељских 

састанака 

Стручно усавршавање 

Обележавање Дана општине 

XI Утврђивање нивоа постигнућа ученика 

Анализа успеха и владања на  крају првог 

тромесечја 

Родитељски састанци 

Стручно усавршавање 

V Прослава Дана школе 

Организовање и извођење екскурзије 

ученика 

Фотографисање ученика 

Стручно усавршавање 

Рад на припреми школског листа 

Пролећни крос(школски и општински) 

XII Припрема за Зимске сусрете учитеља-

стручно усавршавање 

Припрема ппиредбе поводом Нове године 

VI Завршно тестирање ученика 

Анализа рада Одељенског већа 

Писање извештаја рада 

Анализа успеха и владања ученика 

Сређивање школске документације 

Припрема и одржавање родитељских 

састанака 
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6.1.3 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

Руководилац одељењског већа: Душица Петровић 

 

Реализатори: Гордана Андрић, Јелена Ацовић, Марина Лињачки, Виолета Красојевић, Снежана 

Милосављевић, Нада Савићевић 

Време Активност Време Активност 

VIII Административна припрема за нову 

школску годину 

Планирање и програмирање рада у 

2017/18. (глобални,месечни,план 

стручног усавршавања) 

Доношење и усвајање Плана рада 

одељенског већа  

Избор руководилаца одељенског већа 

I/II Утврђивање нивоа постигнућа 

ученика 

Анализа резултата рада(реализација 

планова успех и владање на крају 

полугодишта 

Сређивање школске документације  

Родитељски састанци 

Стручно усавршавање 

Прослава Светог Саве 

 

IX Пријем првака 

Утврђивање структуре одељења 

Распоред часова 

Предлог набавке наставних средстава 

Припрема првог родитељског 

састанка(избор у Савет родитеља,Црвени 

крст,осигурање,кухиња,часописи...) 

Попуњавање школске документације 

 

III Прослава 8.марта-одељенске приредбе  

Такмичење рецитатора 

Стручно усавршавање 

X Обележавање Дечје недеље 

Одлазак на Сајам књига-стручно 

усавршавање 

Јесењи крос (школски,општински) 

Полудневни излет ученика  

Стручно усавршавање 

Припрема другог родитељског састанка 

 

IV Анализа успеха и владања на крају 3. 

тромесечја 

Припрема и одржавање родитељских 

састанака 

Стручно усавршавање 

Обележавање Дана општине 

XI Утврђивање нивоа постигнућа ученика 

Анализа успеха и владања на  крају првог 

тромесечја 

Родитељски састанци 

Стручно усавршавање 

V Прослава Дана школе 

Организовање и извођење екскурзије 

ученика 

Фотографисање ученика 

Стручно усавршавање 

Рад на припреми школског листа 

Пролећни крос(школски и општински) 

 

XII Припрема за Зимске сусрете учитеља-

стручно усавршавање 

Припрема ппиредбе поводом Нове године 

VI Завршно тестирање ученика 

Анализа рада Одељенског већа 

Писање извештаја рада 

Анализа успеха и владања ученика 

Сређивање школске документације 

Припрема и одржавање родитељских 

састанака 
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6.1.4 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

 

Руководилац одељењског већа: Мирјана Белић 

 

 

Реализатори: Зорица Обрадовић, Јелена Милетић, Мирјана Белић,  Драгана Ристовић, Љубица Стакић, 

Снежана Милосављевић 

Време Активност Време Активност 

VIII Административна припрема за нову школску 

годину 

Планирање и програмирање рада у 

2017/2018. (глобални, месечни план, план 

стручног усавршавања) 

Доношење и усвајање Плана рада 

Одељењског већа 

Избор руководиоца Одељењског већа 

I/II Утврђивање нивоа постигнућа 

ученика 

Анализа резултата рада (реализација 

планова, успех и владање ученика)на 

крају полугодишта 

Сређивање школске документације 

Родитељски састанци 

Стручно усавршавање 

Прослава Светог Саве 

Школска такмичења- математика 

Организација и реализација 

друштвено- корисног рада(ЕКО 

баланс) 

IX Утврђивање структуре одељења 

Распоред часова 

Предлог набавке наставних средстава 

Иницијално тестирање ученика 

Припрема првог родитељског састанка 

(избор у Савет родитеља, Црвени крст, 

осигурање, кухиња, часописи...) 

Попуњавање школске документације 

III Школска такмичења рецитатора 

Обележавање 8. марта 

Такмичења(математика) 

Стручно усавршавање 

X Обележавање Дечје недеље 

Одлазак на Сајам књига- стручно 

усавршавање 

Јесењи крос (шклски, општински) 

Хуманитарна акција 

Полудневни излет ученика I-IV разреда 

(Стара чаршија или Луњевица) 

Припрема другог родитељског састанка 

Организовање и извођење школе у природи 

IV Анализа успеха и владања ученика на 

крају трећег тромесечја 

Припрема и одржавање родитељских 

састанака 

Стручно усавршавање 

Обележавање Дана општине 

 

XI Утврђивање нивоа постигнућа ученика 

Анализа успеха и владања ученика на крају 

првог тромесечја 

Родитељски састанци 

Обележавање Дана просветних радника 

Стручно усавршавање 

V Прослава Дана школе 

Организовање и извођење екскурзије 

ученика 

Фотографисање ученика 

Стручно усавршавање 

Пролећни крос 

XII Стручно усавршавање 

Сарадња са ДУГМ 

Припремање прославе Нове године 

VI Завршно тестирање ученика 

Утврђивање нивоа постигнућа 

ученика 

Анализа рада Одељењског већа 

Писање извештаја о раду 

Анализа успеха и владања ученика 

Сређивање школске документације 

Припрема и одржавање родитељских 

састанака 

Стручно усавршавање 
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6.1.5 План одељенског већа IV  разреда 

 

Руководилац одељењског већа:Зорица Ристовић 

 

 

Реализатори: Мила Мишковић, Биљана Тодоровић, Светлана Ђуковић, Зорица Ристовић, Светлана 

Марковић, Снежана Милосављевић 

Време Активност Време Активност 

VIII Административна припрема за нову 

школску годину 

Планирање рада у 2017/2018. г. 

Усвајање плана рада Одељењског већа 

 

I/II Утврђивање нивоа постигнућа 

ученика 

Анализа успеха и владања на крају 

првог полугодишта 

Сређивање школске документације 

Школско такмичење из математике 

Родитељски састанци 

Стручно усавршавање 

Прослава Светог Саве 

 

IX Распоред часова  

Попуњавање школске документације 

Предлог набавке наставних средстава 

Организовање наставе у природи 

Припрема првог родитељског 

састанка(избор представника у Савет 

родитеља, Црвени крст, осигурање, 

кухиња,...) 

Попуњавање школске документације 

III  

Такмичење рецитатора 

Такмичење из математике 

Стручно усавршавање 

 

X Обележавање Дечје недеље 

Одлазак на Сајам књига- стручно 

усавршавање 

Јесењи крос (школски, општински) 

Договор о реализацији наставе у природи 

Полудневни излет ученика 

Стручно усавршавање 

Припрема другог родитељског састанка 

IV Утврђивање нивоа постигнућа 

ученика 

Анализа успеха и владања на крају 

трећег тромесечја 

Родитељски састанци 

Такмичење из математике 

Стручно усавршавање 

 

XI Утврђивање нивоа постигнућа ученика 

Анализа успеха и владања на крају првог 

тромесечја 

Родитељски састанци 

Прослава Дана просветних радника 

Новембарски дани просветних радника у 

Чачку, 

стручно усавршвање 

Такмичење у лепом говору 

 

V Прослава Дана школе 

Организовање и извођење екскурзије 

ученика 

Фотографисање  ученика 

Стручно усавршавање 

Рад на припреми школског листа 

Пролећни  крос(школски, 

општински) 

Текућа питања 

XII Припрема за Зимске сусрете учитеља, 

стручно усавршавање 

Припрема приредбе поводом Нове године 

VI Утврђивање нивоа постигнућа 

ученика(завршно тестирање) 

Анализа успеха и владања на крају 

трећег тромесечја 

Анализа рада Одељењског већа 

Сређивање школске документације 

Припрема и одржавање родитељских 

састанака 
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6.1.6 План одељенског већа V разреда 

 

Руководилац Одељењског већа V разреда: Раде Ђуричић 

 

Реализатори: Раде Ђуричић, Сања Пауновић, Петар Балшић, Олгица Томић Гаковић, Весна Ђокић 

Време Активност Време Активност 

IX Избор руководиоца Одељењ 

ског већа 

Израда и усвајање планова рада 

Одељењског већа, одељењског старешине 

и плана сарадње са родитељима 

Структура одељења, подаци о ученицима 

Усвајање планова и распоред писмених и 

контролних задатака 

III Анализа рада наставника, 

подстицање и унапређење наставе и 

увођење иновација 

Координирање образовно-васпитних 

активности са акцијама и 

манифестацијама које школа 

организује у сарадњи са друштвеном 

средином 

Питања и предлози 

X Упознавање чланова Одељенског већа са 

развојем ученика 

Предлог васпитног деловања свих 

наставника 

Питања и предлози 

IV Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Такмичења ученика  

Организација и реализација 

екскурзије ученика 

Текућа питања 

XI Успех и владање ученика на крају првог 

класификационог периода 

Договор о допунској и додатној настави, 

слободним активностима ученика 

Текућа питања 

V Стручно усавршавање чланова већа и 

примена у наставној пракси 

Резултати рада допунске наставе 

Питања и предлози 

XII Оптерећеност ученика и решавање 

проблема оптерећености 

Корелација рада наставника и праћење 

квалитета наставе у одељењу 

VI Успех и владање ученика на крају 

другог полугодишта 

Реализација планова рада 

Похвале и награде 

Договор о организацији припремне 

наставе 

I/II Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта и доношење 

мера за побољшање успеха 

Реализација планова рада у првом 

полугодишту 

Текућа питања 

VIII Резултати поправних испита 

Успех и владање ученика на крају 

школске године 
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6.1.7 План одељењског већа VI разреда 

 

Руководилац Одељењског већа: Душица Милић 

 

Реализатори: Душица Милић, Радмила Опанчина, Драгана Спасојевић, Бојан Дашић, Милош 

Игњатовић 

Време Активност Време Активност 

IX Избор руководиоца Одељењског већа за 

шк.2017/18.годину 

Усвајање планова Одељењског већа, 

Одељењског старешине, плана сарадње са 

родитељима, планирање екскурзије 

ученика 

Структура одељења 

Распоред писмених задатака , контролних 

вежби, договор око распореда  допунске 

наставе, ИОП-и 

Текућа питања 

III Изостајање ученика и како се то 

одражава на успех 

Предавања и трибине- 

организација/учешће 

 

X Сарадња предметних наставника у вези са 

свим питањима везаним за ученике 

6.разреда 

Сарадња са ПП службом 

IV Анализа успеха и владања на крају 

трећег класификационог периода 

Организација екскурзије 

Текућа питања 

 

XI Анализа успеха и владања на првом 

класификационом периоду 

Организовање  допунске наставе и ИОП-

и 

Текућа питања 

V Друштвено-користан рад- 

организација и учешће 

Анализа резултата остварених на 

такмичењима 

XII Анализа напредовања ученика који раде 

по ИОПу 

Анализа ефеката допунске наставе 

Изостајање ученика и како се то одражава 

на успех 

VI Утврђивање успеха на крају другог 

полугодишта 

Владање ученика 

Похвале и награде 

Реализација плана и програма у шк. 

2017/18.години 

Текућа питања 

 

I/II Утврђивање и анализа успеха на крају 

првог полугодишта 

Владање ученика 

Текућа питања 

 

VIII Резултати поправних испита 

Успех и владање ученика на крају 

школске године 
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6.1.8 План одељењског већа VII разреда 

Руководилац Одељењског већа: Снежана Дугић Царевић 

 
 

Реализатори: Милојка Џелетовић, Јованка Казаковић, Милка Вукашиновић, Снежана Дугић 

Царевић, Љиља Елек 

Време Активност Време Активност 

IX Избор руководиоца Одељењског већа 

Израда и усвајање планова рада 

Одељењског већа, одељењског старешине 

и плана сарадње са родитељима 

Структура одељења, подаци о ученицима 

Усвајање планова и распоред писмених и 

контролних задатака 

Организација екскурзије 

III Изостајање ученика и како се то 

одражава на успех 

Предавања и трибине- 

организација/учешће 

 

X Сарадња предметних наставника у вези са 

свим питањима везаним за ученике 

7.разреда 

Сарадња са ПП службом 

IV Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Такмичења ученика – резултати 

Текућа питања 

XI Утврђивање успеха  и владања ученика на 

крају првог класификационог периода 

Договор о допунској и додатној настави, 

слободним активностима ученика 

Текућа питања 

V Друштвено-користан рад- 

организација и учешће 

Анализа резултата остварених на 

такмичењима 

XII Анализа напредовања ученика који раде 

по ИОПу 

Анализа ефеката допунске наставе 

Изостајање ученика и како се то одражава 

на успех 

VI Успех и владање ученика на крају 

другог полугодишта 

Реализација планова рада 

Похвале и награде 

Договор о организацији припремне 

наставе 

I/II Успех и владање ученика на крају првог 

полугодишта 

Реализација планова рада у првом 

полугодишту 

 

VIII Резултати поправних испита 

Успех и владање ученика на крају 

школске године  
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6.1.9 План одељењског већа VIII разреда 

 

Руководилац : Зденка Тадић 

 
Реализатори: Јован Петровић, Славица Радојичић, Соња Петровић, Весна Даниловић, Зденка 

Тадић, Данијела Лазаревић 

Време Активност Време Активност 

IX Усвајање годишњих планова рада 

Одељењског већа, одељењског 

старешине, одељењске заједнице и избор 

члана за Савет родитеља 

Структура одељења 

Распоред писмених задатака 

Екскурзија ученика 

III Анализа рада наставника 

Изналажење бољих решења за 

увођење иновација као и за 

унапређење наставе 

Питања и предлози 

X Упознавање чланова Одељенског већа са 

постигнућем ученика и начина како да 

буду бољи 

Разговор и припрема за предстојећу 

екскурзију 

Питања и предлози 

IV Успех и владање ученика на крају 

трећег класификационог периода 

Слободне активности ученика 

Професионална оријентација-

презентације средњих школа 

Информација о припремној настави 

за полагање завршног испита и 

информације за упис у средњу школу 

XI Успех и владање ученика на крају првог 

класификационог периода 

Допунска, додатна настава и слободне 

активности 

V Успех и владање ученика на крају 

другог полугодишта 

Реализација планова рада 

Похвале и награде 

Спровођење завршног испита 

XII Корелација рада наставника и праћење 

квалитета наставе у одељењу 

Оптерећеност ученика и решавање 

проблема оптерећености 

Питања и предлози 

VI Утврђивање и анализа постигнућа 

ученика након полагања завршног 

испита 

I/II Успех и владање ученика на крају првог 

полугодишта и доношење мера за 

побољшање успеха 

Реализација планова рада и текућа 

питања 

VIII Резултати поправних испита 

Успех и владање ученика на крају 

школске године 

Утврђивање и анализа постигнућа 

ученика након полагања завршног 

испита у августовском року 
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7.ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

7.1 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ  ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОД. 

 

Руководилац Стручног већа за разредну наставу: Гордана Андрић 

 

Време Активност Време Активност 

VIII Доношење и усвајање Плана рада 

Стручног већа  

Доношење и усвајање Плана стручног 

усавршавања 

Израда иницијалних тестова  

 

Доношење плана рада за додатну наставу 

I/II Стручно усавршавање: Зимски сусрети 

учитеља Србије 

Прослава СВ.Саве(сарадња са веском 

заједницом и договор у припреми 

прославе 

Сарадња са Домом здравља:систематски 

преглед зуба 

Школска такмичења(3. и 4. разреда)  

 

IX Пријем првака 

Распоред часова(усклађивање распреда са 

предметним наставницима 

Предлог набавке наставних средстава 

Припрема првог родитељског 

састанка(избор у Савет родитеља,Црвени 

крст,осигурање,кухиња,часописи...) 

Попуњавање школске документације 

Сарадња са ДУГМ 

 

III Прослава 8.марта(Одељенске приредбе) 

Одабир уџбеника 

Такмичење рецитатора 

Стручно усавршавање 

Недеља безбедности у саобраћају-

сарадња са Стручним већем техничког и 

информатичког образовања  

Општинско  такмичење 3.и 4.разред 

 

X Обележавање Дечје недеље(подела 

задужења и распоред активности) 

Одлазак на Сајам књига-стручно 

усавршавање 

Јесењи крос (школски,општински) 

Одганизовање полудневногизлет ученика 

I- IV разреда 

Сарадња са КЦ-Бијенале 

 

IV Припрема и одржавање родитељских 

састанака 

Стручно усавршавање 

Окружно такмичење 4.разред 

Сарадња са установама у локалној 

заједници (Културни центар,Завичајни 

музеј 

XI  

Стручно усавршавање учитеља -Угледни 

час 

Утврђивање нивоа постигнућа ученика  

V Прослава Дана школе-договор 

реализације програма 

Организовање и извођење екскурзије 

ученика 

Фотографисање ученика 

Стручно усавршавање 

Рад на припреми школског листа 

Пролећни крос(школски и општински) 

 

XII  

Припрема за Зимске сусрете учитеља-

стручно усавршавање 

 

VI Анализа рада Стручног већа 

Писање извештаја рада 

Завршни тестови- подела задужења око 

израде 

Стручно усавршавање:Сабор учитеља 

Договор око одабира уџбеника за 

наредну школску годину 
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7.2 Стручно веће  техничког и информатичког образовања 

 

Руководилац стручног већа: Рада Марковић 

 

Време Активност Време Активност 

VIII Доношење плана рада већа за школску 

2017/18. годину. 

Израда годишњих и оперативних 

планова рада 

 

I/II Анализа рада на крају првог полугодишта  

Организација припреме за школско 

такмичење 

Угледни час: Ресурси и призводња 

IX Избор руководиоца већа 

План набавке материјала и средстава за 

наставу 

Припрема кабинета информатике 

III Организација и припреме за такмичење 

„Шта знаш о саобраћају“ 

Посета Музеју науке и технике и 

Ваздухопловном музеју за ученике VI  

разреда 

 

X Организовање практичне наставе за 

колеге на осову интересовања за Word и 

Excell 

Секција из програмирања 

Саобраћајна секција 

Секција архитектуре и грађевинарства 

Секција дигиталне фотографије 

Угледни час: Саобраћај 

IV организовање акције безбедносити у 

саобраћају „Безбедан на улици“ 

Посета Музеју науке и технике и 

Ваздухопловном музеју за ученике VI  

разреда 

Организовање акције прикупљања 

материјала за рециклажу – недеља 

рециклаже 

Посета ученика петог разреда центру за 

рециклажу. 

 

XI Угледни час: Дигитална писменост 

Припрема ученика и учешће на 

такмичењу DABAR 

V Посета производном предузећу у складу 

са планом Професионалне оријентације за 

ученике VII разреда 

Организовање изложбе радова ученика 

 

XII Упознавање са календаром такмичења и 

важећим 

пропозицијама за 2017/2018. 

Посета фестивалу науке и музеју Николе 

Тесле за ученике VIII разреда 

VI Анализа постигнутих резултата ученика и 

рада стручног већа у протекој школској 

години и предлог плана за наредну 

школску годину 

Изрaда предлога поделе часова на 

наставнике 

 

 

Посета часовима биће реализована у оквиру пројекта SHARE, према акционом плану посете 

часовима. 
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7.3 Стручно веће за физичко васпитање 

 

Руководилац стручног већа:Драгана Спасојевић 

 

Време Активност Време Активност 

VIII Доношење плана рада стручног већа 

Усвајање и разматрање наставних 

планова и програма за школску 2017/18. 

I/II Аналлиза успеха ученика на крају првог 

класификационог периода са такмичења 

Слободне активности на снегу и одлазак у 

оближњи парк или спортско игралиште 

 

IX Евидентирање ученика са здравственим 

проблемима 

Припрема организација и спровођење 

кроса за Срећније детињство 

Излет са пешачењем пети разред 

 

III Учешће на такмичењима 

Фестивал на Златибору 

X Организовање и одлазак на атлетски 

стадион(извођење наставних атлетских 

јединица) 

Организовање и спровођење школских 

такмичења 

 

IV Организовање и одлазак на атлетски 

стадион(извођење наставних атлетских 

јединица 

Организовање школских турнира 

Недеља спорта 

XI Учешће на општинским такмичењима 

Пешачки излети у околини 
V Учешће на такмичењима 

Организовање школских турнира 

Припрема и извођење кроса РТС-а 

Прослава дана школе 

 

XII Слободне активности на снегу и одлазак 

у оближњи парк или спортско игралиште 
VI Анализа рада стручног већа 

Предлог поделе часова за наредну 

школску годину 

Избор руководиоца већа 

 

 

У току целе школске године: Пети разред слободне активности се организују у спортској хали бреза 

Одлазак на базен на Рудник 
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7.4    План рада Стручног већа за математику 

Руководилац  већа: Петар Балшић 

 

Време Активност Време Активност 

VIII -Доношење плана рада за школску 2017/ 

18. годину 

Формулисање критеријума оцењивања у 

складу са Правилником о оцењивању и 

стандардима образовања 

 Израда иницијалних тестова  

I/II Полугодишњи тест знања  

Анализа успеха ученика у првом 

полугодишту 

Класификација градива основног нивоа 

по темама за сваки разред(за друго 

полугође) 

Израда задатака и питања основног нивоа 

по темама 

Стручно усавршавање наставника 

Припреме за учешће на даљим нивоима 

такмичења 

IX Доношење плана рада за додатну наставу 

Планирање и организовање допунске 

наставе 

Класификација градива основног нивоа 

по темама за сваки разред(за прво 

полугође) 

Израда задатака и питања основног нивоа 

по темама 

Евиденција постојећих и набавка нових 

наставних средстава 

III Учествовање на Општинском такмичењу 

Анализа постигнутих резултата на 

такмичењу 

Текућа питања 

X Информисање ученика и  набавка 

математичког листа  

IV Окружно такмичење  

Анализа постигнутих резултата на 

такмичењима 

Припреме  за  Републичко такмичење 

Изложба дечјих радова 

XI Сарадња са општинским и 

међуопштинским активима наставника 

математике 

V Посета ЦИРНТу  -  у оквиру обележавања 

маја- месеца математике 

Припреме и учешће на Републичком 

такмичењу 

Годишњи тест знања 

Организација припремне наставе за 

ученике 8. разреда 

Договор о коришћењу уџбеника за 

наредну школску годину 

Реализација програма редовне, допунске 

и додатне наставе 

XII Припрема за школско такмичење 

Организовање школског такмичења 

Извештај са школског такмичења  

 

VI Организација поправних испита за 

ученике 8. разреда 

Подела часова за школску 2018/19. 

Избор руководиоца већа за наредну 

школску годину 
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7.5  Стручно веће за уметности 

 

Руководилац већа: Милош Живковић 

 

Време Активност Време Активност 

VIII Доношење плана рада већа за школску 

2017/18. годину. 
I/II -Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

Посета позоришту (Београд, Крагујевац) 

IX Израда годишњих и оперативних планова 

рада 
III Посета позоришту (Београд, Крагујевац) 

X Организовање секција, хора 

Посета изложбама, концертима 
IV Посета манастиру Враћевшница 

Сарадња са стручним већем за физичко 

васпитање 

Организовање изложбе радова ученика 

XI Стручно усавршавање( присуствовање 

семинарима, праћење стручне литературе 

из области музичке и ликовне културе) 

V Организовање изложбе радова ученика 

XII Организација програма за Дан Светог 

Саве 

Сарадња са стручним већем за српски 

језик 

VI Анализа постигнутих резултата и рада 

стручног већа у протекој школској години 

и предлог плана за наредну школску 

годину 

Избор руководиоца већа за наредну шк. 

године  

 

 

7.6 Стручно веће за природне науке 

Руководилац стручног већа: Сања Пауновић 

 

Време Активност Време Активност 

VIII Анализа рада у школској 2016/2017. год. 

Предлог плана актива за наредну 

школску годину и избор руководиоца 

већа 

Подела предмета на наставнике 

I/II Договор око предстојећих такмичења 

Израда тестова за школско такмичење 

Анализа успеха на крају 1. Полугодишта 

Школско такмичење 

Анализа постигнутих резултата на 

школском такмичењу 

IX Израда годишњег плана за 5. 6. 7.  и 8. 

разред 
III Општинско такмичење 

Анализа постигнутих резултата на 

општинском такмичењу 

Израда инсектаријума 

X Распоред додадне и допунске наставе 

Договор о слободним активностима 

Уређење кабинета биологије и 

хемије,физике 

IV Могућности извођења наставе у природи 

(ближој околини ) 

Израда хербаријума 

Организација око посете акваријуму у 

Крагујевцу 

XI Стање наставних средстава, могућност 

набавке нових 

Припрема ученика за такмичење 

Стручна литература и припрема за часове 

V Посета акваријуму у Крагујевцу 

Заштита човекове околине. 

Посета Београду. 

XII Стручно усавршавање и учествовање на 

семинарима 
VI Анализа успеха на крају 2. полугодишта 
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7.7 Стручно веће  за стране језик 

Руководилац Стручног већа: Славица Радојичић 

 

 

Време Активност Време Активност 

VIII Договор о раду у шк. 2017/2018. години 

Дефинитиван договор око поделе часова 

на наставнике 

Израда плана Стручног већа за стране 

језике, израда глобалних планова рада за 

енглески, италијански и немачки језик,  

контролисање годишњих програма од 1. 

до 8. разреда 

Израда плана стручног усавршавања за 

шк. 2017/2018. 

I/II Договор наставника италијанског око 

организовања карневала. 

Извештај са стручног усавршавања  

Договор  о организацији школског 

такмичења и припрема ученика за 

општинско такмичење 

IX Планирање писмених и контролних 

задатака и усклађивање термина израде 

са другим предметима 

Усклађивање критеријума оцењивања 

Обележавање Европског дана језика 

Евидентирање ученика са посебним 

потребама и евентуална израда плана 

рада са таквим ученицима 

Договор о сарадњи са другим стручним 

већима, тимовима... 

Планирање динамике израде тематских 

паноа у току школске године. 

III Анализа  остварених резултата на 

општинском такмичењу 

Анализа ефеката допунске наставе на 

успех и оцене 

Договор о избору уџбеника за наредну 

школску годину 

X Планирање допунске и додатне наставе 

(по потреби) 

Договор о садржајима за паное и израда 

материјала  

Посета Сајму књига 

IV Анализа успеха ученика из страних језика 

на 3. класификационом периоду 

Договор о активностима везаним за дан 

планете Земље 

Студијско путовање (American corner) 

XI Анализа реализације садржаја на  крају 1. 

класификационог периода 

Договор о сарадњи са колегама који 

предају друге предмете и корелација у 

настави 

Израда и постављање тематских паноа 

V Анализа остварених резултата на 

такмичењима 

Припрема и израда тематског паноа или 

радионице поводом Дана школе 

XII Планирање и одржавање угледног часа 

(или присуство на таквом часу) 

Анализа успеха на крају 1. 

класификационог периода 

Анализа рада Стручног већа у првом 

полугодишту 

Договор о активностима везаним за Нову 

годину 

VI Анализа успеха ученика на крају 

2.полугодишта и предлози за похвале или 

награде 

Извештај о раду Већа  

Подела фонда часова на наставнике за 

наредну школску годину 

Избор председника стручног већа за 

наредну школску годину. 

 

Посета часовима биће реализована у оквиру пројекта SHARE, према акционом плану посете 

часовима. 
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7.8 План рада Стручног већа друштвених наука 

Руководилац већа: Биљана Малеш 

 

Време Активност Време Активност 

VIII Aнaлизa рeзултaтa пoпрaвних испитa 

Рaд Вeћa у прoтeклoj гoдини 

Усвајање годишњег плана рада за 

2017/18. 

Усaглaшaвaњe плaнoвa рaдa (кoрeлaциja) 

уз рaзмaтрaњe измeнa и дoпунa у 

нaстaвним прoгрaмимa 

Доношење плана рада секција 

 

I/II Успeх учeникa нa крajу првoг 

пoлугoдишта 

Доношење мера за побољшање успеха 

ученика 

Рeaлизaциja дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe и 

сeкциja и брoj oбухвaћeних учeникa 

IX Oпрeмљeнoст нaстaвним срeдствимa, 

уџбeници, приручници, стр. литeрaтурa и 

материјалне потребе за наступајућу 

годину 

Посета храму 

Сарадња са установама у локалној 

заједници 

 

III Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних 

зaдaтaкa и успeх учeникa нa крajу трeћeг 

трoмeсeчja 

Рeaлизaциja дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe и 

сeкциja и брoj oбухвaћeних учeникa 

Успeх учeникa нa тaкмичeњимa 

X Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних 

зaдaтaкa и успeх учeникa нa крajу првoг 

трoмeсeчja 

Усaглaшaвaњe критeриjумa oцeњивaњa уз 

aнaлизу примeнe Прaвилникa o 

oцeњивaњу учeникa 

Сарадња са установама у локалној 

заједници и посета манастирима 

Посета храму 

 

IV Сарадња са установама у локалној 

заједници и посета манастирима, храму 

Посета Београду 

XI Посета храму 

Сарадња са установама у локалној 

заједници 

 

V Сарадња са установама у локалној 

заједници и посета манастирима, храму 

XII Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних 

зaдaтaкa  -  

Припрeмa учeникa зa тaкмичeњa 

Посета храму 

Сарадња са установама у локалној 

заједници 

VI Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних 

зaдaтaкa и успeх учeникa нa крajу другoг 

пoлугoдишта 

Изрaдa плaнa стручнoг усaвршaвaњa и 

усвајање извештаја  

Изрaдa гoдишњeг плaнa рaдa за наредну 

школску годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

7.9 Стручно веће за српски језик 

Руководилац већа:Јасмина Радосављевић 

 

Време Активност Време Активност 

VIII Усвајање плана рада,  

Избор руководиоца већа 

Подела часова 

Подела задужења у вези са реализацијом 

приредби, школско листа, секције и 

такмичења. 
 

I/II Одлазак чланова већа на републички 

зимски семинар у Београд, 

Оцена семинара и размена искустава, 

Договор о припреми представе за 

такмичење „На малој школској сцени“ 

IX Договор о организовању и реализацији 

секцијског рада 
III Припрема и организовање ученика за 

школско такмичење из језика,  

Припрема и организовање ученика за 

општинско такмичење из језика, 

Припрема и организовање ученика за 

школско и општинско такмичење 

рецитатора, сарадња са другим школама и 

већима 

Посета Дому културе, Чачак 

 

X Организовање посета ученика културним 

дешавањима 

Одлазак чланова већа на Сајам књига 

IV Посета Књажевско-српском театру, 

Крагујевац 

Посета наставника ученицима четвртог 

разреда 

 

XI Посета Пожаревцу- „Етно Игре“ 

Посета наставника ученицима четвртог 

разреда 

V Припрема и организовање прослава Дана 

школе, реализација приредбе у Дому 

културе 
 

XII Припрема и организација прославе 

Светог Саве, реализација приредбе у 

Дому културе 

VI Организовање припремне наставе за упис 

у средње школе ученика осмог разреда, 

Рад на припреми школског листа 

„Прозор“ и анализа рада Већа током 

школске године 
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8.ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА 

 

8.1 Програм рада стручног актива за развој школског програма 
 

     Чланови стручног актива – реализатори:                                                                                                                            

1-Весна Недић                                           7.  Јасмина Радосављевић 

2Светлана Марковић                               8.  Рада Марковић 

3Јелена Ацовић                                        9.  Сања Пауновић 

4Славица Радојичић                                10. Данијела Ковачевић 

5Милка Вукашиновић 

1. Љиља Елек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

време Caдpжaj, активности Носиоци и 

сарадници 

Начин и исходи 

VIII 

IX 

X 

 Анализа и уношење измена у ШП, 

израда анекса  

 Израда и усвајање плана рада 

Актива 

 Припремљеност планова наставе и 

ваннаставних активности 

 Анализа распореда  писаних 

провера знања 

 

Чланови 

Актива, 

рyковод.-  

члaнови  

стручних већа 

наставници, 

консултације 

договори 

анализа 

(дневници рада) 

XII   Реализација школског програма 

за први и други циклус  

  реализација оперативних 

наставних планова и програма 

 

Члaнови  

актива 

 

Праћењe и увид у 

документацију 

 

 

 

II 

 Реализације школског програма у 

првом полугодишту 

 Планирање активности за друго 

полугодиште 

 

Члaнови 

актива 

 

Праћењe и увид у 

документацију, анализа и 

закључивање о 

реализацији ШП 

IV 

V 

  реализације школског програма 

за први и други циклус на крају 

трећег тромесечја 

 Припреме и израда новог ШП за 

наредни 4-годишњи период 

 

члaн. актива 

 

протоколи праћења 

разговор 

анализа  

VI  Анализа реализације школског 

програма за први и други циклус 

 Анализа реализације оперативних 

наставних планова и програма 

 Анализа анкетирања ученика за 

изборне предмете 

 Писање извештаја Актива за 

развој ШП 

 Израда Школског програма за 

наредни 4-годишњи период 

 

члaн. Актива 

за развој ШП, 

руков.стр.већа 

консултације 

договор 

протоколи праћење 

разговор 

анализа 

предлози и писање 

програма, 

усвајањеизвештаја 
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9. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Чланови су: 

1. Небојша Станишић, координатор 

тима 

2. Весна Недић 

3. Душица Милић 

4. Виолета Красојевић 

5. Мирјана Белић 

6. Јелена Новаковић 

7. Весна Марковић Чегањац 

8. Ана Ђорђевић 

9. Зденка Тадић 

10. Александар Милетић 

11. Бојан Дашић 

12. Славица Ликић 

13. Драшко Симоновић 

14. Зденка Тадић 

15. Радмила Опанчина
 

месец САДРЖАЈ РАДА носиоци 

август 

Конституисање Стручног актива за развојно планирање Чланови 

актива 

Усвајање годишњег плана рада Чланови 

актива 

Анализа резултата и писање извештаја о остварености 

Акционог плана за школску 2016/17. 

 

Чланови 

актива 

септембар 

Израда Акционог плана за школску 2017/18. Тим за 

израду 

акционог 

плана 

Представљање Акционог плана за школску 2017/18. 

Наставничком већу 

 

Руководилац 

актива 

јануар 

Анализа реализације и праћење Акционог плана за школску 

2017/18. годину  

 

Чланови 

актива 

август 

Анализа реализације и праћење Акционог плана за школску 

2017/18. Годину 

 

Чланови 

актива 

Писање извештаја о реализацији Школског развојног плана за 

школску 2017/18. Годину 

 

Чланови 

актива 

 

Акциони план школског развојног плана је саставни део ГПРШ – у прилогу. 
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9.1  План рада Тима за самовредновање 
 

Чланови тима: 

1. Милојка Џелетовић 

2. Мила Мишковић 

3. Зорица Обрадовић 

4. Јованка Казаковић 

5. Нада Савићевић 

6. Зоран Маринковић 

7. Славица Бојовић 

8. Виолета Красојевић 

9. Душица Петровић 

10. Милош Игњатовић 

11. Олгица Томић Гаковић 

12. Петар Балшић 

13. Снежана Царевић Дугић 

14. Весна Недић

Време 

реализације 

Активности Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације и 

евалуације 

СЕПТЕМБАР 

 

 

 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

ЈУН/АВГУСТ 

1.Избор области самовредновања 

2.Конституисање тимова за 

самовредновање Подела задужења у 

оквиру тима  

 

 

Спровођење потребнох активности у 

циљу прикупљања потребних података 

и њихова анализа 

 

 

 

 

Писање извештаја 

Презентација на Наставничком већу 

 

 

 

 

 

ТИМСКИ 

 

 

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА 
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9.2 План рада Педагошког колегијума 
 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и два  актива, а председава 

директор, односно помоћник директора. Педагошки колегијум разматра питања и заузима 

ставове у вези са пословима директора из Закона о основама система образовања и 

васпитања 

 

Чланови педагошког колегијума су:  

1. Гордана Андрић- Стручно веће за разредну наставу 

2. Јасмина Радосављевић -  Стручно веће за српски језик 

3. Славица Радојичић - Стручно веће за стране језике 

4. Милош Живковић  - Стручно веће за ликовно васпитање и музичку културу 

5. Биљана Малеш- Стручно веће за друштвене науке 

6. Петар Балшић - Стручно веће за математику 

7. Сања Пауновић  - Стручно веће за природне науке 

8.  Драгана Спасојевић  - Стручно веће за физичко васпитање 

9. Рада Марковић- Стручно веће за техничко и информатичко образовање 

10. Ана Басарић Лучић - Представник стручних сарадника 

11. Драгица Радишић- Председава и руководи педагошким колегијумом 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Анализа остварености 

плана стручног 

усавршавања запослених 

2016/2017. 

Увид у доку-ментацију 

достав-љених 

сертификата 

 

Директор Драгица Радишић 

Помоћник директора 

Славица Ликић 

 

 

 

ОКТОБАР 

 

Доношење плана стручног 

усавршавања за 2017/2018. 

 

 

Анализа остварености 

развојног плана установе 

Тимови за самовредновање 

Сагледавање броја ученика 

којима је потребна додатна 

подршка у образовању, 

анализа постојеће 

документације 

Прикупљање захтева 

стручних већа и раз-

матрање расположивих 

финансијских 

средстава 

 

Извештај о 

остварености развојног 

плана 

 

 

Председници стручних већа 

 

 

 

 

Представник стручног 

актива за развојно 

планирање 
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Јануар  

Остваривање планова  

инклузије 

 

 

 

Мере унапређења рада 

 

 

 

Текућа питања 

Увид у планове 

инклузије 

 

Извештај шта је од 

наставних средстава 

набаљено и шта може 

још да се до краја 

године набави 

 

Према потребама 

Председници већа и 

педагошко- психолошка 

служба 

 

Чланови колегијума 

 

Чланови педагошког 

колегијума 

 

Фебруар/март Извештај успеха и владања 

на крају првог полугодишта 

 

Извештаји о раду и 

реализацији планова рада у 

првом полугодишту 

Анализа рада 

 

Прикупљање 

извештаја 

 

Анализа планираних и 

реализованих садржаја 

 

Руководиоци одељенских 

већа 

 

Чланови педагошког 

колегијума 

 

Мај 

 

Јун  

Рад ментора и приправника 

Извештаји стручних већа за 

годишњи извештај школе 

Степен остварености 

школских програма 

Анализа рада 

Прикупљање 

извештаја 

Анализа планираних и 

реализованих садржаја 

Анализа постојећег 

плана и допуна 

Чланови колегијума   
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9.3 Планови рада стручних сарадника школе 
 

9.3.1 План рада педагога школе  

Весна Недић,педагог 

 

 

Активности/теме 

 

 

Начин реализације 

 

Време 

реализације 

 

 

Планирање и 

програмирање 

 

 Учествовање у изради појединих делова Годишњег плана 

рада школе 

 Учествовање у изради анекса Школског програма 

 Ангажовање у изради планова и програма: васпитног рада са 

ученицима, стручних органа, програма заштите од 

насиља,занемаривања и злостављања, актива за развј ШП, 

Учен.парламента) 

Учествовање у изради програма рада Тима за заштиту од 

насиља, злостављања и занемаривања 

Сачињавање годишњег и месечних планова рада педагога 

Учествовање у изради ИОП-а за поједине ученике којима је 

потребна додатна подршка у образовању 

 

 

 

Август,септе

мбар 

2017.године 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

 

Праћење организације ВОР 

Праћење и анализа планова рада наставника 

Праћење адаптације ученика првог и петог разреда  

Праћење усклађености програмских садржаја са узрасним 

карактеристикама ученика 

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и 

ИОП-а 

Учествовање у раду комисије за проверу савладаности 

програма увођења у посао наставника 

Праћење анализе успеха и владања ученика на 

класификационим периодима, као и предлагање мера за 

њихово побољшање 

Праћење ефеката и поступака оцењивања 

Учествовање у истраживањима васпитно-образовне праксе 

које се  реализује у школи или од стране неке 

научноистраживачке институције или стручног друштва у 

циљу унапређивања васпитно-образовног рада 

Провера овладаности техником и брзином читања ученика 1.и 

2.разреда 

 

 

 

 

 

Током 

године 
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Рад са 

наставницима 

 

 

 

 

Пружање помоћи наставницима на унапређивању квалитета 

ВОР,односно наставе иницирањем коришћења савремених 

метода и облика рада 

Анализа посећених часова и других облика ВОР(сагледавање 

њихове дидактичке заснованости и прилагођености садржаја 

узрасту ученика, као и давање предлога за њихово 

унапређење) 

Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са 

ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим, 

као и ученицима са тешкоћама) 

Пружање помоћи наставницима у коришћењу различитих 

метода,техника и инструмената оцењивања 

Праћење начина вођења педагошке документације и израда 

извештаја о истим 

Испитивање узрока проблема који се јављају у образовно-

васпитном раду 

Учествовање и пружање помоћи у реализацији образовно-

васпитних циљева и задатака појединих наставних тема и 

јединица 

Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији 

појединих тема и садржаја на часовима одељенске заједнице 

Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама нових ученика 

Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао 

и у припреми за полагање за лиценцу 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

9.3.2 План рада психолога 

 

Ана Басарић Лучић, дипл.психолог и психотерапеут 

 

 

Активности/теме 

 

 

Начин реализације 

 

Време 

реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирање и 

програмирање 

 

 

 

 

-Израда годишњег програма рада и месечних планова рада 

психолога. 

- Припремање плана посете часовима редовне наставе. 

- Припремање плана сопственог стручног усавршавања и 

професионалног развоја. 

- Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада 

установе. 

- Израда делова годишњег плана рада школе који се односе на 

планове и програме:професионалне оријентације,рада тимова 

за самовредновање,заштите ученика од насиља,злостављања и 

занемаривања 

- Израда плана реализације тематских психолошких 

радионица за ученике од петог до осмог разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август, 

Септембар 
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Праћење и 

вредновање 

васпитно-

образовног рада 

 

 

Учествовање у континуираном праћењу и подстицању 

напредовања деце у развоју и учењу. 

- Праћење примене мера индивидуализације и индивидуалних 

образовних планова. 

- Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе и 

стручих тимова чији сам члан. 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

      РАД СА 

НАСТАВНИЦИМ

А 

 

 

 

-Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења 

и посматрања дечјег напредовања у функцији подстицања 

дечјег развоја. 

-Пружање подршке наставницима у области прилагођавања 

рада потребама ученика,избора одређених техника учења, 

стварања подстицајне атмосфере на часу,развијања 

конструктивне комуникације и демократских односа у 

одељењу. 

-Саветовање наставника у индивидуализацији васпитно-

образовног рада на основу уочених потреба,интересовања и 

способности деце,односно психолошке процене 

индивидуалних карактеристика деце и остварености 

образовних постигнућа у школи. 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

 

 

 

- Учешће у организацији пријема првака,праћења процеса 

адаптације и пружање подршке у превазилажењу тешкоћа 

адаптације.  

- Учешће у праћењу дечјег напредовања у развоју и учењу. 

-Учешће у идентификовању деце којој је потребна подршка у 

васпитно-образовном раду. 

-Испитивање деце за полазаку у школу. 

-Структуирање одељења првог разреда. 

-Испитивање општих и посебних способности,особина 

личности,мотивације за учење,професионалних 

опредељења,групне динамике одељења,вредносних 

оријентација и ставова. 

-Саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у 

учењу,развојне,емоционалне и социјалне тешкоће,проблеме у 

прилагођавању и понашању. 

-Пружање подршке ученицима који раде по ИОП-у и 

ученицима из осетљивих друштвених група. 

-Идентификовање ученика са изузетним способностима. 

-Учествовање у појачаном васпитном раду који врше повреду 

правила понашања. 

-Координирање радом ученичког парламента. 

- Реализовање тематских психолошких радионица са 

ученицима. 

- Професионално информисање и професионална 

оријентација ученика осмог разреда. 

- Реализовање предавања о техникама успешмог учења за 

ученике петог разреда. 

 

 

 

Током 

године 

 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМА/

СТАРАТЕЉИМА 

 

 

-Прикупљање података о детету приликом испитивања за 

полазак у први разред. 

-Саветодавни рад са родитељима деце која имају тешкоће у 

развоју,учењу и понашању. 

-Саветодавни рад са родитељима деце са којима се спроводи 

појачани васпитни рад. 
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Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима,педа

гошким 

асистентом и 

пратиоцем детета 

 

-Сарадња са родитељима деце која раде по ИОП-у. 

-Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

припреми докумената установе,извештаја и анализа. 

-Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем ученика на 

координацији и извођењу активности у пружању подршке 

ученицима који раде по индивидуалном образовном плану 

-Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и 

жалби ученика и њихових родитеља на оцену из предмета и 

владања. 

-Редовна размена,планирање и усаглашавање заједничких 

послова са другим стручним сарадницима у установи. 

 

Током 

године 

 

 

Сарадња са 

надлежним 

установама,орган

изацијама,удруже

њима и јединицом 

локалне 

самоуправе 

 

 

-Сарадња са Центром за социјални рад,Здравственим 

центром,Црвеним крстом,Колом српских сестара,основним и 

средњим школама на територији општине,Друштвом 

психолога Србије,Савезом друштава психотерапеута 

Србије,Институтом за психологију,Учешће у раду Актива 

стручних сарадника моравичког округа и Подружнице 

психолога моравичког округа. 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

Учествовање у 

раду стручних 

органа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Присуствовање седницама наставничког већа 

 

-Учествовање у раду тимова установе(тим за инклузивно 

образовање,тим за заштиту деце од насиља,злостављања и 

занемаривања). 

 

- Присуствовање састанцима Педагошког колегијума. 

 

Током 

године 

 

 

Вођење 

документације,пр

ипрема за рад и 

стручно 

усавршавање 

 

-Вођење евиденције о сопственом раду 

 

-Вођење евиденције о извршеним 

анализама,истраживањима,психолошким 

тестирањима,посећеним часовима и свим осталим 

активностима које реализује психолог. 

 

-Стручно усавршавање праћењем стручне 

литературе,похађањем акредитованих 

семинара,симпозијума,сабора и других стручних скупова 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 
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9.3.3.План рада дефектолога 

 

 

Весна Марковић Чегањац, дипл.дефектолог-сурдолог 

 

 

Активности/теме 

 

 

Начин реализације 

 

Време 

реализације 

 

 

 

 

Планирање и 

програмирање 

 

-Израда годишњег и оперативног плана и програма 

сопственог рада  

-Анализа,предвиђање, осмишљавање,подстицање и 

усмеравање развоја дефектолошке делатности тако да 

она буде у потпуности усклађена са потребама и 

развојним потенцијалом деце у школи. 

-Унапређивање инклузивног образовања 

-Планирање наставних и ваннаставних активности за 

поједине ученике или групе ученика 

-Учествовање у изради индивидуалних образовних 

планова и пружање посебне подршке ученицима који 

се школују по индивидуализованој настави 

-Подстицај и праћење деце која су укључена у 

инклузивни програм 

-Посета издвојеном одељењу у Брђанима и Луњевици 

 

 

Август,септембар  

 

 

 

 

 

 

 

 

Током.године 

 

 

Сарадња са 

наставницима 

 

-Пружање подршке и помоћи наставницима који у 

одељењима имају децу која су укључена у инклузивни 

програм 

-Оснаживање наставника за рад са ученицима са 

сметњама у развоју и из осетљивих друштвених група 

кроз упознавање са карактеристикама тих ученика и 

предлагање поступка који доприноси њиховом 

развоју 

-Пружање помоћи подршке наставницима у раду са 

ученицима који имају тешкоће на неком од нивоа 

вербалне и невербалне комуникације 

-Пружање подршке наставницима у раду са 

родитељима ученика са сметњама у развоју и 

осетљивих група 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

Рад са ученицима 

 

-Испитивање артикулационим тестом говорни статус 

сваког ученика првог разреда 

- Рад са дијагностикованим ученицима првог разреда 

-Наставак рада са ученицима који су били на третману 

у току прошле школске године а третман није 

завршен 

-Дијагностиковање деце са тешкоћама у читању, 

писању и рачунању. 

-Корекција поремећаја функције читања, писања и 

рачунања 

-Дијагностиковање деце која имају оштећење слуха и 

помоћ у превазилажењу тешкоћа које доноси овакав 

вид оштећења 

 

Септембар,октобар  

 

 

 

 

 

Током године 
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-Рад са ученицима који муцају,говоре брзо, или 

патолошки споро 

-Превенција, дијагностика, рехабилитација 

поремећаја вербалне и невербалне комуникације код 

ученика са посебним потребама 

 

 

 

Сарадња са 

родитељима 

 

-Упознавање родитеља о раду дефектолога са 

ученицима 

-Пружање подршке родитељима у превазилажењу 

говорно језичких проблема деце 

-Сарадња са родитељима на пружању подршке 

ученицима који похађају школу по индивидуалном 

образовном плану 

-Информисање родитеља о напредовању ученика на 

третману 

 

 

 

Током године 

 

Рад са директором и 

стручним 

сарадницима 

 

-Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

истраживању,раној детекцији и решавању 

специфичних проблема и потреба установе 

-Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика на координацији и извођењу активности у 

пружању подршке ученицима који раде по 

индивидуалном образовном плану 

-Сарадња на истраживању и решавању специфичних 

проблема и потреба установе 

 

 

 

 

Аналитичко 

истраживачки рад  

 

 

-Извођење истраживања у оквиру школе 

-Учествовање у истраживању других стручних 

служби у оквиру школе 

 

 

Током године 

 

Учествовање у раду 

стручних органа 

 

-Присуствовање седницама наставничког већа 

-Сарадња и размењивање информација са стручним 

сарадницима и учествовање у унапређивању 

образовне праксе 

 

Током године 

 

 

Вођење 

евиденције,припреме 

за рад и стручно 

усавршавање 

-Вођење евиденције о сопственом раду 

-Писање извештаја о раду у оквиру годишњег 

извештаја о раду школе 

-Вођење документације о раду са ученицима 

-Вођење евиденције о раду са родитељима и 

наставницима 

-Стручно усавршавање,праћење стручне 

литературе,похађање акредитованих 

семинара,симпозијумима и дугих стручних скупова 

 

 

 

Током године 
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9.3.4 Програм рада библиотекара 

ОШ „Краљ Александар I“ школске 2017/2018. године 

 

 Васпитно-образовна делатност 

 

 упознавање ученика са радом библиотеке 

 упознавање ученика са постојећом библиотечком грађом 

 развијање читалачких способности ученика, стварање навика да сами траже 

потребну литературу и пружање помоћи при избору литературе 

 развијање навика код ученика да пажљиво рукују библиотечком грађом 

 одабирање и припремање литературе за додатни и допунски рад 

 промоција читања и развијање читалачких способности ученика 

 држање часова према плану и програму учитеља и наставника 

 обележавање значајних датума 

 организација програма и реализација пројеката у виду радионица, изложби и 

других активности 

 

Сарадња са наставницима 

 

 учествовање у припремању годишњег и развојног плана школе 

 сарадња при набавци литературе 

 набавка и коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике, стручне 

сараднике и ученике 

 одабирање и припремање литературе и друге библиотечке грађе потребне за 

припрему наставника за час 

 сарадња са стручним већима, педагошко-психолошком службом и директором 

школе у вези са набавком стручне, методичко-педагошке и друге литературе 

 сарадња са стручним већима наставника изборних предмета и страних језика 

 рад у школским тимовима 

 присуство седницама стручних већа у школи и седницама наставничког већа 

 сарадња са родитељима. 

 

 

Библиотечко-информацијска делатност 

 

 израда годишњег плана и програма рада библиотекара 

 упис првака у библиотеку за школску 2017/2018.годину 

 уређење простора библиотеке у матичној, као и у Брусничкој школи 

 издавање и примање књижног фонда уз вођење одговарајуће документације 

 попис библиотеке 

 сређивање књижног фонда 

 систематско информисање наставника и ученика о приновљеним књигама 

 праћење и евиденција коришћења библиотеке 

 израда статистике коришћења фонда (месечна и годишња) 

 вођење библиотечког пословања  

 учешће у раду стручних органа 

 сарадња са матичном библиотеком 

 сарадња са локалним институцијама 

 израда извештаја о раду школске библиотеке и библиотекара, анализа и 

(само)вредновање рада. 
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Стручно усавршавање и остали послови 

 

 рад у општинском већу школских библиотекара и у Друштву школских 

библиотекара Србије  

 праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и приказа;  

 праћење стручне литературе и периодике из области библиотекарства;  

 учествовање у семинарима и стручним саветовањима за школске библиотекаре 

 сарадња са Министарством просвете и науке 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ ОШ “КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“ 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ. 

                                                                      

ПОСЛОВИ 

ОБЛАСТРАДА ПРЕДВИЂЕHИ 

САРАДНИЦИ 

Август, 

септембар, 

децембар 

1. Припремање годишњих и месечних планова 

рада                                                                                         

2. Израда програма рада библотечке секције                                                                                                                   

3. Планирање културних манифестација                                                                                              

4. Планирање набавке литературе за ученике и 

наставнике                                                                                                              

5.  Планирање набавке библиотечке грађе за 

реализацију наставе 

I Планирање и 

програмирање 

образовно – 

васпитног  рада 

Директор.                    

педагог, 

психолог. 

председници 

стручних већа,                        

рачуновођа 

Септембар, 

у току 

године 

1. Учешће у изради годишњег плана рада и 

самовредновања рада школе                                                                                                                                          

2. Усклађивање библиотечког рада са наставним 

плановима и програмима рада школе                                                                                                                                                                                                     

3. Класификовање и припремање литературе за 

разне образовно-васпитне активности                                                                

4. Увођење аутоматизованог библиотечког 

пословања                                                                                   

5.  Инвентарисање, обрада, класификација и 

ревизија фондова школске библиотеке.                  

II  Праћење и 

вредновање 

образовно – 

васпитног  рада 

Директор,                     

педагог, 

психолог, 

председници 

стручних већа, 

информатичар 

Септембар и 

у току 

године 

1. Сарадња са наставницима у припремању 

ученика за самостално коришћење разних 

извора информација и на промоцији читања 

ради задовољства                                                                

2. Организовање наставних часова из појединих 

предмета у школској библиотеци                                                                                                          

3. Утврђивања годишњег плана обраде лектире                           

 4. Систематско информисање о промоцијама 

новоиздатих књига, акцијама и јубилејима                                                                              

5. Помоћ наставницима у реализацији огледних  

6. Помоћ наставницима у осмишљавању рада са 

ученицима са посебним потребама 

III  Рад са 

наставницима 

Наставници,                

психолог,                      

педагог 

Током 

године                                                                                                

 

 

 

 

1. Припремање ученика за самостално 

коришћење различитих извора сазнања,                                                                  

2. Помоћ ученицима код: учења ван школе, 

усвајања метода самосталног рада на тексту,  

припреме и обраде задате теме, коришћењу 

енциклопедија и речника,                                                                                                                      

IV  Рад са 

ученицима 

Ученици,   

учитељи,               

одељенске 

старешине, 

наставници 
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Новембар и 

април 

3. Развијање навике ученика да долазе у 

школску библиотеку и пажљиво користе 

библиотечку грађу,                                                                                                                                                          

4. Подстицање ученика да узимају учешће у 

културним активностима школе,                                                                                          

5.  Рад са ученицима на реализацији школских 

пројеката: Здрав живот, толеранција...                                                               

6.  Рад са ученицима, учитељима и 

наставницима на квизу „Вук Стефановић 

Караџић“ и „Бајке Ханс Кристијана Андерсена“  

 

 

Април, мај, 

током 

године 

1. Учешће на родитељским састанцима ради 

давања информација о читалачким потребама и 

интересовањима ученика                                                                                                         

2. Остваривање сарадње са родитељима ради 

развијања читалачких навика ученика и 

неговања културе лепог изражавања 

V   Рад са 

родитељима   

(старатељима) 

Одељенске 

старешине 

Током 

године 

1. Сарадња са стручним већима, педагогом, 

психологом и директором школе у вези са 

набавком и коришћењем књижне и некњижне 

грађе као и целокупном организацијом рада 

школске библиотеке                                                                                                                                         

2. Сарадња у припремању и организовању 

акције прикупљања књига,  културних 

активности школе: књижевне трибине, сусрети 

са дечјим писцима,изложбе, конкурси, 

обележавање јубилеја и значајних датума                                                                                             

3. Припремање прилога за израду школског 

листа и интернет презентације школе 

VI  Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницимаи 

педагошким 

асистентом 

Директор,                     

стручни 

сарадници, 

председници 

стручних већа, 

педагошки 

асистенти 

Током 

године 

1. Рад у оквиру школских тимова на изради 

годишњег и развојног плана школе и школског 

програма                                                                                                                                                                                                

2. Рад у стручним тимовима у складу са 

решењем директора 

VII   Рад у 

стручним 

органима и 

тимовима 

Директор,                      

педагог, 

психолог 

председници 

стручних већа  

 

Током 

године 

1. Сарадња са школским библиотекарима у 

Горњем Милановцу и Моравичком округу                                                                                     

2. Сарадња са Културним центром, музејом, 

позориштем, градском библиотеком, Таковским 

новинама...                                                                                                                                                          

3. Сарадња са локалном самоуправом                                                                                                                                                

4.  Учешће у раду Друштва школских 

библиотекара Србије 

VIII  Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организац.  и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

Директор,                                         

стручни 

сарадници  

Током 

године 

1. Вођење евиденције и статистике  коришћења 

литературе у школској библиотеци                                                                                             

2.  Вођење документације о раду школске 

библиотеке и библиотекара и анализа рада                                                                                                 

3.  Стручно усавршавање: учешће на 

семинарима, саветовањима и другим скуповима 

на којима учествују школски библиотекари 

IX   Вођење 

документације, 

припрема за рад, 

стручно 

усавршавање 

Директор,                     

стручни 

сарадници 
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9.4 ПРОГРАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА УЧЕНИКЕ I 

И II РАЗРЕДА 
  

ПРОГРАМ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ И ДРУГОГ 

РАЗРЕДА  

Циљеви продуженог боравка: 

-Подизање нивоа заштите и бриге о ученицима млађих разреда за време запослености 

њихових родитеља 

-Развијање радних навика код ученика 

-Подизање нивоа мотивације и заинтересованости ученика за процес учења 

-Унапређивање и развијање социјално-емоционалног развоја деце 

-Подизање нивоа васпитне улоге школе кроз активности у продуженом боравку 

 

Задаци продуженог боравка: 

-Подршка у остваривању васпитно-образовних задатака школе 

-Развијање моторичких способности коришћењем материјала, прибора, алата и уређаја 

који су доступни ученицима 

-Развијање креативности, логичког мишљења и oсталих способности  

 

У оквиру рада продуженог боравка ученици имају часове самосталног рада - часове 

учења, слободно време и слободне активности. 

За време самосталног рада - часова учења ученици израђују домаће задатке из наставних 

предмета спрски језик, математика, свет око нас, који ће након израде бити проверени. 

У слободно време ученици читају часописе, школске и домаће лектире, енциклопедије, 

гледају цртане филмове или школски образовни програм, играју друштвене игре. 

У време слободних активности ученици имају спортске активности, културне и друге 

активности, музичко изражавање и ликовну секцију и креативни рад 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2017/2018. ГОДИНУ 

Продужени боравак 

 

 

 

М
Е

С
Е

Ц
 

АКТИВНОСТИ 

Самостални рад ученика-часови 

учења 

Садржаји и облици занимања у слободном времену 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

-Израда домаћих задатака и 

провера 

 

-Утврђивање, обнављање и 

продубљивање наставних садржаја 

(српски језик, математика, свет око 

нас) 

-Гледање образовних емисија и цртаних филмова 

-Колективне игре и игре лоптом на школском игралишту и 

дворишту 

-Слушање и певање дечјих песама, музичке игре 

-Цртање и сликање (омиљена играчка, школа, породица, лик 

из маште...) 

-Креативни рад: прављење предмета од сламки, семења, 

плодова, папира...) 

-Израда паноа и уређење учионице 

-Шетња природом и одмор на свежем ваздуху 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

-Израда домаћих задатака и 

провера 

 

-Утврђивање, обнављање и 

продубљивање наставних садржаја 

(српски језик, математика, свет око 

нас) 

-Обележавање Дечје недеље и месеца књиге 

-Гледање образовних емисија и цртаних филмова 

-Колективне игре и игре лоптом на школском игралишту и 

дворишту 

-Слушање и певање песама о јесени и бројалица 

-Друштвене игре у учионици 

-Креативни рад: прављење животиња од јесених плодова и 

лишћа 

-Шетња природом и одмор на свежем ваздуху 

-Говорне вежбе: осмишљавање приче на основу слика 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

-Израда домаћих задатака и 

провера 

 

-Утврђивање, обнављање и 

продубљивање наставних садржаја 

(српски језик, математика, свет око 

нас) 

-Гледање образовних емисија и цртаних филмова 

-Друштвене игре у учионици 

-Певање песама са темом другарства, музичке игре 

-Креативни и ликовни радови 

-Забавне активности: игре пантомиме, забавне игре, читање 

смешних и занимљивих прича 

-Шетња природом и одмор на свежем ваздуху 
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М
Е

С
Е

Ц
 

АКТИВНОСТИ 

Самостални рад ученика-

часови учења 

Садржаји и облици занимања у слободном времену 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

-Израда домаћих задатака и 

провера 

 

-Утврђивање, обнављање и 

продубљивање наставних 

садржаја (српски језик, 

математика, свет око нас) 

-Гледање образовних емисија и цртаних филмова 

-Слушање и певање дечјих песама о зими и Новој години, 

музичке игре 

-Игре на снегу, спортске активности у учионици 

-Креативни рад: прављење украса за јелку, новогодишњих 

честитки и капа 

-Израда паноа и уређење учионице 

-Шетња природом и одмор на свежем ваздуху 

-Припрема приредбе за Нову годину 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

-Израда домаћих задатака и 

провера 

 

-Утврђивање, обнављање и 

продубљивање наставних 

садржаја (српски језик, 

математика, свет око нас) 

- Гледање образовних емисија и цртаних филмова 

-Слушање и певање Химне Светом Сави 

-Друштвене игре у учионици 

-Креативни рад: прављење фигура од снега (Снешко Белић, 

Ледени град) 

-Игре на снегу, спортске активности у учионици 

-Прослава Светог Саве 

-Говорне вежбе: брзалице, питалице, загонетке, пантомима 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

-Израда домаћих задатака и 

провера 

 

-Утврђивање, обнављање и 

продубљивање наставних 

садржаја (српски језик, 

математика, свет око нас) 

- Гледање образовних емисија и цртаних филмова 

-Друштвене игре у учионици 

-Спортске активности у учионици, игре на снегу 

-Певање научених песама, музичке игре, драматизација 

научених песама 

-Креативни и ликовни радови 

-Забавне активности: забавне игре, слушање смешних и 

занимљивих прича 

-Шетња природом и одмор на свежем ваздуху 

-Посета библиотеке 
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Професори разредне наставе у продуженом боравку: 

Јелена Новаковић и Гордана Хегер  

М
Е

С
Е

Ц
 АКТИВНОСТИ 

Самостални рад ученика-часови 

учења 

Садржаји и облици занимања у слободном времену 

М
А

Р
Т

 

-Израда домаћих задатака и провера 

 

-Утврђивање, обнављање и 

продубљивање наставних садржаја 

(српски језик, математика, свет око 

нас) 

-Гледање образовних емисија и цртаних филмова 

-Колективне игре и игре лоптом на школском игралишту и 

дворишту 

-Слушање и певање дечјих песама о пролећу, музичке игре 

-Креативни рад: прављење цвета од креп папира и честитке 

за 8. март 

-Израда паноа и уређење учионице-пролеће 

-Шетња природом и одмор на свежем ваздуху 

-Посета библиотеке 

А
П

Р
И

Л
 

-Израда домаћих задатака и провера 

 

-Утврђивање, обнављање и 

продубљивање наставних садржаја 

(српски језик, математика, свет око 

нас) 

-Обележавање Дана шале и Дана планете Земље 

-Гледање образовних емисија и цртаних филмова 

-Колективне игре и игре лоптом на школском игралишту и 

дворишту 

-Слушање и певање научених песама и играње народних 

игара 

-Креативни рад: прављење корпица за јаја и украшавање 

ускршних јаја 

-Шетња природом и одмор на свежем ваздуху 

-Вежбе усменог и писменог изражавања (причање, 

препричавање) 

М
А

Ј
 

-Израда домаћих задатака и провера 

 

-Утврђивање, обнављање и 

продубљивање наставних садржаја 

(српски језик, математика, свет око 

нас) 

-Читање и драматизација научених текстова 

-Спортске активности на игралишту и дворишту 

-Певање научених песама, музичке игре 

-Креативни и ликовни радови-пролеће 

-Обележавање Недеље здравља уста и зуба 

-Шетња природом и одмор на свежем ваздуху 

-Прослава Дана школе 

Ј
У

Н
 

-Израда домаћих задатака и провера 

 

-Утврђивање, обнављање и 

продубљивање наставних садржаја 

(српски језик, математика, свет око 

нас) 

-Колективне игре и игре лоптом на школском игралишту и 

дворишту 

-Слушање и певање дечјих песама, музичке игре 

-Читање, рецитовање, драматизација 

-Израда паноа и уређење учионице-у сусрет лету 

-Шетња природом и одмор на свежем ваздуху 

-Припрема приредбе за крај школске године 

-Изложба ликовних радова насталих у току школске године 

-Завршна приредба 
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9.5  ПЛАНОВИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 
 

9.5.1 План рада директора 

 

План рада директора саставни је део Годишњег плана рада школе и налази се у прилогу. 

 

9.5.2 Програм рада помоћника директора школе 

 

У програму  оперативно утврдити активности, време реализације и сараднике у 

реализацији. Приложити и податак о ангажовању помоћника директора у настави;  

 

 Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, 

координира рад стручних актива и других стручних органа установе (током читаве 

године) 

 Помоћ директору у административним и финансијским пословима(током читаве године) 

 Организује рад на уредном вођењу педагошке документације (током читаве године) 

 Организије помоћ наставницима, ученицима и родитељима 

 Обавља послове који проистичу из одредаба Статута и других општих аката по налогу 

директора школе(током читаве године) 

 

9.5.3 Индивидуални план рада секретара школе 

 

Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа да управне, 

нормативно-правне и друге правне послове у установи обавља секретар. 

 

Секретар  школе, у складу са Законом и Статутом школе,  обавља следеће послове: 

 учествује у техничкој и стручној изради нацрта статута и других општих аката; 

 припрема седнице  органа управљања, учествује у њиховом раду и благовремено   

спороводи одлуке органа Школе; 

 прати законске и друге прописе и о њима обавештава запослене; 

 обавља правно техничке послове око уписа у судски регистар, земљишне књиге 

и др. ; 

 прати примену статута, колективних уговора и других општих аката и припрема 

предлоге за измене и допуне и давање тумачења тих аката; 

 прегледа матичне књиге, деловоднике, евиденцију о ученицима и њихово 

вођење у складу са Законом  и непосредно се ангажује око уписа ученика; 

 издаје дупликате јавних исправа; 

 израђује акта у поступку спровођења дисциплинског поступка против ученика и 

запослених; 

 обавља кадровскe пословe, односно пословe  везанe за: спровођење конкурса за 

избор директора или наставника и пријем у радни однос; израду решења о 

правима, обавезама и правним интересима запослених; пријавe и одјавe 

запослених; припрему и достављање извештаја и података за органе управљања 

и органе ван школе; обавља и друге послове кадровске службе; 

 непосредно израђује другостепена решења поводом приговора, односно жалбе 

уложене на првостепено решење, а на основу спроведене процедуре и коначне 

одлуке надлежних органа Школе; 

 непосредно израђује и сва друга решења и правно обрађује и сачињава све 

одлуке које у поступку донесе надлежни орган Школе; 
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 учествује у изради или непосредно ради на изради свих врста уговора које 

закључује Школа у складу са донетим одлукама надлежних органа Школе; 

 обавља све стручне и административно-техничке послове у вези са престанком 

радног односа, распоређивањем и другим променама статуса радника; 

 води кадровску евиденцију запослених; 

 води базу статистичких података; 

 учествује у изради Извештаја о раду и Плана рада Школе; 

 учествује у изради Годишњег плана набавки и Финансијског плана школе; 

 обавља правно-техничке послове који се односе на јавне набавке и друго; 

 обавља и друге послове по налогу директора Школе а у складу са Законом и 

Статутом школе. 

 

 Оријентационо по месецима,  активности секретара школе су следећe: 

С е п т е м б а р: 

- стручни и административно-технички послови око спровођења конкурса за пријем 

запослених, израда уговра о раду, решења о структури 40 часовне радне недеље, 

решења о статусу запосленог са пуним или непуним радним временом и других 

решења о остваривању права запослених, 

- послови око припреме седнице Школског одбора за усвајање Годишњег плана рада 

школе, 

- статистички извештаји  за крај школске 2016/2017. године и почетак 2017/2018. 

године, 

- административно-технички послови у вези са ученицима /издавање разних 

потврда, уверења и сл/ 

- организује и контролише рад техничког и помоћног особља, 

- правно технички послови који се односе на јавне набавке. 

 

О к т о б а р : 

- прати примену закона, статута, колективних уговора и других   општих аката, 

- прегледа матичне књиге, евиденцију о ученицима и да ли је њихово вођење у 

складу са Законом , 

- организује и контролише рад техничког и помоћног особља, 

- учествује у поступцима јавних набавки /припрема документацију, учествује у раду 

комисије, израда разних одлука и уговора о јавним набавкама и сл./, 

- административно-технички послови у вези са ученицима 

   / издавање разних потврда, уверења и сл/, 

- пружање правне и стручне помоћи наставницима, стручним сарадницима и 

другим запосленима у школи. 

Н о в ем б а р:  

- прати примену закона, статута, колективних уговора и других општих аката, 

- води архивску књигу, 

- учествује у поступцима јавних набавки /припрема документацију, учествује у раду 

комисије, израда разних одлука и уговора о јавним набавкама и сл./, 

- кадровски послови, односно послови везани за спровођење конкурса, израда 

решења, пријаве и одјаве запослених и сл. 

- израда аката у поступку остваривања права деце и ученика везаних за остваривање 

права на образовање и васпитање , 

- организује и контролише рад техничког и помоћног особља, 
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Д е ц е м б а р: 

- вођење кадровске евиденције за запослене, 

-    правно технички послови који се односе на јавне набавке, 

- пружање правне и стручне помоћи наставницима, стручним сарадницима и 

другим запосленима у школи,  

- организује и контролише рад техничког и помоћног особља. 

Ј а н у а р: 

- послови око припреме седнице Школског одбора, 

- правно технички послови који се односе на јавне набавке, 

- пружање правне и стручне помоћи наставницима, стручним сарадницима и 

другим запосленима у школи,  

- прати примену закона, статута, колективних уговора и других општих аката,     

- води архивску књигу. 

Ф е б р у а р: 

- организује и контролише рад техничког и помоћног особља, 

- учествује у поступцима јавних набавки /припрема документацију, учествује у раду 

комисије , израда разних одлука и уговора о јавним набавкама и сл./, 

- административно-технички послови у вези са ученицима  

      / издавање разних потврда, уверења и сл/, 

- пружање правне и стручне помоћи наставницима, стручним сарадницима и 

другим запосленима у школи.  

М а р т: 

- прати примену закона, статута, колективних уговора и других општих аката  

- организује и контролише рад техничког и помоћног особља, 

- правно технички послови који се односе на јавне набавке, 

- административно-технички послови у вези са ученицима / издавање разних 

потврда, уверења и сл/, 

- пружање правне и стручне помоћи наставницима, стручним сарадницима и 

другим запосленима у школи.  

А п р и л: 

-  учествује у организовању активности за извођење ученичких екскурзија, излета и 

наставе у природи, 

- правно технички послови који се односе на јавне набавке, 

- организује и контролише рад техничког и помоћног особља, 

- административно-технички послови у вези са ученицима /издавање разних 

потврда, уверења и сл. 

-  упис деце у први разред, 

- прати примену закона, статута, колективних уговора и других општих аката. 

М а ј: 

- упис деце у први разред 

- организовање прославе Дана школе, 

- припреме за завршетак наставе ученика осмог разреда, 

- учествује у поступцима јавних набавки /припрема документацију, учествује у раду 

комисије , израда разних одлука и уговора о јавним набавкама и сл./, 

- води архивску књигу, 

-    кадровска евиденција и евиденције о ученицима. 
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Ј у н: 

- послови око припрема за завршетак школске године , 

- израда решења за годишње одморе за запослене , 

- прегледа матичне књиге, евиденцију о ученицима и да ли је њихово вођење у 

складу са Законом, 

- реализација послова око испита и активности око уписа ученика у средње школе. 

Ј у л: 

-  учествује у организовању послова у вези са припремом школских објеката за  

почетак  

школске године, 

-     организује и контролише рад техничког и помоћног особља, 

-     прати измене правних прописа, 

-     правно технички послови који се односе на јавне набавке. 

А в г у с т: 

- организовање послова око поправних и других испита у школи, 

- организовање послова и набавка неопходног материјала неопходног за почетак 

школске године, 

- стручни и административно-технички послови око спровођења конкурса за пријем 

запослених , израда уговра о раду, 

- послови око припреме седнице Школског одбора за усвајање Годишњег плана 

рада школе. 

 

 

 

9.6 ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА 
 

9.6.1 Школски одбор 

 

Година именовања: 2014. и мандат траје : четири године 

Састав Школског одбора: 

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач 

Славица Аџић 

 

Локална самоуправа 

Бранко Мартиновић 

 

Локална самоуправа 

Милорад Цветков, Г.Милановац 

 

Локална самоуправа 

Јелена Ацовић, Г. Милановац 

 

Колектив школе 

Милош Игњатовић, Г. Милановац 

 

Колектив школе 

Зора Новаковић, Г. Милановац 

 

Колектив школе 

Софија Вукомановић, Г. Милановац 

 

Савет родитеља 

Татјана Милошевић 

 

Савет родитеља  

Јездимир Степановић, Брђани Савет родитеља (до избора новог 

члана) 
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План рада школског одбора 

Август: 

 - Именовање чланова комисије за бодовање радника (учитеља) по ПКУ 

- Утврђивање Предлога финансијског плана за 2018.год. 

Септембар: - Доношење Годишњег плана рада Школског одбора за 2017/18. год. 

- Усвајање  Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе за шк.2016/17. 

- Доношење Годишњег плана рада школе за  шк.2017/18.год. 

- Усвајање Извештаја о стручном усавршавању у шк.2016/17.год. 

- Доношење Плана стручног усавршавања за шк.2017/18.год. 

 

-Упознавање са мерама за побољшање услова рада и остваривања ОВ процеса 

Децембар, јануар: 

- Усвајање извештаја о раду школе у току 1.полугодишта  

- Разматрање успеха и владања ученика на крају 1.полугодишта 

- Усвајање Извештаја о самовредновању рада школе (област-постигнућа ученика) 

- Доношење мера за унапређивање рада школе 

- Доношење  одлуке о попису имовине и именовање комисије за инвентарисање 

- Доношење Финансијског плана школе за период 1.1.2018.-31.12.2018.   

-Усвајање Извештаја о материјално-финансијском пословању на крају 2017.год.      

Март, април, мај 

-Разматрање успеха и владања ученика на крају 3. тромесечја 

-Усвајање Извештаја о реализацији екскурзија 

-Дан школе 

Јун 

-Разматрање успеха и владања ученика на крају шк.године 

-Извештај о раду школе у протеклој шк.години (директор) 

-Општи утисак о протеклој шк.години 

-Самовредновање рада ШО 

Школски одбор ће обављати и друге послове из делокруга свог рада у складу са законом и 

подзаконским актима. 
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10. ГОДИШЊИ / ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ РАДА  

НАСТАВНИКА 

 
Налазе се као прилог ГПРШ у документацији педагога школе. 

11. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 

11.1  ПЛАН РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 

План рада слободних активности је саставни део Годишњих планова рада 

одељењских већа. 

 

 

 

Месец А К Т И В Н О С Т И  

IX Пријем првака и свечана приредба 

Школски јесењи крос 

Светска акција „Очистимо свет“ /15.09. 

Светски дан геологије/ 18.09. 

Обележавање Европског дана језика 26.09. 

X Општински крос („За срећније детињство“) 

Дечја недеља: Присуствовање свим манифестацијама које се организују на нивоу 

града, а према узрасту ученика (У ИО Брђанима Јесењи маскенбал) 

Светски дан заштите животиња 04.10. 

Дан здравља хране 

Екскурзија ученика осмог разреда 

Настава у природи 

„Ноћ вештица“ (ИО Брђани–енглески језик за све разреде и грађанско васпитање) 

XI Ликовно бијенале 

Међународни хумнитарни дан 23.11. 

Обележавање 130- годишњице од рођења Вука Караџића (квиз) 

XII Сарадња са Еко-балансом 

Посета истоименој школи у Пожаревцу- Школе асоцијације „Краљ Александар I“ 

Светски дан планина 11.12. (географија) 

Одељенске Новогодишње приредбе (млађи разреди) 

Изложба честитки (страни језик, српски језик и учитељи) 

I Дан Светог Саве 

Школа организатор Светосавског бала 

 

II Карневал 6. разред (страни језици) 

Међународни дан матерњег језика 21.02. 

Онлајн недеља заштите и безбедности деце на интернету 

III Осмомартовске приредбе (млађи разреди) 

Дан деце са аутизмом 

Светски дан вода 22. март 

Настава у природи 

Смотра рецитатора „Песниче народа мог“ 
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IV Размена ученика чланова Ученичког парламента на нивоу школе и  Општине 

Недеља безбедности у саобраћају 

Ускршњи маскенбал у сарадњи са Екобалансом (веронаука) и друге активности 

Конкурс: Ах, та љубав 

Дан планете земље 22. април (природне и техничке науке, страни језици, учитељи и 

наставници у Брђанима) 

Обележавање дана Општине 

Очистимо Србију- акција чишћења школског дворишта 

Настава у природи 

V  Вршњачка размена искустава 

Излети, екскурзије ученика  

Ликовни и литерарни конкурс „Крв живот значи“ 

Конкурс „Дисово пролеће“ (српски језик, техничко и ликовно) 

Посета акваријуму (природне науке) 

Фестивал науке (природне и техничке науке) 

Дан школе Свети Ћирило и Методије 24.05. 

Одлазак ученика у позориште, биоскоп 

Изложба Мај месец математике 

Сусрети пријатељских школа 

Спасовдан – литије у школском дворишту, уз учешће ученика школе (Брђани) 25.V 

VI Недеља заштите животне средине 

Завршне приредбе (млађи разреди у МШ и сви разреди у ИО Брђани) 

Размена књига ученика 

Светски дан музике 21.06. 

Посета манастира; у ИО Брђани манастира Вујан 

  

Током 

године 

Присуствовање разним манифестацијама у граду: Посете изложбама, позоришним 

представама, приредбама и сличним манифестацијама које се организују на нивоу 

града, сарадња и умрежавање школа 
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11.2 Секције 
 

Назив секције Задужени за организацију 

Хор ученика у матичној школи Милош Живковић 

Оркестар Милош Живковић 

Соло певање Милош Живковић 

Инструменталне групе Милош Живковић 

Литерарна секција 
Јованка 

Казаковић,Данијела 

Лазаревић 

Рецитаторска 
Раде Ђуричић, Данијела 

Лазаревић 

Новинарска 
Јасмина Радосављевић, 

Данијела Лазаревић 

Драмска секција 
Зденка Вулићевић, 

Данијела Лазаревић 

 

Географска секција Олгица Томић Гаковић 

Историјска секција 
Небојша Станишић, 

Биљана Малеш 

Фото секција 
Милош Марковић 

Весна Даниловић 

Саобраћајна  секција 
Душица Вранић 

Петар Радовић 

Секција из програмирања 
Сања Глишовић Костић 

Милош Марковић 

 

 

11.3 План спортских активности 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ ОПИС 

АКТИВНОСТИ 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Трка 

солидарности 

«Трка за  

срећније 

детињство» 

јесењи крос за 

ученике од 1. До 

8. разреда 

 

СЕПТЕМБАР Чланови  

већа, 

помоћник  

директора и  

наставници  

разредне  

наставе 

Организација кроса 

“За срећније 

детињатво” и 

договор о 

реализацији и 

терминима 

О реализацији 

програма стручног 

већа води се 

евиденција кроз 

записнике, за 

свако веће  

посебно. 
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Учешће у 

осталим  

планираним 

спорстским  

активностима 

излет са 

пешачењем у 

ближу околину 5. 

разред 

СЕПТЕМБАР Чланови  

већа 

Спровођење 

такмичења под 

ингеренцијама 

савеза за школски 

спорт 

Евиденција кроз 

записнике 

и диплома за неко 

од прва 3 места 

Школска и 

општинска 

првенствау 

стоном тенису 5.-

8. разреда, 

Полудневни 

излет у ближу 

околину од 1.-4. 

Разреда 

ОКТОБАР Чланови  

већа 

Вођење екипа на 

такмичење 

иприпрема за исто 

Евиденција кроз 

записнике 

и диплома за неко 

од прва 3 места 

Школска и 

општинска 

првенства у 

одбојци 

НОВЕМБАР Чланови  

већа 

Вођење екипа на 

такмичење 

и припрема за исто 

Евиденција кроз 

записнике 

И диплома за неко 

од прва 3 места 

Договор око 

организације  

новогодишњих 

активности 

такмичење у 

малом фудбалу 5. 

разред 

ДЕЦЕМБАР Чланови  

већа, 

педагог, 

директор 

Подела 

одговорноти и 

догоовр око 

термина 

Евиденција кроз 

записнике 

Стручног већа 

Припреме за 

обележавање  

дана Светог Саве 

И светосавског 

турнира у малом 

фудбалу и 

одбојци 

ЈАНУАР Чланови  

већа, 

педагог, 

директор,  

вође тимова,  

наставници  

разредне  

наставе 

Припрема за 

турнир и 

реализација истог у 

оквиру 

традиционалног 

Светосавског 

турнира  

Евиденција кроз 

записнике 

Стручног већа 

Школска и 

општинска 

такмичења у 

рукомету 

ФЕБРУАР Чланови  

већа 

Вођење екипа на 

такмичење 

и припрема за исто 

Евиденција кроз 

записнике 

Стручног већа 

Школска и 

општинска 

првенства у 

кошарци 

МАРТ Чланови  

већа 
Вођење екипа на 

такмичењу 

и припрема за исто 

Евиденција кроз 

записнике 

и диплома за неко од 

прва 3 места 

Школска и 

општинска 

првенства у 

малом фудбалу 

 

АПРИЛ Чланови већа Вођење екипа на 

такмичењу 

и припрема за исто 

Евиденција кроз 

записнике 

и диплома за неко 

од прва 3 места 
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Припреме за 

обележавање  

Дана школе 

Учешће у 

активностима  

поводом Дана 

школе; 

утакмица између 

разреда 

МАЈ Чланови  

већа, 

педагог, 

директор,  

вође тимова,  

наставници  

разредне  

наставе 

Спровођење  

пријатељског 

такмичења међу 

ученицима, 

различитих разреда 

Евиденција кроз 

записнике 

Стручног већа 

Крос РТС-а 

за ученике од  

1. до 8. разреда 

Излет са 

пешачењем у 

ближу околину 5. 

разред 

МАЈ Чланови  

већа, 

педагог, 

директор,  

вође тимова,  

наставници  

разредне  

наставе 

Организациј

а кроса “За 

срећније 

детињатво” и 

договор о 

реализацији и 

терминима 

Евиденција кроз 

записнике 

Стручног већа 

Организовање 

турнира између 

одељења у 

одређеном 

спорту 

МАЈ Чланови већа Спровођење и 

организација 

такмичења 

Евиденција кроз 

записнике 

Стручног већа 

Групни одлазак 

на спортску 

манифестацију , 

догађај  

Током 

школске 

године 

Чланови већа 

наставници  

разредне  

наставе 

Одлазак и 

присуство 

манифестацији 

,догађају 

Евиденција кроз 

записнике 

Стручног већа 

 

 

О реализацији програма стручног већа води се евиденција кроз записнике, за свако 

веће посебно. Евиденција о раду већа садржи: датум рада, , дневни ред, преглед садржаја 

рада/дискусије, закључци, мере које се предузимају.  
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12. ПЛАН ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 

12.1 План одељењских старешина млађих разреда 
 

ПРВИ РАЗРЕД 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

СЕПТЕМБАР  Упознавање са ученицима и родитељима 

 Понашање у школи ( учионица, одмор ) 

 Сад сам ђак – имам обавезе 

 Од куће до школе ( улични бонтон ) 

 Азбука лепог понашања на јавном месту 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

 

ОКТОБАР  Дечја недеља 

 Дечја права 

 Увођење у навике за извршавање обавеза 

 Моје радне навике 

 Неговање традиције и обичаји мог краја 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

- Дечији савез 

-стручни сарадник 

НОВЕМБАР  Понашање у гостима 

 Здраво се храним 

 Како потрошити добијени новац 

 Осећање и како их исказујемо 

 Учење и одмор 

-разговор 

-дискусија 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

-сарадници Завода за 

јавно здравље 

ДЕЦЕМБАР  Ближи се крај првог полугодишта 

 Новогодишње жеље 

 Ове године ћу урадити 

 Шта волим, а шта не 

 Свети Сава – школска слава 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

 

ЈАНУАР  Дружимо се, радимо и стварамо 

 Свети Сава – школска слава 

 Конфликти и како их решити 

-разговор 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

ФЕБРУАР  Дружимо се, радимо и стварамо 

 Конфликти и како их решити 

 Неспоразуми 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-одељенски 

старшина 

МАРТ  Увредљиви надимци 

 Однос према животињама 

 Долази нам пролеће 

 Ускрс 

-разговор 

-дискусија 

-одељењски 

старешина 

- ученици 

АПРИЛ  Пролећно одевање 

 У здравом телу, здрав дух 

 Замерамо одраслима 

-разговор 

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-ученици 

-одељенски 

старешина 

 

МАЈ  Помажем другу 

 Заштитимо околину 

 Свет по нашој мери 

 Желео бих да постанем 

 

-дискусија 

-разговор 

- ученици 

-одељенски 

старешина 

ЈУН  Резултати рада на крају школске године 

 Завршавамо први разред -разговор 

-ученици 

-одељенски 

старешина 

Руководилац Одељенског већа : Гордана Андрић 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

СЕПТЕМБАР  Упознавање са планом рада за ову школску 

годину 

 Кућни ред у школи 

 Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад  

 Наше обавезе, наше одговорности 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

 

ОКТОБАР  У сусрет Дечијој недељи 

 Учешће у активностима Дечије недеље 

 Радионица: Моје жеље  

 Упознавање са Конвенцијом дечјих права 

 Правилна исхрана 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

- Дечији савез 

-стручни сарадник 

НОВЕМБАР  Ругати се не значи шалити се 

 Шта замерам родитељима 

 Вршњачка едукација о одрживом развоју 

 Агресивно испољавање и вређање других, 

претње,физички обрачуни, непожељног 

понашања 

-разговор 

-дискусија 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

-сарадници Завода за 

јавно здравље 

ДЕЦЕМБАР  Превенција насиља  

 Како разрешити конфликт и помоћи другу 

када му је тешко  

 Породични и други празници 

 Весело одељенско дружење  

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

 

ЈАНУАР  Разговор о првом просветитељу Светом Сави 

 Ведар одељенски састанак и зидне новине 

 Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

-разговор 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

ФЕБРУАР  Гледали смо, интересује ме... 

 Чистоћа је пола здравља 

 Све што знамо о штетности никотина, 

алкохола и дроге 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-одељенски 

старшина 

МАРТ  Животу одељењу–однос дечака и девојчица  

 Прихватање личних проблема као изазова за 

њихово решавање 

 Када бих могао, променио бих... 

 Да ли сам задовољан постигнутим успехом 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

-дискусија 

-одељењски 

старешина 

- ученици 

АПРИЛ  Кад имаш проблем... 

 Лепо понашање: на улици, у школи, 

породици, биоскопу... 

 Како да сачувамо свет око себе 

-разговор 

-дискусија 

-едукативна 

Радионица 

-ученици 

-одељенски 

старешина 

 

МАЈ  Учествујемо у прослави Дана школе 

 Лепа реч и гвоздена врата отвара  

 Мој хоби 

 нализирамо рад и проблеме у нашој 

одељенској заједници 

-дискусија 

-разговор 

- ученици 

-одељенски 

старешина 

ЈУН  Покажи шта знаш 

 Ведар одељенски састанак -разговор 

-ученици 

-одељенски 

старешина 
 

Руководилац Одељенског већа : Душица Петровић 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ Начин 

реализације: 

РЕАЛИЗАТОР 

 

СЕПТЕМБАР 
 Наша одељењска заједница 

 Правила понашања у школи 

 Пожељна и непожељна 

понашања у одељењу 

-разговор  

-дискусија 

Одељењске 

старешине трећег 

разреда 

 

ОКТОБАР 
 Сличности и разлике 

 Дечја права и одговорности 

 Дружење са вршњацима из 

издвојеног одељења 

 Бонтон 

 Сарадња- тимски рад 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

Одељењске 

старешине трећег 

разреда 

 

НОВЕМБАР 
 Невербална комуникација 

 Вербална комуникација 

 Здравље је најважније 

 Поремећаји исхране 

-разговор 

-дискусија 

Одељењске 

старешине трећег 

разреда 

 

ДЕЦЕМБАР 
 Одолевање социјалним 

притисцима 

 Болести зависности 

 Насиље међу децом 

 Насиље над децом 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

 

Одељењске 

старешине трећег 

разреда 

 

ЈАНУАР 
 Решавање проблема 

 Услови учења 

 Методе и технике учења 

-разговор 

Одељењске 

старешине трећег 

разреда 

 

ФЕБРУАР 
 Различита занимања 

 Хигијенске навике 

 Однос и између дечака и 

девојчица 

-разговор 

-дискусија 

Одељењске 

старешине трећег 

разреда 

 

МАРТ 
 Љубомора, ривалство и завист 

 Мама, хоћу брата/сестру! 

 Шта је одрживи развој 

 Однос према новцу 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

-дискусија 

Одељењске 

старешине трећег 

разреда 

 

АПРИЛ 
 Социометријско испитивање 

 Ја имам таленат 

 Бављење спортом 

-разговор 

-дискусија 

-едукативна 

Радионица 

Одељењске 

старешине трећег 

разреда 

 

МАЈ 
 Награда и казна 

 Учимо се аргументовању 

 Помажемо другу у учењу 

 Припремамо се за екскурзију 

-дискусија 

-разговор 

Одељењске 

старешине трећег 

разреда 

 

ЈУН 
 Анализа успеха и владања 

 Одељењска свечаност -разговор 

Одељењске 

старешине трећег 

разреда 

 
 

Руководилац Одељенског већа : Мирјана Белић 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

СЕПТЕМБАР  Наша одељењска заједница 

 Правила понашања у школи 

 Безбедност у саобраћају 

 Хуманост 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

 

ОКТОБАР  Пубертет- анатомске и физиолошке промене 

 Дечја права и одговорности 

 Полиција у служби грађана 

 Бонтон 

 Сарадња- тимски рад 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

- Дечији савез 

-стручни сарадник 

НОВЕМБАР  Невербална  и вербална комуникација 

 Насиље као негативна друштвена појава 

 Здравље је најважније 

 Поремећаји исхране 

-разговор 

-дискусија 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

-сарадници Завода за 

јавно здравље 

ДЕЦЕМБАР  Превенција и заштита деце од злоупотребе 

опојних дрога и алкохола 

 Болести зависности 

 Насиље међу и над  децом 

 Решавање проблема 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

 

ЈАНУАР  Ја имам таленат 

 Услови учења 

 Методе и технике учења 

-разговор 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

ФЕБРУАР  Безбедно коришћење и интернета и 

друштвених мрежа 

 Хигијенске навике 

 Однос између дечака и девојчица 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-одељенски 

старшина 

МАРТ  Љубомора, ривалство и завист 

 Пажљиво са речима 

 Первенција и заштита деце од трговине 

људима 

 Однос према новцу 

 

-разговор 

-дискусија 

-одељењски 

старешина 

- ученици 

АПРИЛ  Социометријско испитивање 

 Заштита од пожара 

 Значај рекреације и спорта 

-разговор 

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-ученици 

-одељенски 

старешина 

 

МАЈ  Награда и казна 

 Учимо се аргументовању 

 Помажемо другу у учењу 

 Заштита од техничко- технолошких 

опасности и природних непогода 

-дискусија 

-разговор 

- ученици 

-одељенски 

старешина 

ЈУН  Анализа успеха и владања 

 Одељењска свечаност -разговор 

-ученици 

-одељенски 

старешина 

 

 

Руководилац Одељенског већа :Зорица Ристовић  
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12.2  План одељењских старешина старијих разреда 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 

 

Руководилац одељењског већа V разреда Раде Ђуричић 

 

 

 

Време реализације Садржаји рада 

СЕПТЕМБАР  Упознавање ученика са правилима у школи, распоредом 

часова и школским календаром 

 Упознавање ученика са Правилником о заштити ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

 Пети разред - промене у нама и око нас 

 Мој план рада и одмора 

 Културно понашање ученика: уредност и одевање 

ОКТОБАР  Прве оцене у новој школској години 

 Предавање педагога и психолога о техникама учења 

 Допунска, додатна настава и слободне активности 

 Дечја недеља 

НОВЕМБАР  Успех ученика на првом тромесечју 

 Развијање здравих односа у одељењу 

 Сличности и разлике међу нама 

 Поштујући себе поштујем и друге 

ДЕЦЕМБАР  Текући проблеми у раду одељењске заједнице 

 Радне навике и обавезе ван школе 

 Изостанци, одговорност, ред на часу, домаћи задаци 

 Психофизичке одлике пубертета 

ЈАНУАР  Проблеми у учењу и савлађивању знања 

 Обележавање  Дана Светог Саве 

 Успех на првом полугодишту 

 Особине које ценим код себе и других 

ФЕБРУАР  Разговор о предстојећим такмичењима 

 Шта ми прија у школи, а шта бих мењао 

МАРТ  Индивидуални разговори са ученицима 

 Праћење учника на такмичењима 

 Шта бих волео да радим кад порастем 

 Развијање толеранције међу ученицима 

АПРИЛ  Уредност и тачност - услови за успех 

 Анализа успеха на крају 3. класификационог периода 

 Како поправити недовољне оцене 

МАЈ  Текући проблеми 

 Организовање и извођење екскурзије 

 Обележавање Дана школа 

ЈУН  Утврђивање успеха ученика на крају другог полугодишта 

 Анализа рада одељенског старешине 

 Сређивање педагошке документације 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈИ РАДА 

СЕПТЕМБАР  Информације на почетку школске године,      упознавање са календаром 

рада, упознавање ученика са правилима понашања у школи 

 Упознавање ученика са правилником о оцењивању 

 Како се односимо према хуманитарним акцијама и да ли учествујемо 

 Безбедност деце у саобраћају 

ОКТОБАР  Да ли и зашто улазим у сукоб са другима и како решевам конфликтне 

ситуације 

 Шта подразумева толеранција и поштовање људских права 

 Kакав однос имамо са ученицима старијих разреда 

 Полиција у служби грађана 

НОВЕМБАР  Анализа успеха на крају првог класификационог периода, 

 допунска и додатна настава - према потребама ученика 

 Како усклађујем обавезе у школи и ван ње 

 Стварање нових хигијенских навика (дечаци/девојчице) 

 Насиље као негативна друштвена појава 

ДЕЦЕМБАР  Добра  комуникација - предуслов за стварање добре атмосфере у окружењу 

 Шта бих могао/могла да помогнем другима 

 У Новој години – жеље и планови 

 Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола 

ЈАНУАР  Да сам ја наставник,  ја бих... 

 Обележавање Светог Саве  

 Крај полугодишта- да ли смо задовољни постигнутим успехом? 

ФЕБРУАР  Разговор о укључивању ученика  у предстојећа такмичења 

 Организовање индивидуалних разговора са ученицима 

 Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа  

 Час за предавање педагога/психолога  

МАРТ  Како доносим одлуке, да ли и ко највише утиче на моје одлуке 

 Учесталост изостајња са наставе 

 Анализа ефеката допунске и додатне наставе на напредовање ученика 

 Превенција и заштита деце од трговине људима 

АПРИЛ  Анализа успеха на крају трећег класификационаг периода 

 Како доживљавам успех/неуспех 

 Еколошке теме - 22.април -  Дан планете Земље 

МАЈ  Организовање и извођење екскурзије 

 Прослава Дана школе -Анализа учешћа на такмичењима 

 Заштита од пожара 

ЈУН  Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода 

 Анализа рада одељењског старешине и сређивање администрације 

  

Реализатори посла: одељењске старешине, одељењска заједница, ПП служба, МУП 

(Теме означене звездицом ће се реализовати у сарадњи са МУП-ом)                                                

 

 Руководилац Одељењског већа VI разреда:  Душица Милић 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Време реализације 
Садржаји рада 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 Упознавање са календаром рада школе и кућним редом школе 

 Договор о узајамним очекивањима, потребама и захтевима 

 Усклађивање јединствених ставова породице и школе везаних за 

васпитање ученика 

 Подстицање личног развоја ученика (самопоуздање) 

ОКТОБАР 

 

 Упознавање својих и потреба других 

 Подстицање социјалних односа у групи 

 Дисциплина ученика, доношење правила понашања у одељењу 

 Развијање толеранције за различите ставове, особине, навике 

НОВЕМБАР 

 

 Анализа успеха на крају  I класификационог периода 

 Организовање и одређивање родитељског састанка 

 Грађење сарадничког односа у одељењу 

 Сређивање педагошке документације 

ДЕЦЕМБАР 

 

 Разрешавање сукоба – динамика сукоба и стилови понашања у 

сукобу 

Методе учења 

 Успех ученика на крају првог полугодишта 

 Сређивање педагошке документације 

ЈАНУАР 
 Облици агресивног понашања и начини за превазилажење 

 Обележавање Дана Светог Саве 

ФЕБРУАР 

 

 Анализа успеха и планирање мера за побољшање истог 

 Сређивање педагошке документације 

 Организовање родитељског састанка 

МАРТ 

 

 Међувршњачко насиље – претња, уцена, физички обрачуни 

 Помоћ ученицима при укључивању у такмичења 

 Организовање индивидуалних разговора 

 Сређивање педагошке документације 

АПРИЛ 

 

 Грађење и јачање личних вредносних ставова 

 Анализа успеха на крају III класификационог периода 

 Разред као вредносни суд 

 Сређивање педагошке документације 

МАЈ 

 

 Уређење школског дворишта 

 Анализа рада ученика у данима екологије 

 Прослава Дана школе 

 Сређивање педагошке документације 

  Организовање и извођење екскурзије 

ЈУН 

 

 Анализа успеха на крају школске године 

 Анализа рада одељенског старешине 

 Сређивање педагошке документације 

 

Руководилац одељењског већа VII разреда : Снежана Царевић Дугић 
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Осми разред 

 

Време реализације 
Садржаји рада 

 

СЕПТЕМБАР 
 

 Информације везане за почетак школске године 

 Анализа уочених проблема у настави у предходној години 

 Који сам тип учења – мој тип учења 

 Договор о реализацији екскурзије 

 

ОКТОБАР 
 

 Самопознаја - Ауторитет 

 Моје прве оцене 

 Индивидуални разговори са родитељима 

 Хуманост на делу 

 

НОВЕМБАР 

 

 Успех и владање ученика 

 Негативан и позитиван утицај средине; како избећи негативан 

утицај 

 Какав / Каква сам у тиму 

 Понашање на јавном месту 

ДЕЦЕМБАР 

 Учешће у слободним активностима 

 Другарство у одељењу 

 У свету врлина и вредности 

ЈАНУАР 

 Анализа успеха на крају првог полугодишта, 

 Какав/Какав сам на први поглед 

 Прослава Светог Саве 

 

ФЕБРУАР 
 

 Радна дисциплина на часу као услов за успешно праћење 

наставе 

 Оправдано и неоправдано изостајање 

 Професионална оријентација- предавање психолога и педагога, 

моја очекивања 

 Болести зависности 

МАРТ 
 

 Разговор са ученицима који имају недовољне оцене 

 Резултати такмичења 

 Путеви образовања и каријере 

 

АПРИЛ 
 

 Успех на крају трећег класификационог периода 

 Презентација средњих школа 

 Наше акције, ученичке иницијативе 

 Избор занимања и приходи 

МАЈ 
 

 Владање ученика у осмом разреду, моја одлука о школи и 

занимању 

 Резултати на крају другог полугодишта 

 Договор о завршном испиту 

 

Руководилац одељењског већа VIII разреда: Зденка Тадић 
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13. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

13.1 Савет родитеља: 
 

Име и презиме Представник 

одељења: 
Ана Танасковић I1 
Ирена Николић I2 
Бранислав Савић I3 

Александар Видојевић I4 

Весна Иванковић II1 

Драшко Симоновић II2 

Гордана Живановић II3 

Данко Богићевић II4 

Мирјана Миловановић III1 

Драган Лукић III2 

Мирјана Ђоковић III3 

Мирјана Гачић IV1 

Бранкица Вуковић IV2 

Бранко Јанковић IV3 

Предраг Вујичић IV4 
Миодраг Челебић V1 
Драгана Дрињаковић V2 
Драгољуб Петковић V3 
Ана Живановић V4 
Горан Радоњић VI1 
Татјана Радовановић VI2 
Војин Попадић VI3 
Мирјана Дринчић VI4 
Душко Марјановић VII1 
Гордана Величковић VII2 
Зоран Павловић VII3 
Вера Стојановић VII4 

Душанка Петковић VIII1 

Владимир Ивановић VIII2 
Гордана Вујовић VIII3 
Снежана Николић VIII4 
Зоран Томовић VIII5 

Никола Драговић Брђани  I 

Војимир Јеремић БрђаниII 

Душица Топаловић Брђани  III 

Добривоје Перишић Брђани  IV 

Јездимир Степановић Брђани  V 

Зоран Тешић Брђани  VI 

Бојана Гајловић Брђани  VII 

Слађана Кићановић Брђани  VIII 

Нема представника Луњевица 

Радојко Сретеновић Семедраж 

Владимир Ћурдић Одељ.за ученика са 

посебним потребама 
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13.2 Програм рада савета родитеља 
 

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи. 

Савет родитеља: разматра успех ученика у учењу и владању, намену коришћења средстава , 

проширеном делатношћу школе, од донација и средстава родитеља у посебном фонду школе, 

услове за рад школе, услове за остваривање екскурзија и друга питања утврђена статутом школе; 

предлаже  мере за унапређивање успеха у учењу и владању и мере за унапређивање услова за рад 

школе. 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, 

односно стручним органима школе.Начин рада савета родитеља уређује се Статутом школе и 

Пословником о раду Савета родитеља. 

13.3  ПРОГРАМ И ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

УЧЕНИКА  
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ПРВИ РАЗРЕД 

 

ВРЕМЕ  

АКТИВНОСТИ 

САДРЖАЈ НОСИОЦИ ПОСЛА 

 

 

СЕПТЕМБАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације на 

почетку школске године,избор члана за Савет 

родитеља, календар рада, план сарадње, обавезе 

родитеља према школи и права,поштовање кућног 

реда у школ:кухиња , осигурање, Црвени 

крст,предавање) 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ 

Одељењске старешине 

 

ОКТОБАР 

Индивидуални разговори са родитељима ученика 

који изостају са наставе, којима је потребна 

додатна подршка, саветодавни рад  и остало 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК ( договор о 

реализацији наставе у природи) 

Одељењске старешине, 

предметни наставник, 

ПП служба 

 

 

 

НОВЕМБАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације о 

успеху на првом класификационом периоду, 

владање ученика, мере за остваривање боље 

сарадње са родитељима у циљу побољшања 

успеха, извештај члана Савета родитеља са 

састанака, текућа питања...) 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ 

Одељењске старешине 

 

ДЕЦЕМБАР 

Индивидуални разговори са родитељима, 

саветодавни рад 

Одељењске старешине, 

предметни наставник, 

ПП служба 

 

 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације о 

успеху и владању ученика у првом полугодишту, 

изостанци, ефекти допунске наставе и редовност 

похађања, извештај члана Савета родитеља са 

састанака, текућа питања) 

Одељењске старешине 

 

МАРТ 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК ( договор о 

реализацији наставе у природи) 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ (изостајање, 

болест, саветодавни рад) 

Одељењске старешине, 

предметни наставник, 

ПП служба 

 

АПРИЛ 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације о 

успеху и владању у току трећег тромесечја, 

договор око организације екскурзије, резултати 

учешћа на такмичењима, текућа питања) 

 

 

Одељењске старешине 

МАЈ ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ (по потреби) Одељењске старешине, 

предметни наставник 

 

ЈУН 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (успех на крају 

другог полугодишта, владање ученика, похвале и 

награде, организовање припремне наставе за 

поправне испите по потреби, анализа сарадње, 

текућа питања 

 

Одељењске старешине 

 

                                                                       Руководилац Одељењског већа 

                                                                 Гордана Андрић 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

 

ВРЕМЕ  

АКТИВНОСТИ 

САДРЖАЈ НОСИОЦИ ПОСЛА 

 

 

СЕПТЕМБАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације на 

почетку школске године,избор члана за Савет 

родитеља, календар рада, план сарадње, обавезе 

родитеља према школи и права,поштовање кућног 

реда у школ:кухиња , осигурање, Црвени 

крст,предавање) 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ 

Одељењске старешине 

 

ОКТОБАР 

Индивидуални разговори са родитељима ученика 

који изостају са наставе, којима је потребна 

додатна подршка, саветодавни рад  и остало 

Одељењске старешине, 

предметни наставник, 

ПП служба 

 

 

 

НОВЕМБАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације о 

успеху на првом класификационом периоду, 

владање ученика, мере за остваривање боље 

сарадње са родитељима у циљу побољшања 

успеха, извештај члана Савета родитеља са 

састанака, текућа питања...) 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ 

Одељењске старешине 

 

ДЕЦЕМБАР 

Индивидуални разговори са родитељима, 

саветодавни рад 

Одељењске старешине, 

предметни наставник, 

ПП служба 

 

 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (Информације о 

успеху и владању ученика у првом полугодишту, 

изостанци, ефекти допунске наставе и редовност 

похађања, извештај члана Савета родитеља са 

састанака, текућа питања 

Одељењске старешине 

 

МАРТ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ (изостајање, 

болест, саветодавни рад)Родитељски састанак 

(информације о предстојећој рекреативној настави) 

Одељењске старешине, 

предметни наставник, 

ПП служба 

 

АПРИЛ 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације о 

успеху и владању у току трећег тромесечја, 

договор око организације екскурзије, резултати 

учешћа на такмичењима, текућа питања 

 

 

Одељењске старешине 

МАЈ ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ (по потреби) Одељењске старешине, 

предметни наставник 

 

ЈУН 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (успех на крају 

другог полугодишта, владање ученика, похвале и 

награде, организовање припремне наставе за 

поправне испите по потреби, анализа сарадње, 

текућа питања 

 

Одељењске старешине 

 

                                                                       Руководилац Одељењског већа 

Душица Петровић 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

ВРЕМЕ  

АКТИВНОСТИ 

САДРЖАЈ НОСИОЦИ ПОСЛА 

 

 

СЕПТЕМБАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације на 

почетку школске године,избор члана за Савет 

родитеља, календар рада, план сарадње, обавезе 

родитеља према школи и права,поштовање кућног 

реда у школ:кухиња , осигурање, Црвени 

крст,предавање) 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ 

Одељењске старешине 

 

ОКТОБАР 

Индивидуални разговори са родитељима ученика 

који изостају са наставе, којима је потребна 

додатна подршка, саветодавни рад  и остало; 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК поводом припреме за 

рекреативну наставу 

Одељењске старешине, 

предметни наставник, 

ПП служба 

 

 

 

НОВЕМБАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације о 

успеху на првом класификационом периоду, 

владање ученика, мере за остваривање боље 

сарадње са родитељима у циљу побољшања 

успеха, извештај члана Савета родитеља са 

састанака, текућа питања...) 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ 

Одељењске старешине 

 

ДЕЦЕМБАР 

Индивидуални разговори са родитељима, 

саветодавни рад (по потреби) 

Одељењске старешине, 

предметни наставник, 

ПП служба 

 

 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (Информације о 

успеху и владању ученика у првом полугодишту, 

изостанци, ефекти допунске наставе и редовност 

похађања, извештај члана Савета родитеља са 

састанака, текућа питања 

Одељењске старешине 

 

МАРТ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ (изостајање, 

болест, саветодавни рад) 

Одељењске старешине, 

предметни наставник, 

ПП служба 

 

АПРИЛ 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације о 

успеху и владању у току трећег тромесечја, 

договор око организације екскурзије, резултати 

учешћа на такмичењима, текућа питања; 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ 

 

 

Одељењске старешине 

МАЈ ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ (по потреби) Одељењске старешине, 

предметни наставник 

 

ЈУН 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (успех на крају 

другог полугодишта, владање ученика, похвале и 

награде, организовање припремне наставе за 

поправне испите по потреби, анализа сарадње,како 

се припремити за 4. разред, текућа питања 

 

Одељењске старешине 

 

                                                                       Руководилац Одељењског већа 

                                                                       Мирјана Белић  
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

ВРЕМЕ  

АКТИВНОСТИ 

САДРЖАЈ НОСИОЦИ ПОСЛА 

 

 

СЕПТЕМБАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације на 

почетку школске године,избор члана за Савет 

родитеља, календар рада, план сарадње, обавезе 

родитеља према школи и права,поштовање кућног 

реда у школ:кухиња , осигурање, Црвени 

крст,предавање) 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ 

Одељењске старешине 

 

ОКТОБАР 

Индивидуални разговори са родитељима ученика 

који изостају са наставе, којима је потребна 

додатна подршка, саветодавни рад  и остало 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК ( договор о 

реализацији наставе у природи) 

Одељењске старешине, 

предметни наставник, 

ПП служба 

 

 

 

НОВЕМБАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације о 

успеху на првом класификационом периоду, 

владање ученика, мере за остваривање боље 

сарадње са родитељима у циљу побољшања 

успеха, извештај члана Савета родитеља са 

састанака, текућа питања...) 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ 

Одељењске старешине 

 

ДЕЦЕМБАР 

Индивидуални разговори са родитељима, 

саветодавни рад 

Одељењске старешине, 

предметни наставник, 

ПП служба 

 

 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације о 

успеху и владању ученика у првом полугодишту, 

изостанци, ефекти допунске наставе и редовност 

похађања, извештај члана Савета родитеља са 

састанака, текућа питања) 

Одељењске старешине 

 

МАРТ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ (изостајање, 

болест, саветодавни рад) 

Одељењске старешине, 

предметни наставник, 

ПП служба 

 

АПРИЛ 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације о 

успеху и владању у току трећег тромесечја, 

договор око организације екскурзије, резултати 

учешћа на такмичењима, текућа питања) 
 

 

Одељењске старешине 

МАЈ ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ (по потреби) Одељењске старешине, 

предметни наставник 

 

ЈУН 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (успех на крају 

другог полугодишта, владање ученика, похвале и 

награде, организовање припремне наставе за 

поправне испите по потреби, анализа сарадње, 

текућа питања 

 

Одељењске старешине 

 

Руководилац Одељењског већа 

                                                                       Зорица Ристовић  
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ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Време реализације 
Садржаји рада 

 

СЕПТЕМБАР 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК  

Упознавање са родитељима 

План и програм савета родитеља 

Наставни предмети и наставници одељенског већа 

Избор једног родитеља за савет родитеља 

ОКТОБАР Индивидуални разговори са родитељима током целог месеца 

НОВЕМБАР 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 

Извештај о успеху и владању ученика на крају првог 

класификационог периода 

Допунска и додатна настава и слободне активности ученика, 

распоред наставе 

ДЕЦЕМБАР Индивидуални разговори са родитељима током месеца 

ЈАНУАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 

Извештај о успеху и владању ученика на крају I полугодишта 

Текућа питања 

ФЕБРУАР 
Индивидуални разговори са родитељима током месеца 

МАРТ 

 

Индивидуални разговори са родитељима ученика који имају 

недовољне оцене 

АПРИЛ 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 

Успех и владање ученика на крају III класификационог периода 

Учешће на такмичењима и постигнути резултати 

Екскурзија ученика 

МАЈ 

 

Индивидуални разговори са родитељима током месеца 

ЈУН 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 

Извештај о успеху и владању ученика на крају II полугодишта 

Похвале и награде 

 

Руководилац Одељењског већа 

                                                                       Раде Ђуричић 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

ВРЕМЕ  

АКТИВНОСТИ 

          САДРЖАЈ НОСИОЦИ ПОСЛА 

 

 

СЕПТЕМБАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације на 

почетку школске године,избор члана за Савет 

родитеља, календар рада, план сарадње, обавезе 

родитеља према школи и права,поштовање кућног 

реда у школи, текућа питања) 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ 

Одељењске старешине 

 

ОКТОБАР 

Индивидуални разговори са родитељима ученика 

који изостају са наставе, којима је потребна 

додатна подршка, саветодавни рад  и остало 

Одељењске старешине, 

предметни наставници, 

ПП служба 

 

 

 

НОВЕМБАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације о 

успеху на првом класификационом периоду, 

владање ученика, мере за остваривање боље 

сарадње са родитељима у циљу побољшања 

успеха, извештај члана Савета родитеља са 

састанака, текућа питања...) 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ 

Одељењске старешине 

 

ДЕЦЕМБАР 

Индивидуални разговори са родитељима, 

саветодавни рад 

Одељењске старешине, 

предметни наставници, 

ПП служба 

 

 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (Информације о 

успеху и владању ученика у првом полугодишту, 

изостанци, ефекти допунске наставе и редовност 

похађања, извештај члана Савета родитеља са 

састанака, текућа питања 

Одељењске старешине 

 

МАРТ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ (изостајање, 

болест, саветодавни рад) 

Одељењске старешине, 

предметни наставници, 

ПП служба 

 

АПРИЛ 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (информације о 

успеху и владању у току трећег тромесечја, 

договор око организације екскурзије, резултати 

учешћа на такмичењима, текућа питања 

 

 

Одељењске старешине 

 РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (за све родитеље 

ученика 6.разреда уколико се организује дводневна 

екскурзија) 

Директор школе 

МАЈ ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ (по потреби) Одељењске старешине, 

предметни наставници 

 

ЈУН 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК (успех на крају 

другог полугодишта, владање ученика, похвале и 

награде, организовање припремне наставе за 

поправне испите по потреби, анализа сарадње, 

текућа питања 

 

Одељењске старешине 

  

                                                                       Руководилац Одељењског већа 

                                                                       Душица Милић 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Време реализације 
Садржаји рада 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Информације на почетку школске године 

Договор око екскурзије која је планирана у јесењем 

периоду 

Избор једног родитеља за савет родитеља 

 

 

ОКТОБАР 

Индивидуални разговори са родитељима током целог 

месеца 

 

НОВЕМБАР 

 

Извештај о успеху и владању ученика на крају првог 

класификационог периода 

Допунска и додатна настава и слободне активности 

ученика, распоред наставе 

Текућа питања 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Индивидуални разговори са родитељима током месеца 

 

ЈАНУАР 

Извештај о успеху и владању ученика на крају I 

полугодишта 

Текућа питања 

 

ФЕБРУАР 

 
Индивидуални разговори са родитељима током месеца 

МАРТ 

 

Индивидуални разговори са родитељима ученика који 

имају недовољне оцене 

 

АПРИЛ 

 

Успех и владање ученика на крају III класификационог 

периода 

Учешће на такмичењима и постигнути резултати 

 

МАЈ Индивидуални разговори са родитељима током месеца 

ЈУН 
Извештај о успеху и владању ученика на крају II 

полугодишта 

 

Руководилац Одељењског већа 

 

                                                                       Снежана Дугић Царевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

Време реализације 
Садржаји рада 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

Информације на почетку школске године и избор члана за 

савет родитеља 

Договор око екскурзије која је планирана у јесењем 

периоду- уколико се буде реализовало 

 

ОКТОБАР 

Индивидуални разговори са родитељима током целог 

месеца 

 

НОВЕМБАР 

 

 

Извештај о успеху и владању ученика на крају првог 

класификационог периода 

Допунска и додатна настава и слободне активности 

ученика, распоред наставе 

Текућа питања 

 

ДЕЦЕМБАР 
Индивидуални разговори са родитељима током месеца 

 

ЈАНУАР 

Извештај о успеху и владању ученика на крају I 

полугодишта 

Текућа питања 

 

ФЕБРУАР Индивидуални разговори са родитељима током месеца 

МАРТ 
Индивидуални разговори са родитељима ученика који 

имају недовољне оцене 

АПРИЛ 

 

Успех и владање ученика на крају III класификационог 

периода 

Учешће на такмичењима и постигнути резултати 

Упознавање са начином полагања завршног испита 

МАЈ 
Индивидуални разговори са родитељима током месеца  

Организација другарске вечери 

ЈУН 

Извештај о успеху и владању ученика на крају II 

полугодишта и постигнутим резултатима на завршном 

испиту 

 

 

 

 

Руководилац Одељењског већа 

 

                                                                       Зденка Тадић 
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14. ПЛАНОВИ  РАДА  УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТИМОВА 

14.1 ПРОГРАМ  РАДА УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 

 

- Конституисање Парламента, избор два 

члана за Школски одбор 

 - Упознавање са законским оквиром 

деловања ученичког парламента 

 – Сарадња са стручним органима школе 

 – Упознавање са Правилником о понашању 

и ГПРШ 

- Предлагање тема и активности за ову 

школску годину 

- Сарадња са УП осталих основних школа 

на нивоу општине (организовање 

заједничких трибина, размена ученика) 

-Упознавање ученика са постигнутим 

успехом на крају првог класификационог 

периода 

 -Како помоћи ученицима који имају слабе  

Оцене 

- Реализација хуманитарне акције  

-Упознавање чланова Парламента са 

постигнућима ученика на крају првог 

полугодишта; 

 -Мере за побољшање успеха и дисциплине  

- Реализација размене ученика чланова 

Парламената  

-Реализација трибине након размене 

ученика 

 -Анализа рада Парламента и предлог 

активности за наредну школску годину 

 

 

 

Септембар/ 

октобар 

 

 

током године 

 

Новембар 

 

Децембар/јануар 

 

Фебруар 

 

Mарт/  април 

 

Мaј/јун 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГ 

ПСИХОЛОГ 

 

 

ПЕДАГОГ 

ПСИХОЛОГ 

 

 

ПЕДАГОГ 

ПСИХОЛОГ 

 

 

ПЕДАГОГ 

ПСИХОЛОГ 
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15. ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПОСЕБНИХ   ПРОГРАМА ИЗ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

15.1 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ И 

ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
 

Облик рада Разред 

Планирано 

часова  
Наставник 

годиш

ње 

неде

љно 

Допунска настава 1.-4. 36 1 Наставници разредне наставе 

Додатна настава, 

Математика 
4. 36 1 Наставници разредне наставе 

Историја, допунска 5-8 18 1 Биљана Малеш 

Историја, додатна 5-8 18 1 Биљана Малеш 

Историја, додатна 5-8 36 1 Небојша Станишић 

Историја, допунска 5-8 18  Небојша Станишић 

Географија,допунска 5-7. 36 1 
Никола Лаковић, Олгица 

Томић 

Географија,додатна 5-7. 36 1 
Никола Лаковић,Олгица 

Томић 

Географија,допунска 8,Брђани 36 1 Елек Љиља 

Географија,додатна 8,Брђани 36 1 Елек Љиља 

Биологија,додатна 5, 6, 8. 36 1 Милојка Џелетовић 

Биологија,додатна 
5,7, 

Брђани 
36 1 Сања Пауновић 

Хемија,додатна 7-8 36 1 Драшко Симоновић 

Хемија,допунска 7-8 36 1 Драшко Симоновић 

Хемија,додатна 7-8 18  Миланко Брадић 

Хемија,допунска 7-8 18  Миланко Брадић 

Физика, додатна 6-8. 36 1 
З. Недељковић, М. Павловић, 

Б. Дашић 

Физика,допунска 6-8. 36 1 
З. Недељковић, М. Павловић, 

Б. Дашић  

Математика, 

допунска, додатна 
6, 5 Брђани 36 1 Радмила Опанчина 

Математика, 

допунска, додатна 
5 Брђани, 7  36 1 Милка Вукашиновић 

Математика, 

допунска, додатна 
8 36 1 Јован Петровић  

Математика, 

допунска, додатна 
5 34 1 Петар Балшић 

Математика, 

допунска, додатна 
6,7,8 Брђани 36 1 Невена Трифуновић 

Српски језик, 

допунска, додатна 
6 36 1 Јасмина Радосављевић 

Српски језик, 

допунска, додатна 
7 36 1 Јованка Казаковић 

Српски језик, 8 36 1 Зденка Вулићевић 
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допунска, додатна 

Српски језик, 

допунска, додатна 
5 36 1 Раде Ђуричић  

Српски језик, 

допунска, додатна 

5,6,7,8 

Брђани 
36 1 Данијела Лазаревић 

Страни језик, додатна 8. 34 1 
Снежана Дугић 

Царевић,Весна Марковић 

Страни језик, 

допунска 
5,6,7,8. 36 1 

С. Радојичић, Д. Милић, С. 

Царевић, Л. Лазаревић, В. 

Марковић. 

Припремна настава за 

завршни испит 
8 10  Предметни наставници 

Припремна настава за 

ученике који иду на 

поправни испит 

5,6,7,8. 10  Предметни наставници  

 

15.2 Изборни предмети 

 

На основу ресурса школе, одлуке стручних већа, као и резултата анкетирања ученика 

изабрани су следећи изборни предмети: 

 

1. Лепо писање- први разред 

2. Народна традиција- други, трећи и четврти разред 

3. Информатика и рачунарство-  шести, седми и осми разред и одељење за ученике са 

посебним потребама 

4. Цртање, сликање и вајање – шести разред 

 

 

16. ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

На почетку школске године одељенске старешине ће упознати ученике , као и 

родитеље са   ПРОГРАМОМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

као и са Правилницима који се примењују у нашој школи  

 

16.1 АКТИВНОСТИ НА СПРЕЧЕВАЊУ НАСИЉА – 

ПРЕВЕНЦИЈА 
 

Сви постојећи Правилници који се односе на безбедност и заштиту деце од насиља биће  

усклађени у законском року са новим Законом о основама система образовања и 

васпитања. 

 

Годишњим планом рада школе предвиђен је велики број слободних и ваннаставних  

активности за креативно и конструктивно коришћење слободног времена ученика 

(секције, допунска и додатна настава, хор, изабрани спорт). 

 

На часовима редовне наставе, када год то тема часа омогућава, наставници ће са децом  
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разговарати о проблему насиља и превенцији. 

 

У оквиру наставе физичког васпитања ученици наше школе ће се такмичити на  

Општинском и осталим нивоима такмичења у разним спортовима. Учествоваће и на 

јесењем и пролећном кросу. У циљу спречавања конфликата ученици ће бити упознати са 

кодексом понашања у спортским наставним и ваннаставним активностима. Такође ће 

бити упознати са правилима фер-плеја. 

 

Неки часови одељенског старешине биће посвећени овој теми. Том приликом ученици ће  

донети одељенска правила понашања која ће бити истакнута на паноу. 

 

Ученици ће бити укључени у трибине и дискусионе групе и конкурсе на тему превенција  

насиља уколико буду организовани. 

 

Педагог и психолог ће посећивати часове одељенске заједнице и са децом разговарати о 

актуелним проблемима у одељењима. 

 

Школа ће и даље сарађивати са родитељима, Министарством просвете,Школском 

управом, школама у окружењу, локалном самоуправом 

 

Центром за социјални рад , Домом здравља, Полицијском станицом  

 и осталим друштвеним чиниоцима који могу бити од користи у превенцији насиља  

(невладине организације, културно-уметничка друштва, спортски клубови...) 

 

16.2 ПОСТУПЦИ И ПРОЦЕДУРЕ У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД 

НАСИЉА 
 

Ученици су информисани, да у случају да се догоди насиље, о томе обавештавају 

најближу одраслу особу: 

 

1. у дворишту школе – дежурног наставника  

2. у ходнику – дежурног наставника и дежурну спремачицу 

3. на часу – предметног наставника 

4. одељенског старешину 

5. педагога и психолога 

6. директора 

 

Обавештена одрасла особа одмах прекида – зауставља насиље. Потом обавештава 

одељенског старешину, који процењује да ли је потребно да обавести чланове тима. 

Детету које трпи насиље пружа се разумевање, поверење и сигурност. По потреби се 

обављају разговори са родитељима. Са децом која испољавају насилно понашање, 

чланови Тима континуирано раде на испитивању узрока агресивности и пружању психо-

социјалне помоћи у циљу отклањања оваквог понашања. 

16.3 .ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Одељенски старешина води евиденцију у педагошкој документацији (дисциплинској 

свесци) за своје одељење и попуњава Евиденциони лист, који доставља педагошко 

психолошкој служби. 

Евиденција садржи опис понашања деце у току васпитних активности, часа, одмора, 

ваннаставних активности, слободног времена. Осим описа негативних, насилних 
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поступака, треба да се бележе позитивни примери како би се деца у већој мери 

подстицала на позитивно понашање. 

Руководилац Тима води евиденцију свих облика насиља који су се догодили на нивоу  

школе. Ови записници ће се периодично анализирати на нивоу Тима, Одељенског и 

Наставничког већа, Педагошког колегијума и др. како би се стекао бољи увид у то које 

мере и стратегије јесу делотворне кад је у питању дете које се насилно понаша. Ове 

анализе служе и за планирање наредних превентивних активности у раду са одељењем 

или на нивоу установе, за унапређење Програма заштита деце од насиља. 

 

Чланови Тима за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања: 

 

1. Весна Недић- педагог, координатор Тима 

2. Ана Басарић Лучић- психолог 

3. Зора Новаковић- дефектолог 

4. Снежана Арсенијевић 

5. Гордана Хегер 

6. Марина Лињачки 

7. Јелена Милетић 

8. Петар Балшић 

9. Данијела Ковачевић 

10. Весна Марковић 

11. Соња Петровић 

12. Јованка Казаковић 

16.3.1 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРЕВЕНЦИЈA ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА ЗА 

ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

 

Садржаји 

програма 

активности, 

носиоци 

активности 

Оријентац

иони број 

активност

и и 

динамика 

 

Активности 

реализатора 

Начин и поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и исходи 

планираних активности 

Упознавање 

Наставничког 

већа са 

процедурама у 

ситуацијама када 

се дешава насиље, 

избор нових 

чланова за Тим 

1 

септембар 

 

Презентација, 

дискусија 
Презентација, 

дискусија, 

демонстрација 

Упознавање НВ са 

процедурама интервенције у 

ситуацијама када се насиље 

догоди ради ефикаснијег 

реаговања и поступака 

деловања  

Избор нових чланова тима 

Доношење плана 

рада за школску 

2017/18.годину 

септембар 

Предлагање 

активности састанак Усвајање плана рада Тима 

Састанци Тима 

4 редовна 

састанка 

или више 

према 

потреби 

током 

године 

анализира, 

дискутује , 

предлаже, прати 

реализацију 

планова и 

предложених 

мера  

састанак 

Ииницирање различитих 

активности  за превенцију 

насиља,  реаговање у 

ситуацијама насиља, доношење 

мера уз примену Посебног 

протокола ради превазилажења 

насилног понашања, подизања 

нивоа толеранције и 

побољшања комуникације 
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Реализација тема 

из области 

превенције 

насиља, 

толеранције на 

часовима  одељ. 

ст. 

Према 

плану ЧОС  

Током 

године 

 

Презентација, 

објашљавање, 

дискусија 
Дискусија, 

излагање 

Смањење насилних и ризичних 

облика понашања, повећање 

нивоа толеранције 

Радионице на 

тему ненасилне 

комуникације и 

толеранције- 

педагог и 

психолог 

Током 

године 

 

Презентација, 

објашљавање, 

дискусија 
радионице 

Подизање нивоа  толеранције и 

прихватање различитости, 

развијање вештина ненасилне 

комуникације  

Вршњачака 

едукација из 

области 

превенције 

насиља – 

Ученички 

парламент у 

сарадњи са 

педагогом и 

психологом 

Током 

године 

 

 

 

Презентација, 

објашљавање, 

дискусија 

Радионице, 

трибине 

Смањење вршњачког насиља, 

побољшање међусобне 

комуникације ученика 

Истраживање о 

присутности 

насиља у школи- 

педагог, психолог 

Током 

године 

Планирање, 

реализација 

истраживања, 

презентација 

резултата 

Истраживање 

Сагледавање присутности 

насиља у школи, као и ставова 

ученика о различитим 

облицима насиља 

Промоција 

хуманих 

вредности- 

Црвени крст 

Током 

године, 

према 

плану ЦК 

 

Презентација, 

објашљавање, 

дискусија 

Радионице, 

предавање, 

емитовање филма 

Упознавање ученика са 

вредностима хуманих начела, 

промовисање начела и 

понашања која доприносе 

њиховом остваривању  

Реализација 

предавања на 

тему:Болести 

зависности и 

вршњачко 

насиље-ПУ ГМ 

Према 

плану ПУ 

ГМ 

 

 

Презентација, 

објашљавање, 

дискусија 

Предавање 

Превенција ризичних облика 

понашања и упознавање 

ученика са последицама 

ризичних облика понашања 

Сачињавање 

извештаја о раду 

Тима за заштиту 

од насиља 

јун 

 

Дискусија, 

разговор 
састанак 

Сагледавање рада Тима, израда 

извештаја, предлагање 

активности за наредну школску 

годину 
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16.4 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Чланови тима: 

 

1. Басарић Лучић Ана- психолог, координатор Тима 

2. Новаковић Зора- дефектолог 

3. Јовановић Бисенија- учитељ 

4. Раде Ђуричић- наст.српског језика 

5. Лињачки Марина 

6. Обрадовић Зорица 

7. Тодоровић Биљана 

8. Стакић Љубица 

9. Ана Ђорђевић 

10. Живковић Јелена 

11. Ковачевић Данијела 

 

 16.4.1  ПЛАН РАДА СТИО ЗА 2017/2018. 

 

- Организовање састанка координатора СТИО са одељенским старешинама и 

предметним наставницима који предају у петом разреду, са циљем упознавања са 

карактеристикама и потребама ученика који су у млађим разредима радили по 

ИОП-у и предочавања потребних начина рада са њима.- септембар 

- Евидентирање ученика којима је потребан неки од видова прилагођавања у настави 

(прикупљање података од учитеља/одељенских старешина/предметних 

наставника)-септембар/октобар. 

- Формирање ИОП тимова за израду ИОП-а за ученике којима су они потребни- 

септембар/октобар. 

- Усвајање урађених ИОП-а- октобар  /новембар. 

- Сарадња са Педагошким колегијумом по питању усвајања ИОП-а које је претходно 

усвојио СТИО- октобар/новембар. 

- Припрема штампаног материјала о различитости,толеранцији и инклузији за пано 

и уређење паноа у холу школе-децембар. 

- Разматрање ревидираних ИОП-а (утврђивање да ли су сви ИОП тимови извршили 

ревизију ИОП-а на почетку другог полугодишта)-фебруар. 

- Евидентирање ученика осмог разреда који ће полагати завршни испит по 

прилагођеном програму- март 

- Разматрање процедуре израде тестова и спровођења полагања завршног испита за 

ученике којима је потребно прилагођавање- март. 

- Упознавање наставника и родитеља ученика са процедуром полагања завршног 

испита по прилагођеном програму- март/април. 

- Подела задужења чланова СТИО у реализацији завршног испита за ученике којима 

је потребно прилагођавање-мај. 

- Сарадња са управом школе и Школском управом Чачак у вези са реализацијом 

завршног испита- мај/јун. 

- Прикупљање и разматрање извештаја о реализацији свих ИОП-а рађених у 

школској 2017/2018.год. –јун. 
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- Реализација састанака СТИО- током школске године. 

 

16.4.2 .Програм инклузивне културе 

 

 

У савременом приступу образовању важна је инклузивна култура школе, која 

подразумева уважавање различитости свих ученика обухваћених образовањем. 

Образовање за све, које према УНЕСКО-у припада приоритетном програму образовања 

усмерено је на ученика и имплицира инклузивно образовање.  Тиме се изједначавају 

права свих ученика на образовање, без обзира на национални, верски, културни, узрасни, 

полни, језички, социјални или неки други вид различитости, као и различитост у 

способностиме за учење, поучавање и социјализацију. У таквој школи за све, стварају се 

услови у којима заједно са другим ученицима, уче и ученици са тешкоћама.    

Школа треба да буде подржавајућа и прихватајућа околина за сву децу, да се 

ниједан ученик не осећа одбачено, изоловано или мање вредно.  

 Позитиван, подржавајући однос постаје пресудан чинилац када учитељ, наставник 

у свом разреду има ученика/цу са тешкоћама. Истраживања су показала да су блиски, 

позитивни односи између учитеља/наставника кључни за боље прилагођавањ ученика и 

њихов школски успех, а да су посебно важни за ученике са  развојним тешкоћама, као и 

оне са проблемима у понашању. У томе су значајни ставови учитеља/ наставника, јер од 

њихове спремности да прихвате ученике са тешкоћама у развоју и да нађу најпримереније 

облике рада са њима, зависи успешна реализација тог процеса.  

Још један кључни елемент јесте и припрема ученика без тешкоћа да на 

одговарајући начин прихвате ученике са тешкоћама, јер они имају значајну улогу због тог 

ашто им пружају подршку, охрабрују их и служе као модел адекватног понашања у 

школској сова укљученост редини. 

Уз ова два фактора који делују у самој школи важни су и родитељи како ученика са 

тешкоћама тако и ученика без тешкоћа и њихова укљученост у све аспекте школског 

живота. Партнерство са родитељима допринеће променама и код  самих ученика, јер 

уколико дете примети да су родитељи укључени у рад школе, тада ће и оно на другачији 

начин вредновати школу, родитеље, али и себе.  

У складу са напред наведеним, у школи ће се спроводити конкретне активности у 

циљу јачања инклузивне културе: 

1. Психолог и педагог ће, као и до сада, пружати подршку учитељима/наставницима  

у раду са ученицима са тешкоћама и то едуковањем о врсти тешкоћа, усмеравањем 

у начину рада са ученицима, као и давањем инструкција о креирању што 

позитивније атмосфере у одељењу 

2. Психолог,педагог, СТИО школе, као и сви запослени у школи пружаће подршку 

породици ученика са тешкоћама 

3. Учитељи/наставници ће се трудити да својим приступом и начином рада стварају 

прихватајућу и подржавајућу средину 
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4. У школи ће се поставити тематски панои који ће се односити на различитост, 

толеранцију, емпатију и све што може да допринесе развоју инклузивне културе у 

школи 

5. Током школске године  реализоваће се акције у циљу прикупљања помоћи за 

ученике из социјално депривираних породица( помоћ ће бити у виду прибора, 

одеће, обуће) 

6. СТИО школе ће и ове године покренути питање бесплатне ђачке кухиње за 

ученике слабијег материјалног стања 

 

16.5  ПЛАН ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

Уколико се ученику изрекне васпитно-дисциплинска  мера и/или дође до смањења оцене 

из владања, ученику се мора јасно предочити: 

 

1. Разлози за смањење оцене из владања 

2. Донети план васпитног деловања. Одељенски старешина и / или Тим за заштиту од 

насиља, ако је био укључен 

3. Са учеником договорити динамику и кораке у промени понашања које је довело до 

смањења оцене из владања 

4. На часовима одељењске заједнице појачано радити на разговору са вршњацима, 

кроз дебате, радионице, које ће позитивно деловати на ученика 

5. Консултовати и укључити стручне сараднике у рад са учеником 

6. Са родитељима редовно обављати разговоре (Одељенски сатрешина, стручни 

сарадници) 

16.7 .ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Циљ професионалне оријентације у школи је развијање спремности ученика да стиче знања 

и искуства о себи и свету рада,да доноси реалне одлуке у погледу даљег образовања и 

опредељивања. Основни носиоци реализације програмских задатака професионалне оријентације 

у школи су: предметни наставници, стручни сарадници, одељенске старешине.Део плана 

професионалне оријентације биће реализован кроз часове одељенског старешине. 
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   ПЛАН РАДА НА ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРЈЕНТАЦИЈИ  

 
Ред. 

број 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ Облик рада Носилац 

задатака 

I  Реализација тема о професионалној 

оријентацији кроз час одељенске 

заједнице 

Разговор 

 

Одељенске 

старешине 

II  Реализација тема ПО кроз предметну 

наставу 

 

 Разговор 

 

Проф. 

Предметне 

наставе  

III  Сарадња тима за ПО са фирмама у 

локалној средини 

 

Разговор 

Посета 

 

Тим за ПО  

IV  Презентације занимања према 

интересовању ученика 

 

Сусрет 

 

Ликовни рад 

Тим за ПО 

Едукатори 

V  

 Сајам занимања 

 

 

Организација 

сајма у школи 

Одељенске 

старешине 

Тим за ПО 

 

VI  

 Сајам старих заната 

 

 

Организација 

сајма у школи 

Одељенске 

старешине 

Тим за ПО 

 

VII  Сарадња са локалном средином, 

посете изложбама рукотворина,цвећа 

... 

 

Разговор 

Посета 

 

Тим за ПО 

 

VIII  Сарадња са ПЕПС-и службом 

 

 

Разговор 

 

 

 

Тим за ПО 

 

IX  Ангажовање родитеља у реализацији 

ПО 

 

Предавања 

 

 

Тестирање 

Психолог и 

педагог 

 

Тим за ПО 

 

 

X  Презентација ученичких радова на 

тему ПО  

 

Самостални 

радови и 

презентције 

ученика 

Тим за ПО 

 

 

XI 

 Реализација сајма старих заната и 

сајма науке 

 

Организација 

сајма у школи 

Тим за ПО 

 

 

XII 

 Презентација средњих школа  

 

Сусрет 

представника 

средњих школа 

са ученицима 

Тим за ПО 
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16.8 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
 

Време реализације Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

Септембар 2017. 

План активности 

Уређење учионица и 

школског дворишта 

Дан заштите 

озонског омотача 

Израда плана 

Уређење 

Припрема и уређење 

паноа 

Одељенске старешине 

Октобар 2017. 

 

Дан заштите 

животиња 

Дан станишта 

Здрава исхрана 

 

Припрема и уређење 

паноа- ученички 

радови, постери 

 

Наставници биологије 

Децембар 2017. Уређење школског 

простора  

Сређивање, 

чишћење 
Одељенске старешине 

 

Јануар 2018. 

 

Дан без дуванског 

дима 

 

Припрема и уређење 

паноа- ученички 

радови, постери; 

предавање- старији 

разреди 

Одељенске старешине 

Март 2018. Дан заштите вода Припрема и уређење 

паноа- ученички 

радови, постери; 

предавање  

Наставници географије 

Април 2018.  

 

Дан планете Земље 

Припрема и уређење 

паноа- ученички 

радови, 

постери,прикупљање 

рециклажног 

материјала 

Наставници географије, 

наставници ТИО 

Мај 2018.  Дан птица Припрема и уређење 

паноа- ученички 

радови, постери 

Наставници биологије 

Јун 2018. Дан заштите 

животне средине 

Припрема и уређење 

паноа- ученички 

радови, постери 

Наставници биологије 
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17. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 
 

Разред Релација Време реализације Носиоци 

Први и ученици 

одељења са 

посебним 

потребама, 

Г. Милановац – 

Враћевшница-

Крагујевац – Г. 

Милановац 

Мај/Јун 2018. Директор, 

одељенске 

старешине, стручни 

вођа 

Други разред Г. Милановац – 

Жича – Матарушка 

бања- Врњачка 

бања – 

Г.Милановац 

Мај/Јун 2018. Директор, 

одељенске 

старешине, стручни 

вођа 

Трећи, Семедраж Г. Милановац – 

Бранковина – 

Ваљево - Г. 

Милановац  

Мај/Јун 2018. Директор, 

одељенске 

старешине, стручни 

вођа 

Четврти,Луњевица, 

 

Г. Милановац – 

Београд - Г. 

Милановац 

Мај/Јун 2018. Директор, 

одељенске 

старешине, стручни 

вођа 

Пети Г. Милановац – 

Струганик- Тршић- 

Троноша-Бања 

Ковиљача - Г. 

Милановац 

Април-Мај 2018. Директор, 

одељенске 

старешине, стручни 

вођа 

Шести Г. Милановац – 

Крушевац-Ниш-

манастир Манасија 

-Раваница– 

Ресавска Пећина – 

Лисине- Г. 

Милановац 

Мај/Јун 2018. 

 

Два дана 

Директор, 

одељенске 

старешине, стручни 

вођа 

Седми Г. Милановац –

Феликс Ромулијана-

Неготин-Ђердап-

Д.Милановац-

Лепенски вир-

Сребрно језеро-

Горњи Милановац 

Мај/Јун 2018.  

 

Два дана 

 

Директор, 

одељенске 

старешине, стручни 

вођа 

Осми Г. Милановац –

Идвор-Каштел 

Ечка-Бечеј-Дворац 

Дунђерски-

Ајфелова 

преводница-

Суботица-Палић-

Зобнатица-Нови 

Сад-Петроварадин-

С.Карловци-

Крушедол-Г. 

Милановац 

 

Октобар/новембар 

2017. 

Или април мај 2018. 

 

 

Три дана 

Директор, 

одељењске 

старешине, стручни 

вођа 
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Школа у природи Златибор (Први и 

други разред) 

Гучево (Трећи и 

четврти разред) 

У току школске 

године 

Директор, 

одељенске 

старешине 

Излети са 

пешачењем 

У ближој околини 

општине (релације 

дате у оквиру 

школских 

програма) 

У току школске 

године 

Директор, 

одељенске 

старешине 

Посета Пожаревцу- 

„Етно игре“ у 

ОШ“Краљ 

Александар I“ 

 Прво полугодиште Наставници српског 

језика и музичке 

културе 

Посета Књажевско-

српском театру, 

Крагујевац 

 Април 2018. Наставници српског 

језика 

Посета Дому 

културе Чачак 

 

 

 Током школске 

године 

Наставници српског 

Сајам књига у 

Београду 

 Октобар 2018. Заинтересовани 

наставници 

Сајам науке у 

Београду 

 Децембар 2018. Заинтересовани 

наставници и 

ученици 

Излет у Београд   Април, мај 2018. Заинтересовани 

наставници и 

ученици старијих 

разреда 

Излет ученика 8 

разреда Музеј 

Николе Тесле – 

Београд 

 Мај 2018. Заинтересовани 

наставници и 

ученици старијих 

разреда 
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18. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ 

МАРКЕТИНГА 

18.1 ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 

 Табеларни и графички приказ успеха и владања. 

 Изложбе ученичких радова. 

 Одељенске приредбе. 

 Школски лист „Прозор“. 

 Ажурирање школског сајта. 

 Ажурирање школског сајта за наставу историје www.istorijskikabinet.in.rs 

 Огласне табле 

 Књига обавештења 

18.2 .ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 Пријем првака 

 Информације и приказивање новости из школе у средствима јавног информисања. 

 Такмичења и конкурси ван Календара такмичења Министарства просвете. 

 Школске приредбе поводом школске славе и Дана школе. 

 Обележавање Дечије недеље. 

 Учешће на Смотри школских позоришних представа. 

18.3 САРАДЊА И УМРЕЖАВАЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА 
 Асоцијација школа која носи име Краљ Александар из Пожаревца, Београда, 

Мачванског Прњавора (Шабац), Лешнице ( Лозница), Горњег Милановца 

 Сарадња са школама из некад збратимљених градова из Словењ Градца 

(Словенија) и Кавадараца (Македонија) 

18.4 ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 Општина Горњи Милановац 

 Здравствени центар – здравствена заштита и васпитни рад 

 Дом здравља – здравствена заштита и васпитни рад 

 Црвени крст – едукација из области здравствене заштите, хуманитарни рад, јесењи 

крос, конкурс „Крв живот значи“ 

 Центар за социјални рад – заштита и помоћ ученицима 

 Музеј – сарадња у реализацији поједних активности Музеја, као и појединих 

наставних планова( одељењске старешине и предметни наставници) 

 Културни центар – део програма ликовне и музичке културе, историје и српског 

језика 

 Сарадња са спортским установама у граду 

 Градска библиотека – део програма српског језика 

 „Таковске новине“ – маркетинг 

 МУП – васпитни рад, безбедност и заштита 

 Ватрогасно друштво – контрола ПП апарата 

 Завод за заштиту здравља Чачак – санитарни прегледи 

 Школска управа – примена нормативних аката, консултације, стручно 

усавршавање 

 Регионални центар Чачак – стручно усавршавање запослених 
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19. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ 
 

 Праћење остваривања васпитно образовног рада је континуирани задатак, коме је 

циљ унапређења Школског програма и Школског развојног програма, подизање квалитета 

и унапређивања наставе. Праћење се остварује како спољашњом евалуацијом тако и 

самоевалуацијом рада школе. Праћење се рализује кроз: 

- Самовредновање васпитно образовног процеса 

- Састанак стручних већа 

- Размену искустава са другим школама 

- Консултације са саветницима 

 

Да би се остварила оптимална реализација евалуације неопходна је сарадња 

наставника са стручном службом и директором, локалном заједницом, родитељима... 

 Евалуатори су сви учесници васпитно образовног процеса:  

- Ученици 

- Наставници 

- Родитељи 

- Чланови локалне заједнице 

 

Предвиђа се свакодневна евалуација у оквиру одељења. Она ће се обављати кроз 

самоевалуацију ученика и наставника: 

- Посматрањем 

- Бележењем 

- На основу ученичких досијеа 

- Анкета, упитника 

 

Периодична евалуација биће на тромесечијима, полугодишту и крају школске године. 

Пратиће се: 

- Остваривање циљева и задатака 

- Тема и садржаја  

- Усклађеност са методама и облицима рада 

- Активности ученика и наставника 

- Наставна средства 

- Временска динамика 

 

Пратиће се шта омета а шта подразумева остварење Школског програма и Годишњег 

плана школе. 

 


