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I УВОДНИ ДЕО 

 

1.1. Основни подаци о школи 
 

 

 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  два одељења од  I – VIII разреда за децу са сметњама у развоју, у која су 

уписана деца из целе општине.  

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

и II разред. 

 Школску 2018/ 2019. годину похађаће  850 ученика распоређених у 40 одељења од I до VIII 

разредa. 

 

 

Датум псниваоа щкпле Ппд именпм Краљ Александар I, 18.12.2003.  
(рещеое Тргпвинскпг суда у Шашку ФИ-980/03) 

Датум прпславе Дана щкпле 24. мај (Дан Ћирила и Метпдија) 

 

РАНИЈИ НАЗИВИ ШКОЛЕ 

Назив Пд Дп Наппмена  

Краљ Александар I 1931. 1945
. 

 

Пснпвна щкпла  1945. 1964
. 

 

Прва пснпвна щкпла 1964. 1969
. 

 

Такпвски партизански батаљпн 1969. 2003
. 

 

Краљ Александар I 2003.   
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1.2. Циљеви основног образовања и васпитања: 
 

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. 
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1.3. Полазне основе рада 
 
Заснованост Годишњег плана рада на законским  и подзаконским актима 

Годишњи план рада Основне школе "Краљ Александар I“, Горњи Милановац, за школску 
2018/2019. 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 2018/2019. годину су: 
 Закон о  основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број 55/2013, 101/2017 

и 27/2018); 

 Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС''бр.88/2017 и 

28/2017); 

 Закон о уџбеницима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018) 

 Правилник о календару образовно-васпитног рада основних школа  за школску 2018/19. 

годину (''Службени  гласник - Просветни гласник РС'', број 10/2018); 

 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); 

 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 73/2016 и 45/2018); 
 Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог 

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

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

 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, 

81/2017 и 48/2018); 

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

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

РС'', број 67/2013); 

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

РС'' број 37/93 и 42/93); 

 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, 11/2016,2/2017 и 11/2017); 

 Правилник о степену и врсти образовања  наставника и стручних сарадника у основној 

школи(''Службени гласник  РС  Просветни гласник' ' бр. 11/2012 ,15/2013 ,10/2016, 11/2016 

,2/2016,2/2017,3/2017, 11/2018); 

 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, 

11/2016 и 12/2018); 

 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, 11/2014, 11/2016, 

6/2017 и 12/2018); 

 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, 11/2016, 

7/2017 и 12/2018); 

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

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

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

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

РС - Просветни гласник '', број 6/2007, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8 

/2017, 9/2017 и12/2018); 
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 Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 

("Службени гласник РС - Просветни гласник '', број 6/2009, 3/2011, 8/2013, 11/2016 и 12/2018); 

  Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС- Просветни гласник '', број2/2010, 3/2011,  8/2013 , 5/2014, 11/2016, 7/2017 и 

12/2018);  

  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); 

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

Просветни гласник '', број 5/2012 ); 

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

гласник '', број 5/2004); 

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

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

 Правилник  о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

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

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

гласник РС - Просветни гласник '', број 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 и 2/2018); 

 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); 

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

гласник '', број 14/2018); 

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

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

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

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

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

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

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

образовно-васпитним установама 

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

РС'', бр.9/2012) 

 Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 

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

 Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, 

(“Службени гласник РС'', бр.38/2013) 

 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); 

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

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

општи акти школе; 

 Извештај о раду школе за претходну школску годину; 

 Извештај о самовредновању; 

 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) 
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Датум 

доношења 

Дел. бр. и 

датум 
напомена 

Статут школе 04.04.2018. 
383/3 од 

04.04.2018. 
 

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности деце/ученика за време остваривања 

образовно-васпитног рада 

04.04.2018. 
383/13 од 

04.04.2018 
 

Правила понашања у школи 04.04.2018. 
383/10 од 

04.04.2018. 
 

Пословник о раду Школског одбора 04.04.2018. 
383/4 од 

04.04.2018. 
 

Пословник о раду Савета родитеља 04.04.2018 
383/6 од 

04.04.2018. 
 

Пословник о раду Ученичког парламента 04.04.2018. 
383/7 од 

04.04.2018. 
 

Пословник о раду Наставничког већа 04.04.2018. 
383/5 од 

04.04.2018. 
 

Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених 
04.04.2018. 

383/9 од 

04.04.2018. 
 

Правилник о организацији и систематизацији послова  23.03.2018. 
329/1 од 

23.03.2018. 
 

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 

04.04.2018. 
383/8 од 

04.04.2018. 
 

Правилник о испитима ученика 04.04.2018. 
383/11 од 

04.04.2018. 
 

Правилник о оцењивању ученика 04.04.2018. 
383/12 од 

04.04.2018. 
 

Правилник о награђивању и похваљивању ученика 04.04.2018. 
383/14 од 

04.04.2018. 
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1.4. Примарни задаци школе 

 

којима ћемо се руководити у планирању, организацији и реализацији рада у овој школској 

години су :  

 Побољшавање нивоа знања и постигнућа свих ученика, а посебно деце из осетљивих група 

развијањем инклузивне културе, политике и праксе;  

 Подизање  квалитета наставе  применом  разноврсних  метода  и облика рада,  метода 

активног учења и интерактивне наставе;  

 Повећавање  компетенција  наставника  кроз  стално  стручно усавршавање;  

 Отварање  школе  према  локалној  заједници,  кроз  повећање партиципације интересних 

група и јачање сарадње школе и локалне заједнице.  

 Континуиран  рад  на  имплементацији  образовних  стандарда  у настави,  донетих како за 

крај првог образовног циклуса, тако и за крај основног образовања.  

 Припремање  ученика  за  полагање  завршног  испита  на  крају основног образовања и 

повећање компетенција ученика завршних разреда на правилном доношењу одлуку о избору 

занимања;  

 Проширивање  интересовања  ученика  кроз  увођење  нових друштвених, техничких, 

хуманитарних и културних активности, као и кроз повећан обухват ученика за реализацију тих 

активносети;  

 Повећање безбедности ученика у школи, као и смањивање насиља, увођењем нових мера 

безбедности, као и реализацијом задатака постављених Правилником о протоколу о заштити деце 

од насиља, злостављања и занемаривања, као и превентивним програмом “Школа без насиља“.  

 Мотивисање ученика и родитеља за директно  укључивање њихових представника у 

реализацију појединих сегмената Плана рада школе као што су: 

o Плана рада на еколошкој заштити и естетском уређењу школе,    

o Плана рада на професионалној орјентацији,      

o Појединих активности предвиђених ЧОС,    

o Акционих планова  (за:  инклузивно образовање,  Пројекат “Самовредновање ивредновање 

рада школе“, Протокол о заштити деце од занемаривања и злостављања, ).  

 Ради  успешног  остваривања свих програмских задатака које пред школу поставља оснивач 

на плану основног образовања и васпитања, а на основу овог Годишњег плана  рада, усклађено ће 

деловати:   Школски одбор, као орган управљања школом,  стручни органи школе и   директор 

школе. 
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II УСЛОВИ РАДА 
 

2.1. Просторни и материјално технички услови 

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; 

2.1.2.а) 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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    2.1.2.б) 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 

 

 

2.1.2.в) 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 10% до 85% у односу на Норматив. Појединачно по предметима: 

 Српски језик - 50% 

 Енглески језик - 20% 

 Ликовна култура - 40% 

 Музичка култура - 70% 

 Историја - 55% 

 Географија - 40% 

 Физика - 70% 

 Хемија - 30% 

 Математика - 50% 

 Биологија - 40% 

 Техничко и информатичко образовање - 30% 

 Техника и технологија-30% 

 Физичко  васпитање -10%. 

 Информатике и рачунарства -70% 

 Верска настава и грађанско васпитање – 85% 

 Специјално одељење -30% 

 Продужени боравак -30% 

 Целодневна настава-60% 

 

2.1.3. 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 

2018/2019. 

године 

Матична 

школа 

Опремање намештајем кабинета 

природних наука, кабинета 

друштвених наука, музичког, 

техничког и ликовног кабинета; 

школске читаонице 

Директор 

2018/2019. 

Године 

Матична 

школа 

Кречење ходника и учионица на 

првом спрату 

Директор 

2018/2019. 

године 

Матична 

школа 

Потребна опрема за кабинете 

техничког и информатике, 

умрежавање рачунара, инсталирање 

интернета 

Директор и 

наставници 

2018/2019. 

Године 

Матична 

школа 

Опремање паноима кабинета и 

учионица 

Директор и 

наставници 

2018/2019. 

године 

Брусничка 

школа 

Израда пројектне документације 

за реконструкцију 

Директор 

2018/2019. 

Године 

ИО Брђани Опремање паноима кабинета и 

учионица 

Директор и 

наставници 

2018/2019. 

године 

ИО Брђани Израда пројектне документације 

за реконструкцију 

Директор 

 

     Током школске 2018/19. године планирана је израда школског блога издвојеног одељења 

Основне школе „Краљ Александар I“ у Брђанима. 

     Рад на блогу ће омогућити наставницима и ученицима да примене нова знања стечена у 

области нових технологија у образовању. 

     Циљ израде блога је презентовање резултата рада ученика и наставника. На блогу ће бити 

објављени кратки чланци о дешавањима у школи, о занимљивостима, квизови, извештаји у вези са 

активностима у школи. На блогу ученици могу објављивати своје радове, литерарне, ликовне...  

  

2.3. Средински и социокултурни услови рада 
 

Прпстпр Активнпсти Време Нпсипци 

Градски стадипн 
„ФК Такпвп“ 

Јесеои и прплећни крпс Пктпбар, март Директпр, ппмпћници, 
наставници физишкпг 
васпитаоа и ушитељи 

Сппртска хала 
„Бреза“ 

Припрема ушеника за 
сппртска такмишеоа 
Физишкп и здравственп 
васпитаое 3. шас 

У тпку целе 
щкплске гпдине 

Наставници физишкпг 
васпитаоа  

Музеј Руднишкп-
Такпвскпг краја 

Ппсета и радипнице У тпку щкплске 
гпдине 

Наставници истприје, ликпвне 
културе и наставници 
разредне наставе 

Библиптека“Браћа 
Настасијевић“ 

Ппсета У тпку щкплске 
гпдине 

Наставници српскпг језика и 
ушитељи 

Мпдерна галерија Ппсете У тпку щкплске 
гпдине 

Наставници  ликпвне културе 
и ушитељи 

Гимназија „Такпвски 
устанак“ 

Ппсета/прпфесипнална 
прјентација 

У тпку щкплске 
гпдине 

Наставници страних језика и 
пдељеоске старещине 

ЕТЩ „Коаз Милпщ“ Ппсета/прпфесипнална 
прјентација 

У тпку щкплске 
гпдине 

Тим за прпфесипналну 
прјентацију 

ТЩ „Јпван Жујпвић“ Ппсета/прпфесипнална 
прјентација 

У тпку щкплске 
гпдине 

Тим за прпфесипналну 
прјентацију 
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Фестивал  Ушещће Април Наставник музишке културе, 
щкплски хпр и пркестар 

Црвени крст Предаваоа , радипнице У тпку щкплске 
гпдине 

Пдељеоске старещине и 
предметни наставници 

Прпизвпдна 
предузећа 

Ппсете  У тпку щкплске 
гпдине 

Тим за ПП  
Пдељеоске старещине и 
предметни наставници 

МУП Гпрои 
Миланпвац 

Предаваоа У тпку щкплске 
гпдине 

Пдељеоске старещине 

Кплп српских 
сестара 

Стипендираое ушеника У тпку щкплске 
гпдине 

ПП служба, пдељеоске 
старещине 

 

2.4.Кадровски услови 

2.4.1.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.разред

не наставе 

Учитељ четвртог 

разреда 
23 46 ДА 100  

2.  
Милетић 

Јелена 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ четвртог 

разреда 
29 52 ДА 100  

3.  
Белић 

Мирјана 

Проф.разред

не наставе 

Продужени 

боравак 
20 48 ДА 100  

4.  
Мишковић 

Мила 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ првог 

разреда 
24 48 ДА 100  

5.  
Тодоровић 

Биљана 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ четвртог 

разреда 
22 55 ДА 100  

6.  
Ђуковић 

Светлана 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ првог 

разреда, 

целодневна  

24 49 ДА 100 
 

 

7.  
Ристовић 

Зорица 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ првог 

разреда 
24 50 ДА 100  

8.  
Милосављевић 

Снежана 

Наставник 

разредне 

наставе 

Учитељ 

првог,другог и 

четвртог разреда 

22 57 ДА 100  

9.  
Андрић 

Гордана 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ другог 

разред,  
25 49 ДА 

 

100 
 

10.  
Ацовић 

Јелена 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ другог 

разреда 
27 55 

 

ДА 

 

100 
 

11.  
Красојевић  

Виолета 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ другог 

разреда 
22 46 

 

ДА 

 

100 
 

12.  
Арсенијевић 

Снежана 

Наставник 

разредне 

наставе 

Учитељ другог 

разреда-Брђани 
31 54 

 

ДА 

 

100 
 

13.  
Мишковић 

Весна 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ трећег 

 разреда 
24 46 

 

ДА 

 

100 
 

14.  
Петровић 

Душица 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ трећег 

 разреда 
24 49 

 

ДА 

 

100 
 

15.  
Јовановић 

Бисенија 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ трећег 

 разреда  
30 52 

 

ДА 

 

100 
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16.  
Ковачевић 

Драгана 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ трећег 

 разреда 
26 48 ДА 100 

 

 

17.  
Стакић 

Љубица 

Проф. 

разредне 

наставе 

Учитељ четвртог 

разреда-Брђани 
28 50 

 

ДА 

 

100 
 

18.  
Савићевић 

Нада 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ другог 

разреда 
31 53 ДА 100  

19. 2
. 

Хегер 

Гордана 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ у 

продуженом 

боравку 

21 51 ДА 100 

 

 

 

20. 2
2

. 

Новаковић 

Јелена 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ првог 

разреда, 

целодневна 

20 46 
 

ДА 

 

100 
 

21. 2
3

. 

Ристовић 

Драгана 

Проф.разред

не наставе 

Учитељ 

комбинација, 

први и трећи 

Брђани 

22 45 
 

ДА 

 

100 
 

22. 2
4

. 

Новаковић 

Зора 

Дипл. 

Дефектолог- 

олигофренол

ог 

Одељење ученика 

са сметњама у 

раѕреду 

30 57 
 

ДА 

 

100 
 

23. 2
6

. 

Марковић Чегањац 

Весна 

Дипл.дефект

олог- 

сурдолог 

Одељење ученика 

са сметњама у 

раѕреду 

8 45 НЕ 100  

24. 2
7

. 

Мутавџић 

Ана 

Проф.српско

г језика и 

књижевности 

Српски језик 

Брђани 
10 36 ДА 100  

25. 2 
Ђуричић 

Раде 

Наставник 

српскохрватск

ог језика и 

књижевности 

Српски језик 35 59 ДА 100  

26. 2 
Радосављевић 

Јасмина 

Проф.српско

г језика и 

књижевности 

Српски језик 21 51 ДА 100  

27. 3 
Казаковић 

Јованка 

Професор 

српске 

књижевности 

и језика 

Српски језик 18 46 ДА 100  

28. 3 
Тадић 

Зденка 

Проф.српско

г језика и 

књижевности 

Српски језик 21 47 ДА 100  

29. 3 
Радојичић 

Славица 

Професор 

енглеског и 

италијанског 

језика 

Енглески језик 

Италијански 

језик, 

31 54 ДА 100  

30. 3 
Царевић Дугић 

Снежана 

Професор 

енглеског и 

француског 

језика и 

књижевности 

Енглески језик 

 

 

31 58 ДА 100  

31. 3
2 

Милић 

Душица 

Професор 

енглеског 

језика и 

књижевности 

Енглески језик  26 54 ДА 
 

100 
 

32. 3
3 

Весна 

Марковић 

Професор 

енглеског 

Енглески језик 

 
13 38 ДА 100  
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језика и 

књижевности 

33. 3
4 

Живковић 

Јелена 

Професор 

енглеског 

језика и 

књижевности 

Енглески језик 16 46 ДА 100  

34. 3
6 

Голубовић  

Даниел 

Професор 

немачког 

језика  

 

Немачки језик 
3 29 НЕ 88,88  

35. 3
7 

Петровић 

Соња 

Професор 

италијанског 

језика и 

књижевности 

Италијански 

језик 
14 41 ДА 100  

36. 3
9

. 

Шобајић  

Марија 
Дипл.филолог ГВ 9 39 ДА 30 70 

37. 4
2

. 

Маринковић 

Зоран 

Дипломиран

и сликар 
Ликовна култура  17 52 ДА 100  

38. 4
3

. 

Трнавац  

Филип 

Дипломирани 

сликар 
Ликовна култура 10 41 НЕ 25  

39. 4
4 

Ранчев 

Петар 

Дипломирани 

музички 

педагог 

Музичка култура 34 63 ДА 30 70 

40. 4
5

. 

Живковић 

Милош 

Професор 

музичке 

културе 

Музичка култура 7 36 НЕ 100  

41. 4 
Малеш 

Биљана 

Дипломиран

и историчар 
Историја 22 52 ДА 45  

42.  
Станишић 

Небојша 

Дипломиран

и историчар 
Историја 19 47 ДА 100  

43. 4
8 

Елек 

Љиљана 

Наставник 

историје и 

географије 

Географија 

историја 
37 62 ДА 100  

44. 4
9

. 

Томић Гаковић 

Олгица 

Професор 

географије 
географија 15 42 ДА 100  

45.  
Лаковић  

Никола 

Професор 

географије 
географија 3 33 НЕ 10  

46. 5
1

. 

Павловић 

Милан 

Дипломирани 

физичар 
Физика 12 40 ДА 70 30 

47. 5
2

. 

Дашић 

Бојан 

Професор 

технике и 

информатике 

Физика 5 32 НЕ 60  

48. 5
3 

Недeљковић 

Зоран 

Дипломиран

и физичар 
Физика 26 51 ДА 20 80 

49. 5
4

. 

Вукашиновић 

Милка 

Дипломиран

и 

математичар 

Математика 32 59 ДА 100  

50. 5
5

. 

Балшић 

Петар 

Наставник 

математике 
Математика 37 65 ДА 100  

51. 5
6

Петровић 

Јован 

Дипломиран

и 
Математика 15 44 ДА 100  
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. математичар 

52. 5
7

. 

Опанчина 

Радмила 

Дипл. 

математ. за 

теоријску 

математику и 

примене 

Математика 15 43 ДА 100  

53. 5
8

. 

Трифуновић 

 Невена 

Дипломирани 

математичар 
Математика 1 26 НЕ 44,44  

54. 5
9 

Џелетовић 

Милојка 

Дипломирани 

биолог 
Биологија 35 62 ДА 100  

55. 6
0

. 

Пауновић 

Сања 

Дипломирани 

биолог 
Биологија 18 46 ДА 100  

56. 6
2

. 

Симоновић  

Драшко 

Професор 

хемије 
Хемија  13 39 ДА 60 40 

57. 6
3

. 

Брадић  

Миланко 

Професор 

хемије 
Хемија 21 54 ДА 40 60 

58. 6
4

. 

Даниловић 

Весна 

Професор 

техничког 

образовања 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика и 

рачунарство  

18 49 ДА 100  

59. 6
5

. 

Вранић 

Душица 

Професор 

основа 

технике и 

информатике 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика и 

рачунарство 

Техника и 

технологија 

21 42 ДА 100  

60. 6
6

. 

Сања Глишовић-

Костић 

Професор 

технике и 

информатике 

 Информатика и 

рачунарство 

 

10 41 НЕ 35  

61. 6
7

. 

Милетић 

Александар 

Професор 

техничког 

образовања 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика и 

рачунарство 

26 53 ДА 80  

62. 6
8 

Миленовић 

Сања 

Професор 

технике и 

информатике 

 

На боловању 

 

12  40 ДА 100  

63. 6
9 

Марковић 

Милош 

Професор 

технике и 

информатике 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика и 

рачунарство  

6 30 ДА 60 

 

 

 

64. 7
0

. 

Марковић 

Рада 

Професор 

технике и 

информатике 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика и 

15 40 ДА 100  
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рачунарство 

Техника и 

технологија 

65. 7
1

. 

Бојовић  

Славица 

Професор 

технике и 

информатике 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика и 

рачунарство 

14 40 ДА 45  

66. 7
3

. 

Спасојевић  

Драгана 

Професор 

физичког 

васпитања 

 

Физичко 

васпитање 

Изборни спорт 

33 61 ДА 100  

67. 7
4

. 

Ковачевић 

Данијела 

Професор 

физичког 

васпитања 

 

Физичко и 

здравствено  

васпитање 

Физичко 

васпитање 

 

18 44 ДА 100  

68. 7
5

. 

Игњатовић 

Милош 

Професор 

физичког 

васпитања 

Физичко и 

здравствено  

васпитање 

Физичко 

васпитање 

Изборни спорт 

9 34 ДА 100  

69. 7
7

. 

Душан  

Вранић 

Дипломиран

и теолог 

Верска настава 

Брђани 
2 26 НЕ 25 

 

 

 

70. 8
1

. 

Вучковић  

Горан 

Дипломиран

и теолог 

Верска настава 

Семедраж и 

матична 

2 31 НЕ 25  

71. 8
2

. 

Ломовић Душица 

 

Дипломиран

и теолог 
Верска настава 

 
15 44 НЕ 100  

 

 2.4.1.а) Образовна структура наставног особља 

 

Висока стручна спрема 64 

Виша спрема 6 

Средња стручна спрема 0 

 

 

2.4.1.б) Образовна структура ненаставног особља 

 

Висока стручна спрема 10 

Виша спрема 0 

Средња стручна спрема 10 

Основна школа 8 

2.4.1.в) Радно искуство запослених 

 

до 5 година 9 

6-10 година 16 

11-25 година 51 
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преко 25 година 22 

 

 

2.4.2. 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 30 55 100  

2.  Мијаиловић Ацо Секретар 32 59 100  

3.  Вучетић Немања Секретар, замена 1 29 100  

4.  Милан Брковић Шеф рачуноводства 34 61 100  

5.  Славица Ликић 
Помоћник директора 

Библиотекар 
30 56 

35 

 65 
 

6.  Александар Милетић Помоћник директора 26 53 20  

7.  Крстовић Александра Дефектолог-логопед 1 35 50  

8.  ЛазаревићЛидија Библиотекар 5 35 50  

9.  Лазаревић Данијела 
Помоћник директора 

Библиотека 
9 40 

5 

35 
 

10.  Ана Басарић Лучић Психолог 14 40 100  

11.  Весна Недић Педагог 22 46 100  

12.  Виолета Вујичић  Благајник 22 45 100  

13.  Стана Брковић Домар 36 58 100  

14.  Радован Весковић  Домар 34 63 100  

15.  Милан Марјановић  Домар 33 53 100  

16.  Снежана Гачановић  Куварица 36 54 100  

17.  Милада Божовић  Куварица 30 58 100  

18.  Зорица Каровић  Сервирка 20 48 100  

19.  Милан Марковић Ложач 15 39 100  

20.  Миломирка Тодоровић  Спремачица 33 50 100  

21.  Васа Дамљановић Спремачица 20 52 100  

22.  Булатовић Драга Спремачица 21 47 100  

23.  Марта Никић Спремачица 22 48 100  

24.  Мирјана Благојевић  Спремачица 30 47 66,66  

25.  Јасмина Марковић  Спремачица 19 45 66,66  

26.  Јелена Станишић Спремачица 18 41 100  

27.  Гордана Минић Спремачица 33 56 100  

28.  Светлана Солујић Спремачица 21 43 100  

 

 

2.4.3.Број наставника и стручних сарадника са звањем  
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Педагошки саветник 
Број 

извршилаца 

% 

Јелена Ацовић, проф. разредне наставе 

Петар Ранчев, дипломирани музички педагог 

 

 
 

Укупно: 2 2,59 % 
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III ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО  ПРОСВЕТЕ

ШКОЛСКА  УПРАВА

ДИРЕКТОР   ШКОЛЕ

административно

финансијска 

и

помоћна служба

стручни сарадници

педагог,  психолог

логопед 

библиотекар

Ученици Одељенске заједницe   Ученички парламент

ШКОЛСКИ  

ОДБОР
САВЕТ 

РОДИТЕЉА

О Р Г А Н И З А Ц И Ј А    Р А Д А    Ш К О Л Е

СТРУЧНИ ОРГАНИ

Педагошки колегијум  

Наставничко веће

Одељенско веће

Стручно веће

Стручни активи

Школски тимови
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3.1. Календар образовно- васпитног рада 
 

 
Календар рада за щкплску 2018/2019.гпдину 

КВАРТАЛИ 
- Првп пплугпдищте- ппнедељак, 03.09.2018-31.01.2019. 
- Први класификаципни перипд -  утпрак, 15. 11. 2018. 
- Другп пплугпдищте - 18.02.2019 - 31.05/14.06.2019. 
- Трећи класификаципни перипд- 01.04.2019./псми; 10.04.2018./2-7 разред 

РАДНЕ И НАСТАВНЕ СУБПТЕ 
- Недеља, 21.10.2018. Дан сећаоа на српске жртве у Другпм светскпм рату 
- 27.01.2019. Свети Сава, дан сећаоа на жртве хплпкауста, генпцида и других жртава фащизма... 
- Пп расппреду пд петак 15.09.2018. 
- Пп расппреду пд шетвртак 29.09.2018. 

ПРАЗНИЦИ 
- Петак и субпта, 1.и 2. 01. 2019. Нпва гпдина 
- Недеља, 27.01.2019. Свети Сава 
- Петак и субпта, 15. и 16. фебруар 2019. Сретеое 
- Среда и шетвртак, 01. и 02.05.2019. Празник рада 
- Први дан Крсне славе 

РАСПУСТИ 
- Јесеои распуст: пд петка 9.11 дп ппнедељка 12.11.2018. 
- Зимски распуст: 
Први деп: шетвртак, 03.01- утпрак, 08.01.2019. 
Други деп: петак, 01.02- шетвртак, 14.02.2019. 
- Прплећни распуст: утпрак, 30.04- петак, 03.05.2019. 

- Прпбни заврщни испит (12.  и 13.04.2019.) 
- Заврщни испит 17, 18. и 19.6.2019. 

БРПЈ НАСТАВНИХ ДАНА 
- Првп пплугпдищте 101 наставни дан 
- Другп пплугпдищте 79 наставних дана 

ДАТУМИ САППЩТАВАОА УСПЕХА И ППДЕЛЕ СВЕДПШАНСТАВА 
- На крају првпг класификаципнпг шетвртак и петак, 15.11.2018. 
- На крају првпг пплугпдищта у среду, 31.01.2019. 
- На крају трећег класификаципнпг перипда  у шетвртак 10.04.2019. 
- На крају другпг пплугпдищта: псми разред у среду 12.06.2019. /други- седми разред у шетвртак, 

28. 06. 2019. 

 Тпкпм щкплске гпдине присуствпваое разним манифестацијама: ппсете излпжбама, ппзприщним 
представама, приредбама и слишним манифестацијама кпје прганизује Министарствп прпсвете нуаке 
и технплпщкпг развпја и кпје се прганизују на нивпу града, сарадоа и умрежаваое щкпла. 
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3.1.1 Календар рада 
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3.2. Списак уџбеника и приручника 

3.2.1.Први разред 

 

Српски језик 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Буквар за први разред 

основне школе;ћирилица 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

650-02-00177/2018-

07 од 27.4.2018. 

Наставни листови уз 

Буквар за први разред 

основне школе;ћирилица 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

Читанка за први разред 

основне школе;ћирилица 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Маја Костић 

Математика 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

 „KLETT” 

Маша и Раша, 

Математика, уџбеник 

за први разред основне 

школе (први, други, 

трећи и четврти 

део);ћирилица 

Бранисалв Поповић. 

Ненад Вуловић, 

Петар Анокић, 

Мирјана Кандић 

650-02-00059/2018-

07 од 27.4.2018. 

Страни језик 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

FAMILY AND FRIENDS, 

енглески језик  за први 

разред основне школе; 

уџбеник са 

електронским додатком 

Susan Iannuzzi 
650-02-00063/2018-

07 од 27.4.2018. 

Свет око нас 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„ KLETT” 

МАША И РАША – 

СВЕТ ОКО НАС, уџбеник 

за први разред основне 

школе;ћирилица 

Зоран Б. Гаврић, 

Драгица Миловановић 

650-02-00100/2018-

07 од 27.4.2018. 

Музичка култура 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Музичка култура 1, 

уџбеник  за први 

разред основне 

школе;ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан, 

Марина Ињац 

650-02-00169/2018-

07 од 25.4.2018. 

3.2.2.Други разред 
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Српски језик 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

ЕДУКА 

Читанка, 2  204   

Латиница, 2  206     

Српски језик ,2  језичке 

поуке  205 
  

Српски језик, 2  радна 

свеска  203 

  

Математика 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

ЕДУКА 
Математика, 2 a 201   

Математика, 2 b 202   

Страни језик 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Family and friends starter, 

уџбеник 
  

Family and friends starter, 

радна свеска   

  

Свет око нас 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

ЕДУКА 

Свет око нас, 2 a  207   

Свет око нас ,2 b  208   

Музичка култура 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

ЕДУКА Музичко са CD-om,  209   
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3.2.3.Трећи разред 

 

Српски језик 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЕДУКА 

Читанка, 3  305   

Жубор речи, 3  303   

Радна свеска, 3  3040   

Математика 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЕДУКА 

Математика, 3  334   

Математика, 3a радни 

листови  335 

  

Математика, 3b радни 

листови  336 
  

Страни језик 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

AKRONOLO 

Discover English Starter, 

уџбеник   

Discover English Starter, 

радна свеска   

  

Природа и друштво 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЕДУКА 

Природа и друштво, 3a 

уџбеник са радним 

листовима  307 

  

Priroda i društvo 3b уџбеник 

са радним листовима  308 

  

Музичка култура 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

KLETT Музичко са CD-om,  209   

Народна традиција 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

АТОС 
Радна свеска - Народна 

традиција за 3. разред 
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3.2.4.Четврти разред 

 

Српски језик 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЕДУКА 

Читанка 4 – Трешња у 

цвету  403 
  

Поуке о језику за 4. разред  

404 
  

Радна свеска за 4. разред 

405 
  

Математика 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЕДУКА 

Уџбеник 4  424   

Радна свеска 4a  425   

Радна свеска 4b  426   

Страни језик 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

AKRONOLO 

Discover English, 1 уџбеник 
  

Discover English, 1 радна 

свеска   

  

Природа и друштво 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЕДУКА 

Уџбеник 4  4070 
  

Радна свеска 4  4080   

Музичка култура 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЕДУКА 
Музичка култура, Музичка 

култура + CD  407 
  

Народна традиција 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

АТОС Радна свеска за 4.разред   
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3.2.5.Пети разред 

 

Српски језик 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„KLETT” 

Читанка „Расковник” за пети 

разр.основне школе; ћирилица 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 
650-02-

00127/2018-07 од 

27.4.2018. 

Граматика за пети разред 

основне школе; ћирилица 

Весна Ломпар 

Радна свеска за пети разред 

основне школе; ћирилица 

Весна Ломпар, 

Зорица Несторовић 

Страни језик 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

ЈП „ЗАВОД  

ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

AMICI 1, италијански језик за 

пети разр.основне школе, прва 

година учења, уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска и аудио ЦД) 

Александра 

Блатешић 

650-02-

00148/2018-07 од 

17.4.2018. 

„DATA 

STATUS” 

PRIMA PLUS A1.1, немачки језик 

за пети разр. основне школе, прва 

година учења; уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) 

Фредерика Јин, 

Луц Рохрман, 

Милена Збранкова 

650-02-

00054/2018-07 од 

20.4.2018. 

„АКРОНОЛО” 

DISCOVER ENGLISH 2, енглески 

језик за пети разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна 

свеска, аудио ЦД) 

Jayne Wildman, 

Izabella Hearn 650-02-

00023/2018-07 oд 

25.4.2018. 

Историја 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„DATA 

STATUS” 

Историја 5 – уџбеник са 

одабраним историјским изворима за 

пети разред основне школе са 

електронским додатком; 

Историјски атлас за основну и 

средње школе;ћирилица 

Никола Бацетић, 

Немања Цвитковац 

650-02-

00201/2018-07 од 

27.4.2018 

Географија 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Географија 5, уџбеник за пети 

разред основне школе;ћирилица 
Марко Јоксимовић 

650-02-

00122/2018-07 од 

27.4.2018. 

Биологија 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„BIGZ 

školstvo” 

Биологија 5, за пети разред 

основне школе; 

ћирилица 

Дејан Бошковић 

650-02-

00132/2018-07 од 

27.4.2018. 
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Математика 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„KLETT”  

Математика, уџбеник за пети 

разред основне школе;ћирилица 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 
650-02-

00170/2018-07 од 

27.4.2018 
Математика, збирка задатака 

за пети разред основне 

школе;ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

Музичка култура 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Музичка култура 5, уџбеник за 

пети разред основне школе; 

ћирилица 

Александра Пладин, 

Драгана Михајловић 

Бокан 

650-02-

00123/2018-07 од 

27.4.2018. 

Ликовна култура 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„BIGZ 

školstvo” 

Ликовна култура 5, уџбеник за 

пети разред основне 

школе;ћирилица 

Миливој Мишко 

Павловић 

650-02-

00129/2018-07 од 

17.4.2018. 

Техника и технологија 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„KLETT” 

Техника и технологија за пети 

разред основне школе, уџбенички 

комплет (уџбеник, материјал за 

конструкторско моделовање, 

електронски додатак);ћирилица 

Ненад Стаменовић, 

Алекса Вучићевић 

650-02-

00060/2018-07 од 

24.4.2018. године 

Информатика и рачунарство 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„BIGZ 

školstvo” 

Информатика и рачунарство 5, 

уџбеник за пети разред основне 

школе,ћирилица 

Марина Петровић, 

Јелена Пријовић, 

Зорица Прокопић 

650-02-

00172/2017-07 од 

30.1.2018. 
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3.2.6.Шести разред 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предмет Учбеник Издаваш 

Истприја Истприја 6, учбеник Zavod 

Гепграфија Гепграфија 6, учбеник Novi Logos 

Гепграфија 6, радна свеска   Novi Logos 

Биплпгија Биплпгија 6, учбеник   Zavod 

Биплпгија 6,  радна свеска     Zavod 

Физика Физика 6, учбеник SaZnanje 

Физика 6, Практикум SaZnanje 

Математика Математика 6,  учбеник Klett 

Математика 6, збирка задатака са рещеоима Klett 

Српски језик Мащтарија реши, шитанка-  Н. Станкпвић Щпщп Klett 

Граматика 6, Весна Лпмпар Klett 

Радна свеска уз граматику 6 -   Весна Лпмпар Klett 

Енглески 
језик 

Discover English 3,  учбеник Akronolo 

Discover English 3радна свеска   Akronolo 

ТИП Технишкп и инфпрматишкп пбразпваое, учб.   Eduka 

Кпнструктпр 6, Зпран Д. лапшевић UK6, OK6 Eduka 

Ликпвнп Ликпвна култура 5,  учбеник Bigz 

Италијански 
језик  

Amici 2, учбеник Zavod 

Amici 2, радна свеска   Zavod 

Немашки 
језик 

Hurra, Weir Lernen Deutsch 2,  учбеник Zavod 

Hurra, Weir Lernen Deutsch 2,  радна свеска   Zavod 
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3.2.7.Седми разред 

 

 

 

 

 

  

Предмет Учбеник Издаваш 

Истприја Истприја 7, учбеник Novi Logos 

Гепграфија Гепграфија 7, учбеник Novi Logos 

Гепграфија 7, радна свеска   Novi Logos 

Физика Физика 7, учбеник SaZnanje 

Физика 7, Практикум SaZnanje 

Енглески језик  Discover English 4, учбеник Akronolo 

Discover English 4, радна свеска   Akronolo 

Математика Математика 7, учбеник Klett 

Математика 7, збирка задатака са рещеоима  Klett 

Биплпгија  Биплпгија 7, учбеник Zavod 

Биплпгија 7, радна свеска   Zavod 

Српски језик 

Ризница реши, Шитанка- Н. Станкпвић Щпщп Klett 

Граматика 7, Весна Лпмпар Klett 

Радна свеска уз граматику 7, Лпмпар, Щпщп Klett 

ТИП Тип 7, учбеник Klett 

Ликпвнп Ликпвна култура 7 Bigz 

Хемија Хемија  7 ,учбеник Novi Logos 

Италијански 
језик 

Amici 3,  учбеник Zavod 

 Amici 3, радна свеска   Zavod 

Немашки језик Hurra, Weir Lernen Deutsch 3,  учбеник Zavod 

 Hurra, Weir Lernen Deutsch 3, радна свеска   Zavod 
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3.2.8.Осми разред 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предмет Учбеник Издаваш 

Истприја Истприја 8, учбеник  Zavod 

Гепграфија Гепграфија 8, учбеник  Novi Logos 

Гепграфија 8, радна свеска   Novi Logos 

Физика Физика 8, учбеник  SaZnanje 

Физика 8, Практикум SaZnanje 

Енглески језик  Discover English 5,  учбеник Akronolo 

Discover English 5,  радна свеска Akronolo 

Matematika Математика 8, учбеник Klett 

Математика 8, збирка задатака са рещеоима Klett 

Биплпгија  Биплпгија 8, учбеник  Zavod 

 Биплпгија 8, радна свеска  Нинкпвић Zavod 

Српски језик Реши мудрпсти,  шитанка  8 Klett 

Граматика 8 Klett 

Српски језик 8, радна свеска Klett 

OTO Тип 8, учбеник  Klett 

Ликпвнп Ликпвна култура 8 Bigz 

Хемија Хемија  8 ,учбеник Novi Logos 

Италијанки 
језик 

Amici 4,  учбеник Zavod 

Amici 4,  радна свеска Zavod 

Немашки језик Hurra, Weir Lernen Deutsch 4,  учбеник Zavod 

Hurra, Weir Lernen Deutsch 4,  радна свеска Zavod 



33 

 

 

3.3. Бројно стање ученика по разредима и одељењима 

3.3.1. Матична школа 

 

Разред Број одељења Број ученика 

Први 3 70 

Други 4 92 

Трећи 4 97 

Четврти 3 78 

Пети 4 102 

Шести 4 115 

Седми 4 98 

Осми 4 97 

УКУПНО: 30 749 

 

3.3.2. Брђани/ Издвојено одељење 

 

Разред Број одељења Број 

деце/ученика 

Први 0 2 

Други 1 13 

Трећи 1 6 

Четврти 1 14 

Пети 1 13 

Шести 1 8 

Седми 1 10 

Осми 1 17 

УКУПНО: 7 83 

 

3.3.3. Семедраж/ Издвојено одељење 

Разред Број одељења Број 

деце/ученика 

Први  2 

Други  1 

Трећи  0 

Четврти  1 

УКУПНО: 1 4 

Један предшколац/ припремни разред. 

 

3.3.4. Одељења ученика са сметњама у развоју 

 

Разреди Број ученика Одељења 

Први 1 1 

4 ученика Други 0 

Трећи 0 

Четврти 3 

Пети 3 1 

7 ученика Шести 0 

Седми 2 

Осми 2 

УКУПНО: 11 2 
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3.3.5. Продужени боравак 

 

Број група Број ученика 

Први разред-1 26 

Други разред-1 28 

УКУПНО:2 54 

 

 

3.3.6. Кретање броја ученика у последњих 10 година 

 

Школска година Укупан број ученика у 

школи(матична школа и  ИО) 

2009/2010. 889 

2010/2011. 923 

2011/2012. 915 

2012/2013. 903 

2013/2014. 924 

2014/2015. 939 

2015/2016. 930 

2016/2017 909 

2017/2018. 901 

2018/2019. 849 
 

 

 

 

3.3.7. Припремни предшколски програм у организацији школе 

 

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

ученика. 

 

3.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у редовном образовању 
 

 

 

Разред ИОП -1 ИОП -2 

Први 0 1 

Други 0 0 

Трећи 3 0 

Четврти 2 0 

Пети 2 0 

Шести  2 1 

Седми  4 3 

Осми  4 0 

УКУПНО: 17 5 
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3.5.Ритам радног дана 

3.5.1.Распоред звоњења 

3.5.3. 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. 

  

3.5.1. Расппред звпоеоа у Матишнoј щкпли 
Расппред звпоеоа: У згради млађих разреда (пд 1.дп 4.) 
Преппдневна смена 

Први час од 7
30

 до 8
15

 часова 

Други час од 8
20

 до 9
05

 часова 

Трећи час од 9
25

 до 10
10

 часова 

Четврти час од 10
20

 до 11
05

 часова 

Пети час од 11
10

 до 11
55

 часова 
Расппред звпоеоа: 
Ппппдневна смена 

Први час од 13
00 

до 13
45

 часов 

Други час од 13
50 

до 14
35

 часова 

Трећи час од 14
55

 до 15
40

 часова 

Четвртичас од 15
50

 до 16
35

 часова 

Пети час од 16
40

 до 17
25 

часова 
Расппред звпоеоа: У згради  старијих разреда (пд 5.дп 8.) 
Преппдневна смена 

Први час од 7
30

 до 8
15

 Часова 

Други час од 8
20

 до 9
05

 Часова 

Треи час од 9
25

 до 10
10

 Часова 

Четврти час од 10
20

 до 11
05

 часова 

Пети час од 11
10

 до 11
55

 часова 

Шести час од 12
00

 до 12
45

 часова 

Седми час од 12
50

 до 13
35

 Часова 
У преппдневнпј смени мпже се држати претшас пд 6,45 дп 7,30 шаспва, 
 кап шас дпдатне или кап шас дппунске наставе. 
Расппред звпоеоа: 
Ппппдневна смена 

Први час од 13
40

 до 14
25

 часова 

Други час од 14
30

 до 15
15

 часова 

Трећи час од 15
35

 до 16
20

 часова 

Четврти час од 16
30

 до 17
15

 часова 

Пети час од 17
20

 до 18
05

 часова 

Шести час од 18
10

 до 18
55

 Часова 

3.5.2. Расппред звпоеоа у Издвпјеним пдељеоима 
Настава у ИП Брђани пдвија се у две смене пп расппреду звпоеоа кпји важи за старије 

разреде матишне щкпле. 
У издвпјенпм пдељеоу: Семедраж настава се пдвија самп у преппдневнпј смени пд 08.30 

дп 12.25 сати. 
 

Први час од 08
00

 до 8
45

 Часова 

Други час од 8
50

 до 9
35

 Часова 

Трећи чс од 9
55

 до 10
40

 Часова 

Четврти час од 10
50

 до 11
35

 часова 

Пети ас од 10
40

 до 12
45

 часова 
Расппред смена : Смене се меоају на 15 дана, а у сменама су: I и II, III и IV; V и VII;  VI и VIII. 
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3.6. Настава 
 

Редовна настава ће се организовати у две смене према наставним плановима и програмима 

дефинисаним Школским програмом.Једно одељење првог разреда похађаће целодневну наставу. 

 Глобални планови за редовну наставу, обавезне изборне предмете, изборне предмете, 

слободне ваннаставне активности, допунску и додатну наставу у првом и другом циклусу су 

саставни део овог годишњег плана рада школе. 

  Глобални и оперативни планови одлажу се у посебне фасцикле и чувају се у педагошкој 

документацији школе и документацији наставника. 

 Допунска настава организоваће се за ученике којима се током године утврди да је потребна 

помоћ у савладавању програма и учењу прилагођеним методама и техникама које одговарају 

њиховим индивидуалним способностима и потребама; који су дуже време изостајали из школе из 

неких других оправданих разлога нису били на настави. 

 Додатна настава организоваће се од четвртог до осмог разреда, за ученике са посебним 

способностима, склоностима и интересовањима за поједине предмете, током године. 

 Припремна настава ће се организовати за ученике од 4. до 8. разреда који се упућују на 

разредни, односно поправни испит. Ова настава организоваће се пре почетка испитног рока, у 

трајању од најмање пет радних дана са по два часа наставе дневно за сваки предмет. 

 Припремна настава ће се организовати и за ученике осмог разреда која треба да оснажи и 

допринесе подизању нивоа ученикових знања и умења за полагање завршног испита. Ова настава 

организоваће се током другог полугодишта са ученицима осмог разреда, а десет дана пре полагања 

испита и то најмање два часа дневно. 

Распоред одржавања врсте наставе биће истакнут на видним местима школе. 

 За ученике осмог разреда – од фебруара 2019. 

 За ученике од петог до седмог разреда од 15 – 20 августа 2019. 

Целодневну наставу реализују два учитеља која се договарају о самом наставном процесу, а 

њихова ангажованост је подједнака. У организовању наставног процеса преплићу се наставне 

активности, ненаставне и слободне активности као и време за игру, дружење и разоноду. 

3.6.1. Разредни и поправни испити 

 Разредни испит полагаће ученици који нису током године оцењени из једног или више 

наставних предмета. 

Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из једног или два наставна предмета, 

или не приступи полагању разредног испита из више од два наставна предмета, понавља разред. 

 Разредни испити организују се у последњој недељи маја и од 20. до 27. августа 2019. године. 

3.6.2. Поправни испити 

Полагаће их ученици од четвртог до осмог разреда који на крају другог полугодишта имају две 

недовољне закључне бројчане оцене из наставних предмета. 

Ученик од четвртог до седмог разреда који на крају другог полугодишта има више од две 

недовољне закључне бројчане оцене и ученици који не положе поправни испит или не приступе 

полагању испита – понавља разред. 

Ученици осмог разреда који буду имали више од две недовољне закључне бројчане оцене или не 

положе поправни испит не понавља разред, већ завршава започето образовање у нашој школи 

полагањем испита из предмета из којег имају недовољну оцену (у складу са Законом). 

Поправни испити се организују почетком јуна 2019. године за ученике осмог разреда. У 

августовском испитном року поправни испити се организују од 20. до 27. августа 2019. године. 

3.6.3. Периоди оцењивања 

Током године ученици ће се поред формативног оцењивања и сумативно оцењивати на четири 

класификациона периода: / приказ у табели – календар рада. 

Током једног тромесечја ученик ће бити оцењен из свих предмета најмање два пута, изузев за 

предмете који се реализују са поједним часом недељно. 

Начин и поступци оцењивања ученика су у складу са Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању (Сл.гласник РС, бр. 72/11, 55/13).  
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3.7. Припремање за образовно- васпитни рад и педагошка документација 

3.7.1. Годишње и месечно планирање 

 Следећи Стручно упутство Министарства просвете, науке и технолошког развоја о начину 

израде школске документације од 27. 8. 2014. наставници ће годишње глобално планирање градива 

наставних предмета радити тематски, а фодишњи планови рада наставника су саставни део 

Школског програма од првог до осмог разреда као и овог Годишњег плана рада и чине његов 

саставни део у виду прилога. 

 Месечно планирање врши се на посебним обрасцима који садрже следеће обавезујуће 

основне колоне: наставна тема; редни број часа; тип часа; облик рада; наставне методе; коришћење 

ИКТ; напомена; корелација са другим садржајима; иновације; евалуација). 

 Месечни планови се предају стручном сараднику првог радног дана у месецу који настаје. 

3.7.2. Вођење евиденције о успеху ученика – дневник рада и друга евиденција 

 

 Одељенске старешине су обавезне да унесу све тражене податке о ученицима, плановима 

писмених и контролних задатака по месецима, распореда часова редовне, допунске и додатне 

наставе, планова рада ЧОС, одељенског већа, одељенског стрешине, спискове родитеља и све друге 

податке назначене у дневнику рада и матичној књизи. 

 Рок за сређивање дневника рада на почетку школске године је 15. Септембар. 

 У складу са Законом, односно Правлником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 67/2013) сви наставници у поступку оцењивања 

бележе податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовања и развоја ученика током 

године у: 

 прописаној евиденцији /дневник рада, ђачка књижица, матична књига/ 

 и својој педагошкој документацији. 

Под педагошком документацијом /у смислу наведеног Правилника/ сматра се писана 

документација наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним 

својствима која су од значаја за постигнућа; податке о провери постигнућа, ангажовање ученика и 

напредовање, дате препоруке, понашање ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и 

његовим напредовањем. 

3.7.3. Припремање за наставу 

 

Припремање за наставу је стална законска обавеза свих наставника и стручних сарадника. Број 

часова за припремање је прописан законом и чиниће део 40-о часовне радне недеље наставника. 

 Под припремом за наставу подразумева се 

- израда тематског годишњег плана који је саставни део годишњег плана рада школе, 

- израда оперативних планова рада (месечно, тематско или недељно), 

- повезивање циљева и задатака и наставних садржаја за сваки предмет са стандардима 

постигнућа за крај основног образовања и крај првог циклуса, 

- праћење и усклађивање оперативних планова са прописаним садржајима у Наставном плану 

и програму, 

- консултовање наставне грађе предвиђене одговарајућим уџбеником, 

- дефинисање циљева часа који проистичу из наставног програма и исхода часа који 

произилазе из образовних стандарда, 

- избор одговарајућих метода и облика рада и израда потребног дидактичког материјала за 

ученике, 

- начин и врсте прилагођавања наставе ученицима са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу 

као и обогаћивање наставе за ученике који показују веће интересовање за области од оних који су 

предвиђени наставним планом (укључивање у додатну наставу или индивидуализација), 

- и конкретизација врсте индивидуализованог образовног плана рада са тим ученицима. 
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3.8. Распоред часова и дежурства у прилогу 
 

Распоред часова и дежурства је у прилогу. 

 

3.9. Отворена врата и отворени дани за посете родитеља 
 

 
ПРВП  ППЛУГПДИЩТЕ              
 

 
15. 11. 2018. 
СРЕДА 

 
 

 
ДРУГП  ППЛУГПДИЩТЕ           
 

 
10. 03.2018. 
УТПРАК 

 
 
 

Пд 17,30  дп 19,00  у наведеним терминима 

 ДАН У 
НЕДЕЉИ 

ВРЕМЕ 

V1 Зденка Тадић Петак Щести шас 

V2 Небпјща Станищић Шетвртак  Щести шас 

V3  Милпщ Маркпвић Шетвртак Трећи шас 

V4 Весна Данилпвић Утпрак   Шетврти шас 

VI  1 Раде Ђуришић Утпрак Тпкпм смене 

VI  2 Саоа Паунпвић Среда Трећи шас 

VI  3 Петар Балщић   

VI  4 Дущица Вранић Ппнедељак Трећи шас 

VII 1 Дущица Милић Утпрак Пети шас 

VII 2 Радмила Ппаншина Утпрак Трећи шас 

VII 3 Драгана Спаспјевић Утпрак Други шас 

VII 4 Бпјан Дащић Утпрак Щести шас 

VIII 1 Милпјка Челетпвић Шетвртак Трећи шас 

VIII 2 Јпванка Казакпвић   

VIII 3 Рада Маркпвић Ппнедељак Трећи шас 

VIII 4 Снежана Царевић Дугић Шетвртак Тпкпм смене 
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3.10. Задужења наставника у школској  
 

Презиме и име ПРЕДМЕТ 
Одељеско 

старешинство 

Одељења у којима 

предаје 
Остала задужења 

Андрић 

Гордана 
Разредна настава II1 II1 

Руководилац 

Стручног већа за 

разредну наставу 

Ацовић Јелена Разредна настава II2 II2 
Руководилац 

одељ.већа другог 

Красојевић 

Виолета 
Разредна настава II4 II4  

Мишковић 

Весна 
Разредна Настава III1 III1 

Руководилац 

одељ. већа трећег 

Петровић 

Душица 
Разредна Настава III2 III2  

Јовановић 

Бисенија 
Разредна Настава III3 III3  

Ковачевић 

Драгана 
Разредна Настава III4 III4  

Милетић 

Јелена 
Разредна настава III1 III1  

Обрадовић 

Зорица 
Разредна настава III2 III2  

Белић Мирјана Продужени боравак  I  

Мишковић 

Мила 
Разредна настава I1 I1 

Руководилац 

одељенског већа 

првог 

Тодоровић 

Биљана 
Разредна настава IV3 IV3 

Руководилац 

одељ. већа 

четвртог 

Ђуковић 

Светлана 
Целодневна настава I3 I3  

Ристовић 

Зорица 
Разредна настава I2   

Новаковић 

Јелена 
Целодневна настава  I3  

Хегер Гордана Продужени боравак  II  

Арсенијевић 

Снежана 
Разредна настава  II5  Брђани  

Савићевић 

Нада 
Разредна настава  II3 II3  

Стакић 

Љубица 
Разредна Настава  IV5 Брђани  

Милосављевић 

Снежана 
Разредна настава I,II,IV  Семедраж  

Ристовић 

Драгана 
Разредна настава I и III Брђани  

Новаковић 

Зора 

Настава у одељењу 

ученика са сметњама 

у развоју 

II,IV  II,IV  
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Презиме и име ПРЕДМЕТ 
Одељеско 

старешинство 

Одељења у којима 

предаје 
Остала задужења 

Марковић 

Чегањац Весна 

 Настава у одељењу 

ученика са сметњама 

у развоју 

V,VII,VIII V,VII,VIII 
Руководилац 

већа 

Мутавџић Ана Српски језик V 5 V, VI, VII, VIII; ГВ-1 
Руководилац 

стручног већа 

Ђуричић Радe 
Српски језик 

 
VI1 VI1,2,3,4; ГВ-1  

Радосављевић 

Јасмина 
Српски језик  VII1,2 V,3,4 , ГВ-1  

Казаковић 

Јованка 

Српски језик 

 
VIII2 VIII1,2,3,4; ГВ-1  

Тадић Зденка Српски језик V1 VII,3,4, V1,2; ГВ-1  

Радојичић 

Славица 

Енглески језик 

Италијански језик  
I1,2,3; V12 

Италијански VII1,2,3,4 
 

Царевић 

Дугић 

Снежана 

Енглески језик 

 
VIII4 

IV1,2,3; V3,4 

VIII1,2,3,4,  
 

Милић 

Душица 
Енглески језик VII1 

III,1,2,3,4 

VII1,2,3,4,  

Спец.2одељ. 

Руководилац 

стручног већа 

Голубовић 

Даниел 
Немачки језик  V3,4,5 VI3,4,5;VII5 VIII5  

Марковић 

Весна 

Енглески језик 

 
VI5 

II,III,IV,V,VIVII,VIII 

Брђани 

 

 

Живковић 

Јелена 
Eнглески језик  

VI1,2,3,4, 

II1,2,3,4 

Семедраж 

 

Шобајић  

Марија 

Грађанско 

васпитање 
 

Брђани  

VIII-1 

Матична VI-2, V-2, 

VII-1 

 

Петровић 

Соња 
Италијански језик  

VI1,2,VIII 1,2,3,4 ,V1,2; 

Спец. 
 

Трнавац 

Филип 
Ликовна култура  V,VI,VII,VIII Брђани  

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 
 

Ранчев Петар Музичка култура  V,VI,VII,VIII Брђани 
Руководилац 

стручног већа 

Малеш 

Биљана 
Историја  VII12,3,4   

Станишић 

Небојша 
Историја V2 

V1,2,3,4,VI 1,2,3,4,  VIII1,2,3,4 

 

Руководилац 

одељ. већа 

Елек Љиља 
Историја 

Географија 

VIII 

Брђани 

Историја, географија : 

V-VIII Брђани, 

географија:  

VIII1,2,3 
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Презиме и име ПРЕДМЕТ 
Одељеско 

старешинство 

Одељења у којима 

предаје 
Остала задужења 

Лаковић 

Никола 
Географија  VIII4  

Томић 

Гаковић 

Олгица 

Географија  
V1,2,3,4; VI1,2,3,4; 

VII1,2,3,4, 
 

Недељковић 

Зоран 
Физика  VIII1,3  

Дашић Бојан Физика VII4 VII1,2,3,4, VIII2,4 

 Руководилац 

стручног већа 

Руководилац 

одељ. већа 

Павловић 

Милан  
Физика  

VI1,2,3,4, 

VI5, VII5VIII5 
 

Балшић Петар Математика VI3 VI1,2,3,4  

Опанчина 

Радмила 
Математика VII2 VII1,2,3,4,5  

Петровић 

Јован 
Математика  V 1,2,3,4,  

Вукашиновић 

Милка 
Математика  

 
 

VIII1,2,3,4,5 

Руководилац 

стручног већа 

Трифуновић 

Невена 
Математика  V5, VI5   

Џелетовић 

Милојка 
Биологија VIII1 

VIII1,2 

 V1,2,3,4   VII1,2,3,4    
 

Пауновић 

Сања 
Биологија VI2 

VIII3,,4 ,5 VI1,2,3,4,5VII5 

VIII5 

Руководилац 

стручног већа 

Симоновић 

Драшко 
Хемија  VIII,2,3 VII1,2,3,4  

Брадић 

Миланко 
Хемија  

VIII1,4   

VII5, VIII5 
 

Игњатовић 

Милош 

Физичко васпитање, 

изборни спорт, 

физичко и 

здравствено 

VII 

Брђани 

V-VIII Брђани  VIII 

1,2,3,4 

V1 

 

Спасојевић 

Драгана 

Физичко васпитање, 

спорт, физичко и 

здравствено 

VII3 

Физ.вас. VII1,2,3,4 

Изб.спорт: VII2,3,4 

V2,3,4 

 

Ковачевић 

Данијела 

Физичко васпитање, 

физичко и 

здравствено 

 

Физ.и здрав. вас. 

VI1,2,3,4 

Физ.вас. VIII1,2,3,4 

Руководилац 

стручног већа 

Миленовић 

Сања 

Техничко и 

информатичко 

образовање; 

информатика и 

рачунарство 

 

 
 На боловању 

Марковић 

Милош 

Техничко и 

информатичко 

образовање; ТИT 

информатика и 

рачунарство 

V3 

ТИО VII1 

ТИT V1,2,3 

ИНФ V1,2,3,4 

Руководилац 

стручног већа 
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Презиме и име ПРЕДМЕТ 
Одељеско 

старешинство 

Одељења у којима 

предаје 
Остала задужења 

Даниловић 

Весна 

Техничко и 

информатичко 

образовање; ТИT 

информатика и 

рачунарство 

V4 

ТИО  

VII1,2,3,4  

V1,2,3,4 

ИНФ. 

V1,2,3,4 

   

 

Вранић 

Душица 

Техничко и 

информатичко 

образовање; ТИT 

информатика и 

рачунарство 

VI4 

ТИT VI1,2,3,4    

ТИО VIII1,2,3,4  

ИНФ. 

VI1,2,3,4 

 

Радовић Петар  

Техничко и 

информатичко 

образовање; ТИT 

информатика и 

рачунарство 

 
ТИT V4 

VII2,3,4 

Замена за Сању 

Миленовић 

Марковић 

Рада 

Техничко и 

информатичко 

образовање; ТИT 

информатика и 

рачунарство 

VIII3 

ТИО  

VIII1,2,3,4 

ТИT V 1,2,3,4,5  

ИНФ. 

VIII5,3 

 

Руководилац 

одељ. већа 

Милетић 

Александар 

информатика и 

рачунарство 
 

ТИT 

Одељ.ученика са 

посебним потребама и 

ИНФОРМАТИКА 

VII1,2,3,4  VIII1,2,4 

 

Бојовић 

Славица 

Техничко и 

информатичко 

образовање; ТИT 

информатика и 

рачунарство  

 

ТИT V5  ТИО 

 VII 5 VIII5 Брђани 

ИНФ 

V5 VI 5 VII5 

 

Ломовић 

Душица 
Верска настава  I- VIII-20гр. 

Руководилац 

стручног већа 

Вучковић 

Горан 
Верска настава  

Семедраж 1гр. 

Мтична VIII-4гр. 
 

Душан Вранић Верска настава  
I-IV 

VI-VII Брђани  
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3.10.1. Задужења у целодневној настави 

 

Светлана Ђуковић Јелена Новаковић 

Обавезни предмети 

Српски језик 5 Математика  5 

Свет око нас 2 Физичко васпитање 3 

Музичка култура 1 Ликовна култура 1 

Изборни предмети 

Пројектна настава 1 Грађанско васпитање 1 

      9 часова 10 часова 

Допунска наст. из српског 

језика 

1 Допунска наст. из 

математике 

1 

Час одељењског старешине 1 Час одељењске заједнице 1 

Слободне активности 

Изражајно читање, 

причање и препричавање 

1 

 

Математичко –логичке 

игре и задаци  

1 

Музичке активности                         1 Ликовно стваралаштво 1 

       5 часова 4 часа 

Самостални рад 

5 часова 5 часова 

Ваннаставне активности 

Боравак у природи, јутарња гимнастика, гледање цртаних филмова и 

пригодног ТВ програма и емисија, рад на рачунару, игре са дидактичким 

материјалима, играчкама 

5 часова 5 часова 

Укупна ангажованост 

100%                                  24 часа 100%                                   24 часа 

 

3.10.1. Руководиоци одељенских већа 

 

Рукпвпдипци пдељеоских већа 

I    - Мила Мищкпвић V  - Небпјща Станищић 

II   - Јелена Ацпвић VI   - Саоа Паунпвић 

III  - Весна Мищкпвић VII  - Бпјан Дащић 

IV  - Биљана Тпдпрпвић VIII – Рада Маркпвић 

 

3.10.2. Председници стручних већа 

 

Струшнп веће за разредну наставу Гпрдана Андрић 

Струшнп веће за српски језик                                                                   Ана Мутавчић   

Струшнп веће за стране језике    Дущица Милић                                                                                                                 

Струшнп веће за математику                                                                      Милка Вукащинпвић                                                                                                                        

Струшнп веће за прирпдне науке                                            Бпјан Дащић                                                                                                       

Струшнп веће за технику и технплпгију                                                     Милпщ Маркпвић                                                                                                                                                                                            

Струшнп веће за друщтевене науке                                            Дущица Лпмпвић                                                                                                          

Струшнп веће за уметнпсти Петар Раншев                                                                                                           

Струшнп веће за физишкп васпитаое Данијела Кпвашевић 
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3.10.3.а Стручи актив за развојно планирање:  

Славица Ликић, Небојша Станишић, Весна Недић, Душица Милић, Виолета Красојевић, Мирјана 

Белић, Јелена Новаковић, Весна Марковић Чагањац, Зденка Тадић, Бојан Дашић, Драшко 

Симоновић, Радмила Опанчина.                                                                 

 

3.10.3.б  Стручни актив за развој школског програма:  

Александар Милетић, Весна Недић, Славица Радојичић, Јасмина Радосављевић, Сања Пауновић, 

Рада Марковић, Данијела Ковачевић, Љиља Елек, Милка Вукашиновић, Јелена Ацовић. 

 

3.10.4.a Стручни тим за самовредновање квалитета рада школе:  

Весна Недић, Јованка Казаковић, Милојка Џелетовић, Мила Мишковић, Зорица Обрадовић, Нада 

Савићевић, Зоран Маринковић, Славица Бојовић, Виолета Красојевић, Душица Петровић, Милош 

Игњатовић, Снежана Царевић Дугић, Олгица Томић Гаковић. 

 

3.10.4.б  Стручни тим за безбедност и заштиту од насиља, злостављања и занемаривања: 

Весна Недић, Ана Басарић-Лучић, Зора Новаковић, Снежана Арсенијевић, Гордана Хегер, 

Марина Лињачки, Јелена Милетић, Милена Јосифовић, Данијела Ковачевић, Весна Марковић, Соња 

Петровић, Јованка Казаковић. 

 

3.10.4.в Стручни тим за инклузивно образовање: 

Весна Недић,  Ана Басарић-Лучић,  Зора Новаковић,  Бисенија Јовановић,  Раде Ћуричић, 

Марина Лињачки, Зорица Обрадовић, Биљана Тодоровић, Љубица Стакић, Јелена Живковић, 

Данијела Ковачевић. 

3.10.4.д Тим за професионалну орјентацију: Весна Даниловић, Рада Марковић Марковић, Данијела 

Лазаревић, Јован Петровић, Милојка Џелетовић, Соња Петровић. 

 

3.10.4.г Педагошки колегијум: 

 

Славица Ликић, Гордана Андрић, Ана Мутавџић, Душица Милић, Милка Вукашиновић,Бојан 

Дашић, Милош Марковић,  Душица Ломовић,  Петар Ранчев,  Данијела Ковачевић, Александар 

Милетић, Драгица Радишић 
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3.11. Недељно задужење наставника 

3.11.1. Недељни фонд часова од 1. до 4. разреда 

 

Предмет  1. разред 2. разред 3. разред 4. разред 
Пбавезни  Фпнд  Одељ. Ук.  Фпнд  Одељ. Ук.  Фпнд  Одељ. Ук.  Фпнд  Одељ. Ук.  

Српски 
језик 

5 3 20 5 5 25 5 4 20 5 4 20 

Енглески 
језик 

2 3 8 2 5 10 2 4 8 2 4 8 

Ликпвна 
култура 

1 3 4 2 5 10 2 4 8 2 4 8 

Музишка 
култура 

1 3 4 1 5 5 1 4 4 1 4 4 

Свет пкп 
нас 

2 3 8 2 5 10       

Прирпда и 
друщтвп 

 3     2 4 8 2 4 8 

Математик
а 

5 3 20 5 5 25 5 4 20 5 4 20 

Физишкп 
васпитаое 

3 3 12 3 5 15 3 4 12 3 4 12 

Прпјектна 
настава 

1 3 3          

Укупнп 20 3 79 20 5 100 20 4 80 20 4 60 

Изборни  Гр.   Гр.   Гр.   Гр.  

Грађанскп 
васп. 

1 2 2 1 2 2 1 3 3 1 2 2 

Верска 
настава 

1 2 2 1 2 2 1 3 3 1 2 2 

Нарпдна 
традиција 

   1 5 5 1 4 4 1 4 4 

Пстали 
пблици ПВ 
рада 

            

Шас пдељео. 
старещине 

1 3 3 1 5 5 1 4 4 1 4 4 

Дппунски 
рад 

1 3 3 1 5 5 1 4 4 1 4 4 

Дпдатни 
рад 

         1 4 4 

Слпбпдне 
активнпсти 

1 3 3 1 5 5 1 4 4 1 6 6 

Излети и 
екскурзије 

1-3 
дана 
гпдищ
ое 

  1-3 
дана 
гпдищ
ое 

  1-3 
дана 
гпдищ
ое 

  1-3 
дана 
гпди
щое 
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3.11.2.  Недељни фонд часова од 5. до 8. разреда 

 

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

Обавезни  Фпнд  Одељ. Ук.  Фпнд  Одељ. Ук.  Фпнд  Одељ. Ук.  Фпнд  Одељ. Ук.  

Српски језик 5 5 25 4 5 20 4 5 20 4 5 20 

Енглески језик 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 

Италијански 
језик 

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

Немашки језик 2 3 6 2 3 6 2 1 2 1 2 2 

Ликпвна култура 2 5 10 1 5 5 1 5 5 1 5 5 

Музишка култура 2 5 10 1 5 5 1 5 5 1 5 5 

Истприја  1 5 5 2 5 5 2 5 10 2 5 10 

Гепграфија  1 5 5 2 5 5 2 5 10 2 5 10 

Физика     2 5 10 2 5 10 2 5 10 

Математика 4 5 20 4 5 20 4 5 20 4 5 20 

Биплпгија  2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 

Хемија        2 5 10 2 5 10 

ТИП    2 5 10 2 5 10 2 5 10 

Техника и 
тхнплпгија 

2 5 10 2 5 10       

Инфпрматика и 
рашунарствп 

1 9гр. 9 1 9гр. 9       

Физишкп и здр. 
васпитаое 

2+1 5 15 2+1 5 15       

Физишкп 
васпитаое 

      2 5 10 2 5 10 

Прпјектна 
настава 

1 5 5          

Изборни  Гр.   Гр.   Гр.   Гр.  

Грађанскп васп. 1 3 3 1 3 3 1 2 2 1 1 1 

Верска настава 1 3 3 1 4 4 1 3 3 1 5 5 

Инфпрм.и 
рашунарствп 

      1 9 9 1 5 5 

Изабрани сппрт       1 5 5 1 5 5 
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3.11.3.  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 2018/19.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 35+2+2 

2+1 

Брђ. 
36+13 2+1Брђ. 46+6+1 

2+1Брђ.+ 

1Сем.=5 

43+14Б.+1С.= 

=58 

Грађанско 

васпитање 
2 35  56  51 / 35 

Народна 

традиција 
/ / 4 92+13     4 97+6 4 78+14Брђ.+1С 

 

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 
3 55+ 4+1Брђ. 63+8Брђ. 3+1Брђ. 59+10 5 81 

Грађанско 

васпитање 
3+1Брђ. 47+13Брђ. 3 52 2 39 1+1Брђ. 16+17Брђ. 

Информатика 

и 

рачунарство 

/ / / / 6+1Брђ. 76+10 6+1 97+17 

 

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

су следећи изборни предмети: 

 

1. Народна традиција- други, трећи и четврти разред 

2. Информатика и рачунарство-  седми и осми разред и одељење за ученике са посебним 

потребама 

 

3.11.4. Слободне наставне активности 

 

 

Слободне наставне активности 
Пети разред Шести разред Недељни 

фонд 

Цртање, сликање и вајање 0 0 1 24 1 1 

Хор и оркестар 1 29 1 32 1 2 

Језик култура 3гр. 73уч. 2гр. 59уч. 1 5 

Укупно 4групе 102 4групе 115 1 8часова 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ  
 

Циљеви и задаци секције су да окупи заинтересоване ученике и додатно развија њихово стваралачко 

мишљење и деловање. На ликовној секцији ученици ће се оспособљавати да што боље одговоре на 

постављене задатке, предстојеће конкурсе и такмичења, разне свечаности, прошире и стекну нова 

знања о ликовним техникама и њиховим применама у практичним задацима.  

 

Садржај програма: 

 

 Цртање  



48 

 

 Сликање  

 Графика  

 Фотографија (слободан избор мотива и медија)  

 

Начин и поступци остваривања програма: 

 

За ликовну секцију од V до VIII разреда опредељују се даровити ученици са посебним 

интересовањима за области из предмета ликовна култура, односно за продубљивање и проширивање 

знања и развијање стваралачког мишљења.  

Додатни рад је заснован на интересовањима ученика за проширивање и продубљивање умења и 

вештина. Додатни рад непосредније активира ученике и оспособљава их за самообразовање, развија 

њихову машту, подстиче их на стваралачки рад и упућује на самосталност у трагању различитих 

извора сазнања.  

 

Конкретне активности у оквиру програма:   

1. Ученици израђују дводимензионалне и тродимензионалне радове истражујући различите 

теме, идеје и садржаје. Ученици користе различите материјале и технике,  ликовне елементе и 

принципе у стварању свог рада.  

2. Ученици описују и процењују своје радове и радове других користећи адекватне термине и 

појмове (на основу технике, карактеристика материјала, ликовних елемената, намере и 

идеје…).  

3. Ученици познају културно наслеђе свог и других народа. Истражују и упознају уметничка 

дела из различитих периода.  

4. Ученици познају и користе места (музеј, галерија, атеље, библиотека…) и изворе (интернет, 

репродукције...) где могу проширити своја знања везана за визуелне уметности. Ученици прате 

културне догађаје и учествују у јавном и културном животу заједнице.  
 

Секција- Хор 

Хорско певање буди и развија репродуктивне па и стваралачке склоности ученика. Оно, уједно, 

ствара погодне услове за неговање и усавршавање естетских и других културних мерила. 

Циљеви секције: 

Основни циљ секције је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке 

традиције и културе свог народа.  

Хорско певање се убраја у делатности које, поред интелектуалних и естетских способности, развијају 

код детета и осећање припадности људској заједници и одговорности према њој, јер стални контакт 

већег броја певача доприноси њиховом зближавању и решавању колективних задатака. 

То доводи до развијања свести о неопходности друштвене сарадње и заједничког деловања, па је 

сасвим извесно да хорско певање има и своју социјално-образовну функцију. 

Исходи: 

- Развијање слуха,ритма, ширење извођачких  могућности и учвршћивање интонације;  

- Способност за фино нијансирање и изражајно певање применом елемената музичке изражајности; 

- Развијање естетских критеријума. 

 Опште предметне компетенције: 

- Развијање осећања припадности колективу-тимски рад; 

- Развијање толеранције, дисциплине, поштовање различитости и правила понашања; 

- Развијање одговорности; 

- Стицање самопоуздања; 

- Савладавање треме и пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. 

 - На основу музичког искуства у основној школи ученик ужива у музици и отворен је за различите 

уметничке садржаје; 

- Користи музичко знање и вештине да изрази своја осећања, размишљања, ставове и на креативан и 

конструктиван начин остварује своје циљеве;  

- Искуство и вештину у слушању и опажању приликом индивидуалног и групног музицирања 

примењује у комуникацији са другима; 
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- Музичка искуства подстичу ученика да разлике сматра предностима што користи у развијању идеја 

и сарадње; 

 - Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и 

сопствене културе и идентитета; 

- Развија критички однос према музици. Има одговоран однос према традицији свог народа и других 

култура.   

Међупредметне компетенције 

Вештина комуникације -  Изражава своје ставове и мишљења, осећања и вредности на позитиван и 

аргументован начин, негује културу дијалога. 

Вештина сарадње- Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе. Доприноси 

постизању договора о раду заједничког рада, Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру 

групе учествовањем у креирању школских приредби, догађаја и пројеката. 

Брига за здравље-психолошки,социолошки,емоционални развој кроз певање у кроз смањење 

стреса,агресивности побољшања здравља уопште. 

Естетска компетенција- подразумева прихватање важности креативности и естетских вредности у 

читавом низу медија и у свим уметностима. 

Предузетничка компетенција- Уме да идентификује и адекватно представи своје вештине и 

способности савладавањем треме кроз јавне наступе. 

Наставна област Начини и поступци остваривања програма 

Вокална техника 

(2 часа) 

Ученици се упознају са правилном дехником дисања, дикције и 

вокалне интерпретације. Упознају се са анатомијом и физиологијом 

гласовног органа, правилном држању тела приликом извођења. 

Укратко уче како да усвоје основна знања о вокалној техници како би 

их даље могли развијати и култивисати 

Вишегласно певање 

(4 часа) 

Као виши ступањ извођења, ученици прилагођавају свој слух на 

вишегласје кроз музичке примере и у потпуности примењују овакав 

начин интерпретације. 

Ученици уче како да звучно изједначе глас и стекну контролу чисте 

интонације. 

 

Обрађивање нових 

композиција 

(22 часова) 

Припремање програма за наступе на културним догађајима 

Наступи на културним 

манифестацијама школе. 

Сарадња са установама 

(4 часа)  

Ученици представљају свој рад на школским и ваншколским 

манифестацијама и тако на најбољи начин презентују свој рад и љубав 

према музици 

Посета концерата и 

културних догађаја 

(4 часа) 

У складу са календаром догађаја који припремају установе културе 

нашег града, ученици посећују концерте и тако се, аудиотивно, још 

више усавршавају 

 

Секција- Оркестар 

Циљеви секције: 

Основни циљ секције је је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, 

стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички 

укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 

Секција има важну улогу у формирању младе личности, развијања осећаја за естетику, 

социјализације и увођења у стваралаштво у разним гранама уметности. 

Један од задатака секције је и тај да ђаке учини љубитељима и познаваоцима музичке уметности. 

Активно музицирање ученика је најбољи пут ка развијању музикалности, љубави према музици и 

ослобађања од напетости у школском животу детета. 

 

Исходи: 
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- Развијање слуха,ритма, ширење извођачких  могућности и учвршћивање интонације;  

- Способност за фино нијансирање и изражајно певање применом елемената музичке изражајности; 

- Развијање естетских критеријума. 

 Опште предметне компетенције: 

- Развијање осећања припадности колективу-тимски рад; 

- Развијање толеранције, дисциплине, поштовање различитости и правила понашања; 

- Развијање одговорности; 

- Стицање самопоуздања; 

- Савладавање треме и пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. 

 - На основу музичког искуства у основној школи ученик ужива у музици и отворен је за различите 

уметничке садржаје; 

- Користи музичко знање и вештине да изрази своја осећања, размишљања, ставове и на креативан и 

конструктиван начин остварује своје циљеве;  

- Искуство и вештину у слушању и опажању приликом индивидуалног и групног музицирања 

примењује у комуникацији са другима; 

- Музичка искуства подстичу ученика да разлике сматра предностима што користи у развијању идеја 

и сарадње; 

 - Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и 

сопствене културе и идентитета; 

- Развија критички однос према музици. Има одговоран однос према традицији свог народа и других 

култура.   

Међупредметне компетенције 

Вештина комуникације -  Изражава своје ставове и мишљења, осећања и вредности на позитиван и 

аргументован начин, негује културу дијалога. 

Вештина сарадње- Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе. Доприноси 

постизању договора о раду заједничког рада, Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру 

групе учествовањем у креирању школских приредби, догађаја и пројеката. 

Брига за здравље-психолошки,социолошки,емоционални развој кроз певање у кроз смањење 

стреса,агресивности побољшања здравља уопште. 

Естетска компетенција- подразумева прихватање важности креативности и естетских вредности у 

читавом низу медија и у свим уметностима. 

Предузетничка компетенција- Уме да идентификује и адекватно представи своје вештине и 

способности савладавањем треме кроз јавне наступе.  

 
Наставне теме 

 
Плани-

рани 
брпј 

шаспва 

Нашин и ппступак пствариваоа 
пбразпвнп-васпитнпг прпцеса 

 
Исхпди 

Активнпсти 
наставника 

Активнпсти 
ушеника 

Наставне 
метпде/ 
пблици 

  

И
зв

п
ђ

ео
е 

м
уз

и
ке

 

          

 
 
 
 
 
 

36 

Бира 
инструменте и 

извпђаше 
Бира 

кпмппзиције 
Ппказује 

технишке и 
интпнативне 

вежбе 
Расписује 

депнице за 
инструменте, 

диригује 

Слущају 
Свирају 
Извпде 

технишке 
вежбе и вежбе 

интпнације 

Дијалпщка 
Демпнстра-

тивна 
Аудитивна 

 
Групни 

Фрпнтални 
Индивидуа-

лни 

Развијаое слуха, 
ритма, щиреое 

извпђашких  
мпгућнпсти и 
ушврщћиваое 

интпнације 
, сппспбнпст за финп 

нијансираое и 
изражајнп свираое 

применпм елемената 
музишке 

изражајнпсти 
Развијаое естетских 

критеријума 

 

Ученици ће своје способности и рад у оквиру секције презентовати кроз наступе у оквиру школских 

и ваншколских културних догађаја. 
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Школа: Краљ Александар I           

 Место: Г.Милановац 

ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВЕ 

за школску 2018/19. год 

 

Слободна наставна активност: Језик и култура    Разред: 5                     

Недељни фонд часова:1 

 

Бр

. 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

 

ИСХОДИ  

МЕЂУПРЕДМЕТ

НА 

ПОВЕЗАНОСТ 

Ч
а

со
в

и
 о

б
р

а
д

е 

О
ст

а
л

и
 т

и
п

о
в

и
 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 п

о
 

т
е
м

и
 

По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

1. Увод у активности језика и 

културе 

-Разумевање основних појмова 

језика и културе 

- Обележавање Европског дана 

језика 

-разумеју основне појмове језика и 

културе 

-схвате значај обележавања 

Европског дана језика 

Грађанско 

васпитање, 

географија, српски 

језик, енглески 

језик, немачки-

италијански језик 

1 3 4 

2. Читање и писање 

- Усвајање правилних техника 

читања 

- Упоређивање разлика у правопису 

српског и страног језика 

- користе правилне технике читања 

- разумеју разлике у правопису 

српског и страног језика 

- уочавају разлику у употреби 

великог слова у српском и другим 

страним језицима 

енглески језик, 

немачки-

италијански језик, 

српски језик  

1 3 4 

3. Представљање 

- представљање на страним језицима 

-Уочавање сличности и разлика 

назива за школски прибор и школске 

предмете на енглеском и другом 

страном језику 

- се представе а страним језицима 

које уче у школи (енглеском, 

немачком и италијанском језику) 

- уочавају сличности и разлике 

назива за школски прибор и 

школске предмете на енглеском и 

другом страном језику 

енглески језик, 

немачки-

италијански језик, 

српски језик, 

ликовна култура 

1 3 4 

4. Упознајмо различитости 

- Разумевање културе и обичаја 

европских народа, сличности и 

разлика 

-  Уочавање сличности и разлика 

навика у исхрани различитих народа  

- Схватање празника, начина 

прославе, сличности и разлике са 

другим културама 

- разумеју сличности и разлике 

културе и обичаја европских 

народа, празника и начина прославе 

- уочавају особености 

традиционалне исхране различитих 

народа 

- сарађују са другим члановима 

групе у пројекту - поштују и 

уважавају различитости култура 

енглески језик, 

немачки-

италијански језик, 

српски језик, 

ликовна култура, 

грађанско 

васпитање, народна 

традиција, 

географија 

2 6 8 

5. Култура понашања 

- схватање културе понашања у 

школи 

- разумевање појма култура одевања 

- схватају културу понашања у 

школи 

- разумеју појам култура одевања 

-уочавају промене у култури 

одевања (школске униформе) кроз 

време 

-изражавају лично мишљење и 

уважавају другачија мишљења 

- препознају и примене правилне 

образце понашања у школи и 

култури одевања 

енглески језик, 

немачки-

италијански језик, 

српски језик, 

географија, 

грађанско 

васпитање, 

историја, ликовна 

култура 

2 6 8 
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6. Савремени језик 

- Раумевање појмова усменог и 

писменог изражавања 

- схватање језика телевизије, реклама 

-разумеју појмове усменог и 

писменог изражавања 

- уочавају разлике између језика 

телевизије и реклама са 

књижевним језиком 

- препознају примере говора мржње 

у медијима и заузму одговарајући 

став 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик, енглески 

језик, информатика 

и рачунарство 

1 3 4 

7. Језичке игре 

-употреба забавних садржаја, ребуса 

и стрипова у функцији развоја језика 

- развијају језик користећи 

загонетке, ребусе и стрипове 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик, енглески 

језик, немачки-

италијански језик, 

ликовна култура 

1 3 4 

   Укупан број 

часова 

9 27 36 

 

 

                                                                                                                                                                                               

Предметни наставник 

                                                                                                                                                                                                

Весна Марковић 

 

 

 

Школа: Краљ Александар I           

 Место: Г.Милановац 

ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВЕ 

за школску 2018/19. год 

Слободна наставна активност: Језик и култура    Разред: 6                     

Недељни фонд часова:1 

 

Бр. 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

  

ИСХОДИ  
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 По завршеној теми/области ученици 

су у стању да: 

1. Увод у активности 

-Разумевање основних појмова језика и 

културе 

- Обележавање Европског дана језика 

-разумеју основне појмове језика и 

културе 

-схвате значај обележавања Европског 

дана језика 

Грађанско васпитање, 

географија, српски 

језик, енглески језик, 

немачки-италијански 

језик 

1 3 4 

2. Читање и писање 

-разумевање основних техника читања 

-читање поезије на српском и 

енглеском језику 

- састављање песме од понуђених речи 

- Разумеју основне технике читања 

- Примењују технике читања и кроз 

ликовне радове покажу разумевање 

прочитаног 

- Упоређују поезију српског и страног 

језика 

- Састављају песме од понуђених речи 

енглески језик, немачки-

италијански језик, 

српски језик, ликовна 

култура, музичка 

култура 

1 5 6 

3. Лексикологија 

- схватање позајмљеница и њихово 

уочавање  у српском језику  

-Уочавање сличности и разлика назива 

за просторије и намештај на енглеском 

и другом страном језик 

- Уочавају позајмљенице у српском 

језику  

- Уочавају сличности и разлике назива 

за просторије и намештај на 

енглеском и другом страном језику 

енглески језик, немачки-

италијански језик, 

српски језик, ликовна 

култура 

2 2 4 
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4. Културе народа  

-Географске, историјске и културне 

особености европских држава 

- Израда пројекта „Разгледнице света“ 

- Презентација и  анализа пројекта 

- Уочавају географске, историјске и 

културне особености европских 

држава и упоређују сличности и 

разлике  

- Користе интернет садржаје у 

функцији образовања 

- Сарађују са другим члановима групе 

у пројекту 

- Направе и презентују разгледницу уз 

помоћ пронађених информација 

- Поштују и уважавају различитости 

култура 

Географија, историја, 

енглески језик, немачки-

италијански језик, 

српски језик, 

информатика и 

рачунарство, ликовна 

култура 

1 5 6 

5. Култура понашања на јавном месту 

Усвајање правилног образца понашања 

у биоскопу, позоришту, на концерту,  у 

музеју и галерији, понашања на јавном 

скупу (изражавање личног мишљења, 

уважавање другачијих мишљења), 

понашања у природи, заштита животне 

средине, понашање на јавним местима 

у другим земљама 

- Разумеју правилне образце 

понашања у биоскопу, позоришту, 

на концерту,  у музеју и галерији, 

понашања на јавном скупу 

- Изражавају лично мишљење и 

уважавају другачија мишљења 

- Разумеју правилне образце 

понашања у природи 

- Разумеју разлике  понашања на 

јавним местима у другим земљама 

енглески језик, немачки-

италијански језик, 

српски језик, 

географија, грађанско 

васпитање, биологија 

1 3 4 

6. Невербална комуникација 

Схватање појма  невербалне 

комуникације 

-Невербална комуникација у 

различитим културама 

-Упоређивање сличности и разлика 

невербалне комуникације 

- Схватају појам невербалне 

комуникације 

- Упоређују невербалну комуникацију 

у различитим културама и схватају 

сличности и разлике 

Грађанско васпитање, 

српски језик, енглески 

језик, немачки-

италијански језик, 

географија 

1 3 4 

7. Језик медија 

-језик на друштвеним мрежама 

-утицај енглеског језика на остале 

језике на друштвеним мрежама 

-комуникација путем смс порука, 

скраћенице 

-комуникација путем телефона  

 

- уочавају разлике између књижевног 

језика и језика на друштвеним 

мрежама, смс порукама и 

комуникације путем телефона- 

разумеју утицај енглеског језика на 

остале језике на друштвеним мрежама 

- разликују позитиван и негативан 

утицај медија 

- препознају примере манипулације и 

говора мржње у медијима и да заузму 

одговарајући став 

 

Грађанско васпитање, 

српски језик, енглески 

језик, немачки-

италијански језик, 

информатика и 

рачунарство 

1 3 4 

8. Језичке игре 

употреба забавних садржаја и 

загонетки  у функцији развоја језика 

- развијају језик користећи забавне 

садржаје и загонетке 

- састављају сопствене загонетке 

Грађанско васпитање, 

српски језик, енглески 

језик, немачки-

италијански језик, 

музичка култура 

1 3 4 

  -  Укупно часова 9 27 36 

 

           Предметни наставник 

           Весна Марковић 
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3.11.4.а) 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. 

 

3.11.5. Слободне активности 
 

Месец А к т и в н п с т и  

IX Пријем првака и свешана приредба 
Щкплски јесеои крпс 
Светски дан геплпгије/ 18.09. 
Пбележаваое Еврппскпг дана језика 26.09. 

X Ппщтински крпс („За срећније детиоствп“) 
Дешја недеља: Присуствпваое свим манифестацијама кпје се прганизују на нивпу града, а према 
узрасту ушеника (У ИП Брђанима Јесеои маскенбал) 
Светски дан защтите живптиоа 04.10. 
Дан здраве хране 
Пдлазак ушеника у ппзприщте, бипскпп 
Екскурзија ушеника псмпг разреда 

XI Хумнитарна акција 

XII Сарадоа са Екп-баланспм 
Ппсета истпименпј щкпли у Ппжаревцу- Щкпле аспцијације „Краљ Александар I“ 
Пдељенске Нпвпгпдищое приредбе (млађи разреди) 
Излпжба шеститки (страни језик, српски језик и ушитељи) 
 Фестивал науке 

I Дан Светпг Саве 
Щкпла прганизатпр Светпсавскпг бала 

II Карневал 6. разред (страни језици) 
Међунарпдни дан матероег језика 21.02. 
Пнлајн недеља защтите и безбеднпсти деце на интернету 

III Псмпмартпвске приредбе (млађи разреди) 
Дан щума, у кпрелацији са другим предметима 
Дан деце са аутизмпм 
Дан река 14.март 
Светски дан щума 21. март 
Смптра рецитатпра „Песнише нарпда мпг“ 

IV Размена ушеника шланпва Ушенишкпг парламента на нивпу щкпле и  Ппщтине 
Недеља безбеднпсти у сапбраћају 
Ускрщои маскенбал у сарадои са Екпбаланспм (верпнаука) и друге активнпсти 
Кпнкурс: Ах, та љубав 
Дан планете земље 22. април (прирпдне и технишке науке, страни језици, ушитељи и наставници у 
Брђанима) 
Пбележаваое дана Ппщтине 
Пшистимп Србију- акција шищћеоа щкплскпг двприщта 

V  Врщоашка размена искустава 
Пбележаваое Дана защтите живптне средине – 5. Јун (кпрелација са ТИТ) 
Излети, екскурзије ушеника  
Дан Еврппе 
Ликпвни и литерарни кпнкурс „Крв живпт знаши“ 
Кпнкурс „Диспвп прплеће“ (српски језик, технишкп и ликпвнп) 
Ппсета акваријуму (прирпдне науке) 
Фестивал науке (прирпдне и технишке науке) 
Дан щкпле Свети Ћирилп и Метпдије 24.05. 
Екп квиз/ 5-8 разред 
Пдлазак ушеника у ппзприщте, бипскпп 
Излпжба Мај месец математике 
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Сусрети пријатељских щкпла 
Спаспвдан – литије у щкплскпм двприщту, уз ушещће ушеника щкпле (Брђани) 25.V 

VI Недеља защтите живптне средине 
Заврщне приредбе (млађи разреди у МЩ и сви разреди у ИП Брђани) 
Размена коига ушеника 
Градска слава Трпјице/ литије. 
Ппсета манастира; у ИП Брђани манастира Вујан 

Тпкпм 
гпдине 

Присуствпваое разним манифестацијама у граду: Ппсете излпжбама, ппзприщним представама, 
приредбама и слишним манифестацијама кпје се прганизују на нивпу града, сарадоа и умрежаваое 
щкпла 

 

3.11.6. Секције 

Назив секције 
Годишњи фонд 

часова 
Задужени за организацију 

Хор ученика у матичној школи 36 Милош Живковић 

Оркестар 36 Милош Живковић 

Драмско -рецитаторска секција 36 

Јованка Казаковић, Јасмина 

Радосављевић, Зденка Тадић, Раде 

Ђуровић 

Новинарско -литерарна 36 Јасмина Радосављевић 

Драмска секција 36 Ана Мутавџић 

Географска секција 36 Олгица Томић Гаковић 

Историјска секција 36 Небојша Станишић 

Фото секција 36 
Милош Марковић 

Весна Даниловић 

Саобраћајна  секција 36 
Душица Вранић 

Рада Марковић 

Секција из програмирања 36 
Сања Глишовић-Костић 

Милош Марковић 

Moделарска секција 36 
Весна Даниловић 

Милош Марковић 

Еколошка секција 36 
Милојка Џелетовић 

Сања Пауновић 

 

3.11.6.а) План рада драмско-рецитаторске и новинарско- литерарне секције 

 Раде Ђуричић, Јасмина Радосављевић, Јованка Казаковић, Зденка Тадић 

СРПСКИ ЈЕЗИК ( Д Р А М С К О - Р Е Ц И Т А Т О Р С К А  С Е К Ц И Ј А )  

Циљеви  

Проширивање и продубњивање вештина, знања и умења; развијање 

маште ученика; подстицање на стваралачки рад; ослобађање у 

јавном наступу, учешће ученика у прославама различитих 

свечаности у школи; ближе упознавање са драмом као сценском 

уметношћу;  подстицање ученика на сценско стваралаштво; 

оспособљавање за анализу  тексто-ва, овладавање вештином глуме, 

рецитовања, лепог говора, развијање љубави према матерњем језику 

и лепој речи. 

ТЕМЕ / 

САДРЖАЈИ 

БРОЈ 

ЧАС

ОВА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО- МЕТОДЕ И 
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ВАСПИТНОМ РАДУ ОБЛИЦИ РАДA 

Проучавање 

драмских текстова 
2 

рад на тексту, слушање, читање, 
уочавање, разговор, упоређивање, 
самостално закључивање,  
размењивање сопствених знања и 
мишљења, истраживање 

облици рада: 

 фронтални,  

 групни,  

 рад у пару,  

 индивидуални 

  

методе:  

 текстуална,  

 монолошка

,  

 дијалошка,  

 демонстра

циона,   

 игровна,   

 метода 

ученичких радова 

(писаних, 

графичких, 

практичних), 

Основни појмови из 

позоришне 

уметности 

1 

упознавање основних појмова из 

позоришне уметности, упознавање 

зани-мања која постоје у позоришту, 

читање, уочавање, разговор, усвајање 

но-вих појмова, рад на тексту 

Чиниоци 

изражајног 

казивања 

3 

упознавање чиниоца изражајног 
казивања, слушање добрих примера, 
читање, снимање и анализа 
сопственог говора, уочавање, вежбе 
артикулације, динамике 

Такмичење у 

рецитовању 
4 

одабир песме, анализа песме,  
увежбавање изражајног, доживљајног 
и интерпретатикног казивања, 
снимање и анализа сопственог говора 

Такмичењ у лепом 

говору 
4 

одабир текста, анализа текста, 
увежбавање правилне атрикулације и 
акцентуације, увежбавање 
изражајног, доживљајног и 
интерпретатикног казивања, снимање 
и анализа сопственог говора 

Посета позоришту 2 гледање, анализа, критичка оцена 

Писање сценских 

дела 

(драматизација) 

2 

ближе упознавање одлика 
књижевних родова, драматизација 
текстова вођењем рачуна о 
елементима глуме и раду на сцени 

Свети Сава – наша 

слава 
4 

одабир или писање пригодних 
текстова, пробе читања, увежбавање 
извођења на сцени, израда костима, 
реквизита и сценогрфије, одабир 
музике 

Прослава Дана 

школе 
4 

одабир или писање пригодних 
текстова, пробе читања, увежбавање 
изво-ђења на сцени, израда костима, 
реквизита и сценогрфије, одабир 
музике 

Учешће на неком од 

фестивала дечијег 

драмског 

стваралаштва 

10 

одабир драмског текста, подела улога 
и задужења, пробе читања, рад на 
ликовима, постављање на сцену, 
израда костима, реквизита и 
сценогра-фије, одабир музике, 
осмишљавањ и увежбавање 
кореографије, осмишњаваље и израда 
плаката 

С Р П С К И  Ј Е З И К  ( Н О В И Н А Р С К О - Л И Т Е Р А Р Н А  С Е К Ц И Ј А )  

Циљеви  

Проширивање и продубљивање вештина, знања и умења; развијање 

маште ученика; подстицање на стваралачки рад; овладавање облицима 

новинарског изражавања; примена стеченог знања  на редовној настави 

(књижевности, грама-тике, правописа и језичке културе) у писању, 

корекцији и лекторисању литерарних и новинских текстова;  учешће 

ученика у прославама различитих свечаности у школи и изради школског 

лист; развијање љубави према матерњем језику и лепој речи. 

ТЕМЕ / 

САДРЖАЈИ 

БРОЈ 

ЧАСО

ВА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 

МЕТОДЕ И 

ОБЛИЦИ РАДА 

Формирање 

редакције 
2 

Пријем нових чланова, организација рада 
и подела задужења 

облици рада: 

 фронтални,  

 групни,  

 рад у пару,  
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Едукација 

чланова 

Новинарске 

секције 

5 

Упознавање одлика различитих облика 
новинарског изражавања, овладавање 
техником писања, разговор, усвајање 
нових појмова, рад на тексту 

 индивидуални 

 

методе:  

 текстуална,  

 монолошка,  

 дијалошка,  

 демонстрациона,   

 игровна,   

 метода ученичких 

радова (писаних, 

графичких, 

практичних), 

Рад и 

истраживање 

на терену 

5 
Прикупљање грађе, писање вести, 
извештаја, репортаже, интервјуа; 
спровођење анкете, сређивање грађе 

Ученичко 

стваралаштво 
9 

Писање и читање властитих литерарних 
радова, приказ и критике ученичког 
литерарног стваралаштва, одабир 
најбољих радова 

Учешће на 

конкурсима и 

такмичењима 

3 

Писање на задату тему, читање радова и 
критичка оцена, корекција, одабир 
најбољих радова, слање радова на 
конкурс 

Школски лист 12 

Подела задужења у оквиру редакције. 

Осмишљавање концепције листа. Избор 

тема – најзанимљивије рубрике. 

Уређивање концепције листа. 

Осмишљавање и писање прилога за 

школске новине. Анализа и одабир 

прилога за нови број. Лекторисање и 

кориговање текстова. 

 

 

3.11.6.б) План драмске секције 

Ана Мутавџић 
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3.11.6.в)План и програм саобраћајне секције 

Наставници: Душица Вранић и Рада Марковић  

 

Циљеви организовања и рада саобраћајне секције у основној школи су: 

 омасовљење активности на унапређењу саобраћајне културе и безбедности у саобраћају свих 

ученика, наставника и родитеља,  

 оспособљавање чланова секције из виших разреда за „вршњачку едукацију“ у радионицама 

млађих разреда 

 подстицање афинитета и талента за опредељење ка неком од занимања из области 

саобраћаја. 

 стицање додатних знања и припрема за такмичење „Шта знаш о саобраћају“ 

 

Оквирни план 

1. Упознавање са планом рада. Појмови у саобраћају, 2 часа 

2. Правила и прописи у саобраћају, 2 часа 

3. Саобраћајна сигнализација, 6 часова 

4. Саобраћајни знаци, 2 часа  

5. Решавање ситуација на раскрсницама,  4 часа  

6. Израда паноа „Деца у саобраћају“ и сарадња са локалном заједницим, 6 часова 

7. Организовање предавања млађим ученицима, 4 часа 

8. Вожња бицикла на полигону, 4 часа 

9. Решавање тестова, 4 часа. 

   

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 

Начини и 

поступци 

остваривања 

рада 

Циљеви и 

задаци садржаја 

програма УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Вежбе 10 

-дисање; 

-дикција; 

-покрет; 

-мимика; 

-имитација; 

-говорништво; 

-игра; 

-глума. 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетич

ко, 

индуктивно,дедуктив

но мишљење 

-монолошки; 

-дијалошки; 

-текстовни; 

- индивидуални 

-развијање 

смисла и 

способности за 

правилно, течно 

и уверљиво 

усмено 

изражавање; 

-оспособљавање 

ученика за 

увиђање 

неопходности 

везе између речи 

и покрета. 

Сценско 

извођење 
26 

-одабир 

текстова за 

драмско 

извођење; 

-подела улога; 

-читање по 

улогама; 

-припрема 

костима и 

увежбавање 

кореографије; 

-припрема 

сценографије. 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетич

ко, 

индуктивно,дедуктив

но мишљење 

 

-монолошки; 

-дијалошки; 

-текстовни; 

демонстративни 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-припрема за 

успешно 

извођење 

програма 

поводом 

прославе 

Савиндана и 

Дана школе и 

учествовање на 

Фестивалу 

позоришног 

стваралаштва за 

ученике 

основних и 

средњих школа 

„Школска сцена“ 
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10. Припрема за такмичење, 2 часа.  

 

3.11.6.г) План рада секције за програмирање (осми разред) 

Милош Марковић, Сања Глишовић Костић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.6.д) План рада Моделарске секције 
Весна Даниловић и Милош Марковић 

 

Време  

реализације 

Активности/ теме Време 

реализациј

е 

Активности/ теме 

 

IX 

-  Доношење плана рада  

- Планирање и организовање 

 

II 

 

Припрема за школско такмичење  

Учествовање на школском 

такмичењу 

Израда модела 

 

X 

- Информисање ученика и  

подела задатака  

 

III 

Израда модела, дорада 

Припрема за општинско такмичење 

 

XI 

- Израда техничких цртежа 

- Текућа питања 

 

IV 

Израда модела, дорада 

Припрема за окружно такмичење 

 

XII 

-Aнализа техничких цртежа 

-Припрема за израду модела 

 

V 

Израда модела, дорада 

Припрема за републичко такмичење 

 

I 

-Припрема за такмичење  

VI 

Изложба радова ученика 

Анализа успеха на такмичењима 

 

 

3.11.6.ђ) План рада Еколошке секције 

Наставници биологије: Сања Пауновић и Милојка Џелетовић 

ПЛАН РАДА ПРОГРАМЕРСКЕ СЕКЦИЈЕ ОСМИ РАЗРЕД  

 

 

Новембар 

Упознавање са радом секције 

Упознавање са програмирањем у C програмском језику 

Алгоритамско решавање разгранате структуре 

Алгоритамско решавање разгранате структуре 

 

 

Децембар 

Алгоритамско решавање разгранате структуре 

Алгоритамско решавање разгранате структуре 

Алгоритамско решавање разгранате структуре 

Алгоритамско решавање разгранате структуре 

Јануар 
Структура програмског језика C 

Структура програмског језика C 

Фебруар 
Принципи програмирања 

Принципи програмирања 

 

 

Март 

Условни израз IF-THEN 

Условни израз IF-THEN 

Условни израз IF-THEN 

Условни израз IF-THEN 

 

 

Април 

Петље (циклуси) FOR 

Петље (циклуси) FOR 

Петље (циклуси) FOR 

Петље (циклуси) FOR 

 

Мај 

Израда програма у C језику 

Израда програма у C језику 

Израда програма у C језику 

Израда програма у C језику 

Јун Јавни час програмирања 
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Циљ и задаци:  

1. Ширење интересовања ученика за биологију и екологију 

2. Развијање љубави према природи  

3. Развијање свести о угрожености и потреби очувања природе 

4. Развијање одговорности према животној средини 

 

Наставна област/тема Начин и поступци остваривања 

Учешће у еколошким активностима на 

нивоу града 

Практичан рад на сакупљању 

секундарних сировина кроз тимски рад 

Еко квиз – такмичења ученика од 

општинског до републичког нивоа (екипе 

ученикаод петог до осмог разреда). 

 

Теоретске припреме кроз тестове  и 

практична примена стечених знања 

(доказивање физичке спретности и 

брзине). 

Обележавање Дана заштите животне 

средине – 5. Јун (Корелација са ТИТ ), 

израда кућица за птице, израда паноа, 

презентације... 

 

Практичан рад ( Развијање 

колективног духа и тимског рада) 

Обележавање значајних еколошких 

датума (04.10.- Светски дан заштите 

животиња,  

21. 04. –Дан шума,  у корелацији са 

другим предметима). 

 

Практичан рад ( Развијање 

колективног духа и тимског рада и 

одговорности према стању животне 

средине). 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.6.  Допунска и додатна настава 

 

Облик рада Разред 

Планирано 

часова  
Наставник 

годишње 
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, 

допунска 
5-8 36 1 Небојша Станишић 

Географија,допунс

ка 
5-7 36 1 Олгица Томић Гаковић 

Географија,додатн

а 
5-7 36 1 Олгица Томић Гаковић 

Географија,допунс

ка 

5-

7/8,Брђани 
34 1 Елек Љиља 

Географија,додатн

а 

5-

7/8,Брђани 

34 1 Елек Љиља 

Географија,допунс 8. 34 1 Никола Лаковић 
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ка 

Географија,додатн

а 

8. 34 1 Никола Лаковић 

Биологија,додатна 5, 7, 8. 36/34 1 Милојка Џелетовић 

Биологија,додатна 
5,6,7/8,Брђа

ни 
36/34 1 Сања Пауновић 

Хемија,додатна 7/8 36/34 1 Драшко Симоновић 

Хемија,допунска 7/8 36/34 1 Драшко Симоновић 

Хемија,додатна 7/8 Брђани 18  Миланко Брадић 

Хемија,допунска 7/8 Брђани 18  Миланко Брадић 

Физика, додатна 6/8. 36/34 1 
З. Недељковић, М. Павловић, Б. 

Дашић 

Физика,допунска 6/8 36/34 1 
З. Недељковић, М. Павловић, Б. 

Дашић  

Математика, 

допунска, додатна 
 5,7  36 1 Радмила Опанчина 

Математика, 

допунска, додатна 
6/8   36/34 1 Милка Вукашиновић 

Математика, 

допунска, додатна 
6/8 36/34 1 Јован Петровић  

Математика, 

допунска, додатна 
5,7. 36 1 Петар Балшић 

Математика, 

допунска, додатна 

6,8 

Брђани 
36/34 1 Невена Трифуновић 

Српски језик, 

допунска, додатна 
5,7 36 1 Јасмина Радосављевић 

Српски језик, 

допунска, додатна 
8. 34 1 Јованка Казаковић 

Српски језик, 

допунска, додатна 
5,7. 36 1 Зденка Тадић 

Српски језик, 

допунска, додатна 
6. 36 1 Раде Ђуричић  

Српски језик, 

допунска, додатна 

5,6,7/8. 

Брђани 
36/34 1 Ана Мутавџић 

Страни језик, 

додатна 
2,5/8. 36/34 1 

Снежана Дугић Царевић,Весна 

Марковић 

Страни језик, 

допунска 
1-7/8. 36/34 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  

 

3.11.7. Друштвено-користан рад 

 

Време 
реализације 

Активнпсти/те
ме 

Нашин реализације: Нпсипци реализације 

Јесен 2018. 
Прплеће 2019. 

Активнпсти везане 
за щкплу и щкплску 
средину 

Уређеое прпстприја, двприщта, 
игралищта, ушипница 

Пдељенске старещине, 
ушеници, предметни 
наставници 

Тпкпм шитаве 
гпдине 

Активнпсти у 
пкплини щкпле 

Пдржаваое и уређиваое насеља, 
негпваое цвећа, паркпва, 

Ушеници 
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дрвећа, игралищта, Защтита 
живптне средине. Брига п деци, 
старијима и бплеснима 

Нпвембар 
2018. 
Март 2019. 

Сакупљашке акције Сакупљаое старе  хартије, пдеће, 
пбуће и коига кап и друге 
хуманитарне акције 
Шеп за хендикеп 

Ушеници 

Тпкпм шитаве 
гпдине- према 
пптребама 

Услужне и 
прпизвпдне 
делатнпсти 

Израда украсних предмета пд 
хартије и другпг материјала, 
израда наставних средстава 
(ппстери, плакати, панпи) и другп 

Пдељенске старещине, 
ушеници, предметни 
наставници 

* Нашини праћеоа реализације прпграма друщтвенп- кприснпг рада  и нпсипци праћеоа: увид у 
евиденцију пдељенских старещина, ппсматраое, забелещка фптп апаратпм, панпи итд. Директпр 
щкпле, рукпвпдилац разреднихпг већа. 

 

3.12. Продужени боравак 
 

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. 

 

3.12.1.Годишњи план рада продуженог боравка  

 

М
ЕС

ЕЦ
 АКТИВНПСТИ 

Сампстални рад ушеника-шаспви 
ушеоа 

Садржаји и пблици занимаоа у слпбпднпм времену 

С
ЕП

ТЕ
М

Б
А

Р
 

-Израда дпмаћих задатака и 
прпвера 
 
-Утврђиваое, пбнављаое и 
прпдубљиваое наставних садржаја 
(српски језик, математика, свет пкп 
нас) 

-Гледаое пбразпвних емисија и цртаних филмпва 
-Кплективне игре и игре лпптпм на щк. игралищту и двприщту 
-Слущаое и певаое дешјих песама, музишке игре 
-Цртаое и сликаое (пмиљена играшка, щкпла, ппрпдица, лик из 
мащте...) 
-Креативни рад: прављеое предмета пд сламки, семеоа, 
плпдпва, папира...) 
-Израда панпа и уређеое ушипнице 
-Щетоа прирпдпм и пдмпр на свежем ваздуху 
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П
К

ТП
Б

А
Р

 

-Израда дпмаћих задатака и 
прпвера 
-Утврђиваое, пбнављаое и 
прпдубљиваое наставних садржаја 
(српски језик, математика, свет пкп 
нас) 

-Пбележаваое Дешје недеље и месеца коиге 
-Гледаое пбразпвних емисија и цртаних филмпва 
-Кплективне игре и игре лпптпм на щкплскпм игралищту и 
двприщту 
-Слущаое и певаое песама п јесени и брпјалица 
-Друщтвене игре у ушипници 
-Креативни рад: прављеое живптиоа пд јесених плпдпва и 
лищћа 
-Щетоа прирпдпм и пдмпр на свежем ваздуху 
-Гпвпрне вежбе: псмищљаваое прише на пснпву слика 

Н
П

В
ЕМ

Б
А

Р
 

-Израда дпмаћих задатака и 
прпвера 
 
-Утврђиваое, пбнављаое и 
прпдубљиваое наставних 
садржаја (српски језик, 
математика, свет пкп нас) 

-Гледаое пбразпвних емисија и цртаних филмпва 
-Друщтвене игре у ушипници 
-Певаое песама са темпм другарства, музишке игре 
-Креативни и ликпвни радпви 
-Забавне активнпсти: игре пантпмиме, забавне игре, шитаое 
смещних и занимљивих приша 
-Щетоа прирпдпм и пдмпр на свежем ваздуху 

Д
ЕЦ

ЕМ
Б

А
Р

 

-Израда дпмаћих задатака и 
прпвера 
 
-Утврђиваое, пбнављаое и 
прпдубљиваое наставних 
садржаја (српски језик, 
математика, свет пкп нас) 

-Гледаое пбразпвних емисија и цртаних филмпва 
-Слущаое и певаое дешјих песама п зими и Нпвпј гпдини, 
музишке игре 
-Игре на снегу, сппртске активнпсти у ушипници 
-Креативни рад: прављеое украса за јелку, нпвпгпдищоих 
шеститки и капа 
-Израда панпа и уређеое ушипнице 
-Щетоа прирпдпм и пдмпр на свежем ваздуху 
-Припрема приредбе за Нпву гпдину 

ЈА
Н

У
А

Р
 

-Израда дпмаћих задатака и 
прпвера 
 
-Утврђиваое, пбнављаое и 
прпдубљиваое наставних 
садржаја (српски језик, 
математика, свет пкп нас) 

- Гледаое пбразпвних емисија и цртаних филмпва 
-Слущаое и певаое Химне Светпм Сави 
-Друщтвене игре у ушипници 
-Креативни рад: прављеое фигура пд снега (Снещкп Белић, 
Ледени град) 
-Игре на снегу, сппртске активнпсти у ушипници 
-Прпслава Светпг Саве 
-Гпвпрне вежбе: брзалице, питалице, загпнетке, пантпмима 

Ф
ЕБ

Р
У

А
Р

 

-Израда дпмаћих задатака и 
прпвера 
 
-Утврђиваое, пбнављаое и 
прпдубљиваое наставних 
садржаја (српски језик, 
математика, свет пкп нас) 

- Гледаое пбразпвних емисија и цртаних филмпва 
-Друщтвене игре у ушипници 
-Сппртске активнпсти у ушипници, игре на снегу 
-Певаое наушених песама, музишке игре, драматизација 
наушених песама 
-Креативни и ликпвни радпви 
-Забавне активнпсти: забавне игре, слущаое смещних и 
занимљивих приша 
-Щетоа прирпдпм и пдмпр на свежем ваздуху 
-Ппсета библиптеке 

М
А

Р
Т

 

-Израда дпмаћих задатака и 
прпвера 
 
-Утврђиваое, пбнављаое и 
прпдубљиваое наставних 
садржаја (српски језик, 
математика, свет пкп нас) 

-Гледаое пбразпвних емисија и цртаних филмпва 
-Кплективне игре и игре лпптпм на щкплскпм игралищту и 
двприщту 
-Слущаое и певаое дешјих песама п прплећу, музишке игре 
-Креативни рад: прављеое цвета пд креп папира и шеститке за 8. 
март 
-Израда панпа и уређеое ушипнице-прплеће 
-Щетоа прирпдпм и пдмпр на свежем ваздуху 
-Ппсета библиптеке 
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Професори разредне наставе у продуженом боравку: Мирјана Белић и Гордана Хегер  

 

3.13. Рад ђачке кухиње 
 

 Савет родитеља је на својој седници одржаној 12. 09. 2017. године изабрао добављача за 

ђачку кухуњу. Одлука је да се настави са досадашњом праксом уплата преко рачуна ђачки динар. 

 

Ђачка кухиња је организована у матичној школи у два објекта: 

  

а) за млађе разреде у Брусничкој школи:  

- ужина за ученике  

- и топли оброк за продужени боравак и целодневну наставу.   

б) за старије ученике у главној згради ужина. 

 

Ђачка кухиња је организована у издвојеном одељењу Брђани: 

а) за обе смене организована је ужина. 

  

А
П

Р
И

Л
 

-Израда дпмаћих задатака и 
прпвера 
 
-Утврђиваое, пбнављаое и 
прпдубљиваое наставних 
садржаја (српски језик, 
математика, свет пкп нас) 

-Пбележаваое Дана щале и Дана планете Земље 
-Гледаое пбразпвних емисија и цртаних филмпва 
-Кплективне игре и игре лпптпм на игралищту и двприщту 
-Слущаое и певаое наушених песама и играое нарпдних игара 
-Креативни рад: прављеое кпрпица за јаја и укращаваое 
ускрщних јаја 
-Щетоа прирпдпм и пдмпр на свежем ваздуху 
-Вежбе усменпг и писменпг изражаваоа (пришаое, 
препришаваое) 

М
А

Ј 

-Израда дпмаћих задатака и 
прпвера 
 
-Утврђиваое, пбнављаое и 
прпдубљиваое наставних садржаја 
(српски језик, математика, свет пкп 
нас) 

-Шитаое и драматизација наушених текстпва 
-Сппртске активнпсти на игралищту и двприщту 
-Певаое наушених песама, музишке игре 
-Креативни и ликпвни радпви-прплеће 
-Пбележаваое Недеље здравља уста и зуба 
-Щетоа прирпдпм и пдмпр на свежем ваздуху 
-Прпслава Дана щкпле 

ЈУ
Н

 

-Израда дпмаћих задатака и 
прпвера 
 
-Утврђиваое, пбнављаое и 
прпдубљиваое наставних садржаја 
(српски језик, математика, свет пкп 
нас) 

-Кплективне игре и игре лпптпм на щкплскпм игралищту и 
двприщту 
-Слущаое и певаое дешјих песама, музишке игре 
-Шитаое, рецитпваое, драматизација 
-Израда панпа и уређеое ушипнице-у сусрет лету 
-Щетоа прирпдпм и пдмпр на свежем ваздуху 
-Припрема приредбе за крај щкплске гпдине 
-Излпжба ликпвних радпва насталих у тпку щкплске гпдине 
-Заврщна приредба 
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IV УПРАВНИ, САВЕТОДАВНИ, РУКОВОДЕЋИ И СТРУЧНИ ОРГАНИ 

ШКОЛЕ 

4.1. Управни органи  

4.1.1. План рада Школског одбора 

 

Август: 

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

- Утврђивање Предлога финансијског плана за 2019.год. 

Септембар: - Доношење Годишњег плана рада Школског одбора за 2018/19. год. 

- Усвајање  Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе за шк.2017/18. 

- Доношење Годишњег плана рада школе за  шк.2018/19.год. 

- Усвајање Извештаја о стручном усавршавању у шк.2017/18.год. 

- Доношење Плана стручног усавршавања за шк.2018/19.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 1.1.2019.-31.12.2019.   

-Усвајање Извештаја о материјално-финансијском пословању на крају 2018.год.      

Март, април, мај 

-Разматрање успеха и владања ученика на крају 3. Тромесечја 

-Дан школе 

Јун 

-Разматрање успеха и владања ученика на крају шк.године 

-Усвајање Извештаја о реализацији екскурзија 

-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. 

4.1.2. Чланови школског одбора 

 

Година именовања: 2018. и мандат траје  четири године. Састав Школског одбора: 

 

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач 

Бранко Мартиновић Локална самоуправа 

Милорад Цветков, Г.Милановац Локална самоуправа 

Сандра Остојић, Г. Милановац Локална самоуправа 

Олгица Томић Гаковић, Г. Милановац Колектив школе 

Весна Даниловић, Чачак Колектив школе 

Зорица Ристовић, Г. Милановац Колектив школе 

Драгиша Сретеновић, Г. Милановац Савет родитеља 

Бранко Јанковић, Г.Милановац Савет родитеља  

Гордана Живановић, Г. Милановац Савет родитеља  
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4.2. Саветодавни органи – План 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме Представник одељења: 

Јелена Савић I1 

Биљана Глишић I2 

Манда Павловски Мијатовић I3 

Невена Драшкић II1 

Ирена Николић II2 

Бранислав Савић II3 

Александар Видојевић II4 

Весна Иванковић III1 

Драшко Симоновић III2 

Гордана Живановић III3 

Данко Богићевић III4 

Владимир Тишић IV1 

Драган Лукић IV2 

Мирјана Ђоковић IV3 

Вујовић Гордана V1 

Александар Луковић V2 

Предраг Вујичић V3 

Драгиша Сретеновић V4 

Душица Ломовић VI1 

Драгана Дрињаковић VI2 

Драган Виројевић VI3 

Вељко Марјановић VI4 

Дејан Илић VII1 

Ана Петковић VII2 

Слађана Хаџић VII3 

Мирјана Костић VII4 

Душко Марјановић VIII1 

Гордана Величковић VIII2 

Зоран Павловић VIII3 

Вера Стојановић VIII4 

Снежана Јеремић Брђани  I и III 

Марко Шућур БрђаниII 

Душица Топаловић Брђани  IV 

Добривоје Перишић Брђани  V 

Јездимир Степановић Брђани  VI 

Зоран Тешић Брђани  VII 

Милан Топаловић Брђани  VIII 

Небојша Маврак Семедраж 

Мирјана Каличанин Одељ. са посебним потребама 
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4.3. Руководећи органи – План рада директора и помоћника директора 

4.3.1. План рада директора 

 

ПРОГРАМ   И  ПЛАН  РАДА  ДИРЕКТОРА 
Пбласти рада                                                             Активнпсти Сарадници Реализација 

1.  ППСЛПВИ ПЛАНИРАОА И ПРПГРАМИРАОА - Сашиоаваое пперативнпг плана рада директпра 
- Ушещће у изради скице прпграмске структуре рада щкпле 
- Израда месешнпг плана ппслпва щкпле 
- Израда мерила за праћеое гпдищоег прпграма рада 
- Израда финансијскпг плана за щкплску и календарску гпдину 
- Израда прпграма струшнпг усаврщаваоа заппслених 

Ппмпћник директ. 
Прпграмер 
Педагпг,психплпг 
Шланпви кпмисија 
Шланпви тимпва 
Струшне службе 

 

2.  ПРГАНИЗАЦИПНИ ППСЛПВИ 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Прганизација рада ппстпјећих служби                       .  у 
щкпли 
 
 
- Прганизпваое свих видпва                                         
васпитнп-пбразпвнпг рада у щкпли 

- Ппдела задужеоа на ппшетку щкплске гпдине 
- Разрада пвлащтеоа свих рукпвпдних места у щкпли                                                                                  - Утврђиваое 
брпја шаспва редпвне, дппунске,  дпдатне наставе и сл. активнпсти 
- Прганизпваое струшне заступљенпсти у настави 
- Израда 40-пшаспвне радне недеље за наставнике  
- Утврђиваое смена, расппреда и дежурства  у щкпли 
- Прганизпваое расппреда рада  свих служби у щкпли                                                               
- Фпрмираое струшних тимпва и кпмисија 
- Прганизпваое израде прпјеката                                                                                                                               
- Прганизација заврщнпг испита    
- Прганизација припремне наставе, ппправних и разредних  испита 
- Прганизпваое ђашких екскурзија - Прганизпваое рада ђашке кухиое  

Ппмпћник директ. 
Педагпг,психплпг 
Струшни активи 
Пдељ. старещине 
Шланпви кпмисија 
Шланпви тимпва 
Наставници 
Струшне службе 

 
 
 
 
 
 
 

1. -  Прганизација  сарадое са                           друщтвенпм  
срединпм 

-  Прганизпваое сарадое са свим културним и јавним устанпвама  
-  Ствараое услпва за материјалну ппдрщку привредника щкпли 

  

- Прганизпваое материјалнп-финансијскпг  ппслпваоа - Сагледаваое финансијскпг  ппслпваое щкпле                                                                                                - Ствараое 
услпве за раципналнп и сврсисхпднп трпщеое распплпживих    .средстава   . (бучетских, дпнатпрских и 
ушенишких уплата) 

  

3. ЕВАЛУАЦИЈА СВИХ ВИДПВА РАДА 
- Ушещће у изради прпграма вреднпваоа рада щкпле и 
праћеое оегпве  реализације 
- Прганизација израде инструментарија  за праћеое, 
вреднпваое и усаврщаваое свих видпва рада у щкпли 

- Припремаое наставника 
- Вреднпваое шаспва 
- Усаврщаваое наставника 
- Вреднпваое успеха ушеника 
- Ппстигнућа ушеника на такмишеоима 
- Сарадоа са рпдитељима 
- Вреднпваое рада струшних служби 

Ппмпћник директ. 
Педагпг,Психплпг 
Шланпви тимпва 
Наставници 
 

 

4.  КПНТРПЛА  
     И ЕВИДЕНЦИПНИ ППСЛПВИ 
- Кпнтрпла рада свих заппслених у щкпли и впђеое 
евиденције п раду 
- Кпнтрпла впђеоа педагпщке дпкументације у щкпли 
 

-  Кпнтрпла  реализације свих видпва васпитнп-пбразпвнпг рада 
-  Праћеое реализације развпјнпг плана и прпграма щкпле 
-  Кпнтрпла рада педагпга и психплпга и впђеоа педагпщке дпкументације 
-  Кпнтрпла рада административнп-финансијске службе у щкпли 
-  Кпнтрпла рада ппмпћнпг и технишкпг пспбља 
-  Пппуоаваое и дпстављаое свих упитника пристиглих пд надлежних служби                                                                                                 

Ппмпћник директ. 
Педагпг,Психплпг 
Шланпви тимпва Пдељ. 
старещине 
Наставници 
Струшне службе 
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9. Културна и јавна делатнпст щкпле 
- Иницираое прпщириваоа садржаја у 
културнпј и јавнпј делатнпсти: 

- Прганизпваое прпславе Щкплске славе и Дана щкпле 
- Дпшек ушеника првпг рзреда  - Испраћај ушеника псмпг разреда 
- Коижевни сусрети, Щкплскп издаващтвп 
- Ппсета сајмпвима: коига, науке и технике, щкплских ушила... 
- Пстале манифестације: излпжбе, кпнцерти,  ппзприщне представе...  
- Сарадоа са псталим щкплама „Краљ Александар“ у Србији 
- Ппсете щкплама збратимљених градпва 
- Усппстављаое сарадое са јпщ некпм щкплпм у земљи и инпстранству.  

Ппмпћник директпра  
Педагпг 
Психплпг 
Струшне службе  у пквиру щкпле, ппщтине, регипна  

 и щире... 
 

10. Сарадоа са институцијама - Сарадоа са Министарствпм прпсвете и Щкплскпм управпм  
- Сарадоа са институцијама и прганизацијама Ппщтине 
- Сарадоа са другим  щкплама 

 

11. Финансијско-материјални послови                    
- Оствариваое кпнтакта са 
Министарствпм прпсвете и сппрта, 
ради склапаоа угпвпра п финансираоу 
прпграма шкпле.                                                  
- Сарадоа са институцијама лпкалне 
сампуправе ради финансираоа 
унапређеоа услпва рада шкпле.                                                                                                   
Учествпваое у планираоу, расппдели и  
кпнтрпли распплпживих средстава                                

- Сагледаваое финансијскпг стаоа у нпвпј щкплскпј гпдини 
- Праћеое, анализа и кпнтрпла материјалнп-финансијскпг ппслпваоа                                                                      
- Кппрдинација на изради заврщнпг материјалнп-финансијскпг рашуна                                                                                                                                               
- Праћеое утрпщка финансијских средстава                                                                            
- Праћеое закпнских прпписа 
- Прганизпваое ппписа инвентара щкпле, са анализпм                                                                          
- Сагледаваое стаоа пснпвних и материјалних средстава ппсле ппписа    . 
и  планираое пбнављаоа и куппвине нпвпг. 
- Ушествпваое у изради финансијскпг пквира нпвих прпјеката                               
- Набављаое педагпщке литературе                 

Ппмпћник директпра 
Струшне службе   

12. Аналитишки извещтајни ппслпви                           
- Израда трпмесешних, пплугпдищоих и 
гпдищоих анализа пбразпвнп-васпитнпг 
рада и реализацији прпграма щкпле.                                                                                                         
- Израда анализе рада щкпле.                                 
- Израда гпдищоег извещтаја п раду 
щкпле, раду директпра щкпле, струшних 
служби и псталих извещтаја                                                               
-Израда  извещтаја на захтев 
Министарства  прпсвете и сппрта, 
Ппщтине                                             

- Пбразлпжеое гпдищоег прпграма рада щкпле на седницама 
Наставнишкпг већа и Щкплскпг пдбпра 
- Анализа месешних планпва рада наставника и пстале педагпщке 
дпкументације                                                                                                                                      
- Припремаое извещтаја п пбиласку шаспва 
- Анализа реализације плана и прпграма 
- Праћеое пписнпг пцеоиваоа у првпм разреду 
- Пдржаваое планираних седница управних пргана иструшних служби 
- Кппрдинација у изради извещтаја струшних служби и тимпва                                                                                                                   

Ппмпћник директпра 
Струшне службе   
Наставници 
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4.3.2. Помоћник директора 

 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). 

4.4. 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; 

 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 2017/2018. године и почетак 2018/2019. године, 
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- 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, 

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  

- 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/, 
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- 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. 

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. 
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4.5. Стручни органи и тимови у школи 
 

НАСТАВНИШКП ВЕЋЕ 

ПДЕЉЕНСКП ВЕЋЕ          -  Председници 

I    - Мила Мищкпвић                                                          
II   - Јелена Ацпвић                                                              
III  - Весна Мищкпвић                                                         
IV  - Биљана Тпдпрпвић 

V    - Небпјща Станищић                                                                  
VI   - Саоа Паунпвић                                                                   
VII  - Бпјан Дащић                                                                          
VIII -  Рада Маркпвић 

СТРУШНП ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ                 -  Председник  Гпрдана Андрић 

СТРУШНП ВЕЋЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ             -  Председник 

- за српски језик                                                                  

- за стране језике                                                                

- за математику                                                                     

- за биплпгију, хемију, физику                                           

- технишкп и инфпрматику                                                    

- гепграфију, истприју,                                         . 

грађанскп васпитаое и верску наставу                                            

- за музишкп и ликпвнп                                                                

- за физишкп васпитаое 

-     Ана Мутавчић                                                                                                                                       

-     Дущица Милић                                                                                                                 

-     Мплка Вукащинпвић                                                                                                                       

-     Бпјан Дащић                                                                                                      

-     Милпщ Маркпвић                                                                                                                                                                                           

-     Дущица Лпмпвић                                                                                                          

-                                                                                                      

-      Петар Раншев                                                                                                           

-      Данијела Кпвашевић 

СТРУШНИ АКТИВ ЗА РАЗВПЈНП ПЛАНИРАОЕ 

Славица Ликић,Небпјща Станищић,Весна Недић,Дущица Милић, Виплета Краспјевић, Мирјана Белић, 

Јелена Нпвакпвић, Весна Маркпвић Шагаоац, Зденка Тадић, Бпјан Дащић, Дращкп Симпнпвић, Радмила 

Ппаншина 

СТРУШНИ АКТИВ ЗА РАЗВПЈ ЩКПЛСКПГ ПРПГРАМА 

Александар Милетић, Весна Недић, Славица Радпјишић, Јасмина Радпсављевић, Саоа Паунпвић, Рада 

Маркпвић, Данијела Кпвашевић, Љиља Елек, Милка Вукащинпвић, Јелена Ацпвић. 

СТРУШНИ ТИМ ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЩКПЛЕ 

Весна Недић,Јпванка Казакпвић, Милпјка Челетпвић, 

Мила Мищкпвић, Зприца Пбрадпвић, Нада Савићевић, Зпран Маринкпвић, Славица Бпјпвић, Виплета 

Краспјевић, Дущица Петрпвић, Милпщ Игоатпвић, Снежана Царевић Дугић, Плгица Тпмић Гакпвић, 

Петар Балщић 

СТРУШНИ ТИМ ЗА ЗАЩТИТУ ПД НАСИЉА ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА 

Весна Недић,  Ана Басарић,  Зпра Нпвакпвић,Снежана Арсенијевић, Гпрдана Хегер, Јелена Милетић, 

Милена Јпсифпвић, Данијела Кпвашевић, Весна Маркпвић, Споа Петрпвић,Јпванка Казакпвић 

СТРУШНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНП ПБРАЗПВАОЕ 

Весна Недић,  Ана Басарић-Лушић,  Зпра Нпвакпвић, Бисенија Јпванпвић, Раде Ћуришић, Зприца 

Пбрадпвић, Биљана Тпдпрпвић, Љубица Стакић, Јелена Живкпвић, Данијела Кпвашевић 

ТИМ ЗА ПРПФЕСИПНАЛНУ ПРИЈЕНТАЦИЈУ 

   Весна Данилпвић, Рада Маркпвић Маркпвић, Данијела Лазаревић, Јпван Петрпвић, Милпјка 

Челетпвић, Споа Петрпвић, 

ПЕДАГПЩКИ  КПЛЕГИЈУМ 

Славица Ликић, Ана Мутавчић.  Дущица Милић,Милка Вукащинпвић, Бпјан Дащић,Милпщ Маркпвић, 

Дущица Лпмпвић, Петар Раншев,  Данијела Кпвашевић, Мила Мищкпвић, Јелена Ацпвић,Весна 

Мищкпвић,Биљана Тпдпрпвић 

ТИМПВИ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПДРЕЂЕНПГ ЗАДАТКА, ПРПГРАМА ИЛИ ПРПЈЕКТА 
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4.5.1.  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 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Анализа остварености плана 

стручног усавршавања 

запослених 2017/2018. 

Увид у доку-ментацију 

достав-љених 

сертификата 

 

Директор  

Драгица Радишић 

Помоћник директора Славица 

Ликић 

 

 

ОКТОБАР 

Доношење плана стручног 

усавршавања за 2018/2019. 

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 

 

 

 

 

 

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:   

Г. Андрић, А.Мутавџић 

Д.Милић, П.Ранчев 

Д.Ломовић,М.Вукашиновић, 

Б.Дашић, Д. Ковачевић 

М.Марковић, А. Басарић 

Лучић, Д. Радишић  

 

 

 

 

4.5.2. План рада наставничког већа 

 

Време реализације Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 
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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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4.5.3. План рада Одељенских већа 

4.5.3.а) Руководилац одељенског већа првог разреда Мила Мишковић 

Реализатори: Мила Мишковић, Зорица Ристовић, Светлана Ђуковић, Јелена Новаковић, 

Снежана Милосављевић, Драгана Ристовић 

Време Активност Време Активност 

VIII Административна припрема за нову 

школску годину 

Планирање и програмирање рада у 

2018/19. (глобални,месечни,план 

стручног усавршавања) 

Доношење и усвајање Плана рада 

одељењског већа  

Избор руководилаца одељењског 

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 Одељењског већа 

Писање извештаја рада 

Анализа успеха и владања 

ученика 

Сређивање школске 

документације 

Припрема и одржавање 

родитељских састанака 
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4.5.3.б) Руководилац одељењског већа другог разреда Јелена Ацовић 

 

Реализатпри: Гпрдана Андрић, Јелена Ацпвић, Нада Савићевић, Виплета Краспјевић, Снежана Арсенијевић, 
Снежана Милпсављевић 

Време Активнпст Време Активнпст 

VIII Административна припрема за нпву щкплску 
гпдину 
Планираое и прпграмираое рада у 2018/19. 
(глпбални, месешни, план струшнпг 
усаврщаваоа) 
Дпнпщеое и усвајаое Плана рада пдељенскпг 
већа  
Избпр рукпвпдипца пдељенскпг већа 

I/II Утврђиваое нивпа ппстигнућа 
ушеника 
Анализа резултата рада 
(реализација планпва, успех и 
владаое на крају пплугпдищта) 
Сређиваое щкплске 
дпкументације  
Рпдитељски састанци 
Струшнп усаврщаваое 
Прпслава Светпг Саве 

IX Утврђиваое структуре пдељеоа 
Расппред шаспва 
Предлпг набавке наставних средстава 
Припрема првпг рпдитељскпг састанка (избпр у 
Савет рпдитеља, Црвени крст, псигураое, 
кухиоа,шаспписи...) 
Пппуоаваое щкплске дпкументације 
Иницијалнп тестираое ушеника 

III Прпслава 8.марта-пдељенске 
приредбе  
Такмишеое рецитатпра 
Струшнп усаврщаваое 

X Пбележаваое Дешје недеље 
Јесеои крпс (щкплски, ппщтински) 
Хуманитарна акција 
Пплудневни излет ушеника  
Струшнп усаврщаваое 
Сарадоа са КУД Щумадија 

IV Анализа успеха и владаоа на крају 
3. трпмесешја 
Припрема и пдржаваое 
рпдитељских састанака 
Струшнп усаврщаваое 
Пбележаваое Дана ппщтине 
Рекреативна настава 

XI Утврђиваое нивпа ппстигнућа ушеника 
Анализа успеха и владаоа на  крају првпг 
трпмесешја 
Рпдитељски састанци 
Струшнп усаврщаваое 

V Прпслава Дана щкпле 
Прганизпваое и извпђеое 
екскурзије ушеника 
Фптпграфисаое ушеника 
Струшнп усаврщаваое 
Рад на припреми щкплскпг листа 
Прплећни крпс (щкплски и 
ппщтински) 

XII Припрема за Зимске сусрете ушитеља-струшнп 
усаврщаваое 
Припрема приредбе ппвпдпм Нпве гпдине 

VI Заврщнп тестираое ушеника 
Анализа рада Пдељенскпг већа 
Писаое извещтаја рада 
Анализа успеха и владаоа ушеника 
Сређиваое щкплске 
дпкументације 
Припрема и пдржаваое 
рпдитељских састанака 
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4.5.3.в) Руководилац одељењског већа трећег разреда Весна Мишковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализатпри: Весна Мищкпвић, Дущица Петрпвић, Бисенија Јпванпвић, Драгана Кпвашевић, Драгана 
Ристпвић  

Време Активнпст Време Активнпст 

VIII Административна припрема за нпву 
щкплску гпдину 
Планираое и прпграмираое рада у 
2018/2019. (глпбални, месешни план, 
план струшнпг усаврщаваоа) 
Дпнпщеое и усвајаое Плана рада 
Пдељеоскпг већа 
Избпр рукпвпдипца Пдељеоскпг већа 

I/II Утврђиваое нивпа ппстигнућа ушеника 
Анализа резултата рада (реализација 
планпва, успех и владаое ушеника) на 
крају пплугпдищта 
Сређиваое щкплске дпкументације 
Рпдитељски састанци 
Струшнп усаврщаваое 
Прпслава Светпг Саве 
Щкплска такмишеоа- математика 
Прганизација и реализација друщтвенп- 
кприснпг рада(ЕКП баланс) 

IX Утврђиваое структуре пдељеоа 
Расппред шаспва 
Предлпг набавке наст. средстава 
Иницијалнп тестираое ушеника 
Припрема 1. рпдитељскпг састанка 
(избпр у Савет рпдитеља, Црвени крст, 
псигураое, кухиоа,шаспписи...) 
Пппуоаваое щкплске дпкументације 

III Щкплска такмишеоа рецитатпра 
Пбележаваое 8. марта 
Такмишеоа(математика) 
Струшнп усаврщаваое 

X Пбележаваое Дешје недеље 
Пдлазак на Сајам коига- струшнп 
усаврщаваое 
Јесеои крпс (щклски, ппщтински) 
Хуманитарна акција 
Пплудневни излет ушеника I-IV разр. 
(Стара шарщија или Луоевица) 
Припрема 2.  рпдитељскпг састанка 
Прганизпваое и извпђеое щкпле у 
прирпди 

IV Анализа успеха и владаоа ушеника на 
крају трећег трпмесешја 
Припрема и пдржаваое рпдитељских 
састанака 
Струшнп усаврщаваое 
Пбележаваое Дана ппщтине 
 

XI Утврђиваое нивпа ппстигнућа ушеника 
Анализа успеха и владаоа ушеника на 
крају првпг трпмесешја 
Рпдитељски састанци 
Пбележаваое Дана прпсветних радника 
Струшнп усаврщаваое 

V Прпслава Дана щкпле 
Прганизпваое и извпђеое екскурзије 
ушеника 
Фптпграфисаое ушеника 
Струшнп усаврщаваое 
Прплећни крпс 

XII Струшнп усаврщаваое 
Сарадоа са ДУГМ 
Припремаое прпславе Нпве гпдине 

VI Заврщнп тестираое ушеника 
Утврђиваое нивпа ппстигнућа ушеника 
Анализа рада Пдељеоскпг већа 
Писаое извещтаја п раду 
Анализа успеха и владаоа ушеника 
Сређиваое щкплске дпкументације 
Припрема и пдржаваое рпдитељских 
састанака 
Струшнп усаврщаваое 
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4.5.3.г) Руководилац одељењског већа четвртог разреда Биљана Тодоровић 

 

Реализатпри:  Зприца Пбрадпвић, Јелена Милетић, Биљана Тпдпрпвић, Снежана Милпсављевић,  Љубица 
Стакић 

Време Активнпст Време Активнпст 

VIII Административна припрема за нпву щкплску гпдину 
Планираое рада у 2018/2019. г. 
Усвајаое плана рада Пдељеоскпг већа 
 

I/II Утврђиваое нивпа 
ппстигнућа ушеника 
Анализа успеха и владаоа 
на крају првпг 
пплугпдищта 
Сређиваое щкплске 
дпкументације 
Щкплскп такмишеое из 
математике 
Рпдитељски састанци 
Струшнп усаврщаваое 
Прпслава Светпг Саве 

IX Расппред шаспва  
Пппуоаваое щкплске дпкументације 
Предлпг набавке наставних средстава 
Прганизпваое наставе у прирпди 
Припрема првпг рпдитељскпг састанка(избпр представника 
у Савет рпдитеља, Црвени крст, псигураое, кухиоа,...) 
Пппуоаваое щкплске дпкументације 

III  
Такмишеое рецитатпра 
Такмишеое из математике 
Струшнп усаврщаваое 
 

X Пбележаваое Дешје недеље 
Пдлазак на Сајам коига- струшнп усаврщаваое 
Јесеои крпс (щкплски, ппщтински) 
Дпгпвпр п реализацији наставе у прирпди 
Пплудневни излет ушеника 
Струшнп усаврщаваое 
Припрема другпг рпдитељскпг састанка 

IV Утврђиваое нивпа 
ппстигнућа ушеника 
Анализа успеха и владаоа 
на крају трећег трпмесешја 
Рпдитељски састанци 
Такмишеое из математике 
Струшнп усаврщаваое 
 

XI Утврђиваое нивпа ппстигнућа ушеника 
Анализа успеха и владаоа на крају првпг трпмесешја 
Рпдитељски састанци 
Прпслава Дана прпсветних радника 
Нпвембарски дани прпсветних радника у Шашку, 
струшнп усаврщваое 
Такмишеое у леппм гпвпру 

V Прпслава Дана щкпле 
Прганизпваое и 
извпђеое екскурзије 
ушеника 
Фптпграфисаое  ушеника 
Струшнп усаврщаваое 
Рад на припреми 
щкплскпг листа 
Прплећни  крпс(щкплски, 
ппщтински) 
Текућа питаоа 

XII Припрема за Зимске сусрете ушитеља, струшнп усаврщаваое 
Припрема приредбе ппвпдпм Нпве гпдине 

VI Утврђиваое нивпа 
ппстигнућа 
ушеника(заврщнп 
тестираое) 
Анализа успеха и владаоа 
на крају трећег трпмесешја 
Анализа рада 
Пдељеоскпг већа 
Сређиваое щкплске 
дпкументације 
Припрема и пдржаваое 
рпдитељских састанака 
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4.5.3.д) Руководилац Одељењског већа петог разреда Небојша Станишић 

 

Реализатпри: Зденка Тадић, Небпјща Станищић, Милпщ Маркпвић, Весна Данилпвић и Ана Мутавчић 

Време Активнпст Време Активнпст 

IX Избпр рукпвпдипца Пдељео 
скпг већа 
Израда и усвајаое планпва рада Пдељеоскпг 
већа, пдељеоскпг старещине и плана сарадое 
са рпдитељима 
Структура пдељеоа, ппдаци п ушеницима 
Усвајаое планпва и расппред писмених и 
кпнтрплних задатака 

III Анализа рада наставника, ппдстицаое 
и унапређеое наставе и увпђеое 
инпвација 
Кппрдинираое пбразпвнп-васпитних 
активнпсти са акцијама и 
манифестацијама кпје щкпла 
прганизује у сарадои са друщтвенпм 
срединпм 
Питаоа и предлпзи 

X Уппзнаваое шланпва Пдељенскпг већа са 
развпјем ушеника 
Предлпг васпитнпг делпваоа свих 
наставника 
Питаоа и предлпзи 

IV Утврђиваое успеха и владаоа 
ушеника на крају трећег 
класификаципнпг перипда 
Такмишеоа ушеника  
Прганизација и реализација 
екскурзије ушеника 
Текућа питаоа 

XI Успех и владаое ушеника на крају првпг 
класификаципнпг перипда 
Дпгпвпр п дппунскпј и дпдатнпј настави, 
слпбпдним активнпстима ушеника 
Текућа питаоа 

V Струшнп усаврщаваое шланпва већа 
и примена у наставнпј пракси 
Резултати рада дппунске наставе 
Питаоа и предлпзи 

XII Пптерећенпст ушеника и рещаваое 
прпблема пптерећенпсти 
Кпрелација рада наставника и праћеое 
квалитета наставе у пдељеоу 

VI Успех и владаое ушеника на крају 
другпг пплугпдищта 
Реализација планпва рада 
Ппхвале и награде 
Дпгпвпр п прганизацији припремне 
наставе 

I/II Утврђиваое успеха и владаоа ушеника на 
крају првпг пплугпдищта и дпнпщеое мера 
за ппбпљщаое успеха 
Реализација планпва рада у првпм 
пплугпдищту 
Текућа питаоа 

VIII Резултати ппправних испита 
Успех и владаое ушеника на крају 
щкплске гпдине 
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4.5.3.ђ) Руководилац Одељењског већа шестог разреда Сања Пауновић 

 

Реализатпри: Раде Ђуришић, Саоа Паунпвић, Петар Балщић/Јпван Петрпвић, Дущица Вранић, Весна 
Маркпвић 

Време Активнпст Време Активнпст 

IX Избпр рукпвпдипца Пдељеоскпг 
већа за щк.2018/19.гпдину 
Усвајаое планпва Пдељеоскпг 
већа, Пдељеоскпг старещине, 
плана сарадое са рпдитељима, 
планираое екскурзије ушеника 
Структура пдељеоа Расппред 
писмених задатака , кпнтрплних 
вежби, дпгпвпр пкп расппреда 
дппунске наставе, ИПП-и Текућа 
питаоа 

III Изпстајаое ушеника и какп се тп пдражава на 
успех Предаваоа и 
трибинепрганизација/ушещће 

X Сарадоа предметних наставника у 
вези са свим питаоима везаним за 
ушенике 6.разреда Сарадоа са ПП 
службпм 

IV Анализа успеха и владаоа на крају трећег 
класификаципнпг перипда Прганизација 
екскурзије Текућа питаоа 

XI Анализа успеха и владаоа на 
првпм класификаципнпм перипду 
Прганизпваое дппунске наставе и 
ИППи Текућа питаоа 

V Друщтвенп-кпристан радпрганизација и ушещће 
Анализа резултата пстварених на такмишеоима 

XII Анализа напредпваоа ушеника кпји 
раде пп ИППу Анализа ефеката 
дппунске наставе Изпстајаое 
ушеника и какп се тп пдражава на 
успех 

VI Утврђиваое успеха на крају другпг пплугпдищта 
Владаое ушеника Ппхвале и награде 
Реализација плана и прпграма у щк. 
2018/19.гпдини Текућа питаоа 

I/II Утврђиваое и анализа успеха на 
крају првпг пплугпдищта Владаое 
ушеника Текућа питаоа 

VIII Резултати ппправних испита Успех и владаое 
ушеника на крају щкплске гпдине 
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4.5.3.е) Руководилац Одељењског већа седмог разреда Бојан Дашић 

 

Реализатпри: Дущица Милић, Радмила Ппаншина, Драгана Спаспјевић,  Бпјан Дащић, Милпщ Игоатпвић 

Време Активнпст Време Активнпст 

IX Избпр рукпвпдипца Пдељеоскпг већа за 
щк.2018/19.гпдину 
Усвајаое планпва Пдељеоскпг већа, 
Пдељеоскпг старещине, плана сарадое са 
рпдитељима, планираое екскурзије ушеника 
Структура пдељеоа 
Расппред писмених задатака , кпнтрплних вежби, 
дпгпвпр пкп расппреда  дппунске наставе, ИПП-и 
Текућа питаоа 

III Изпстајаое ушеника и какп се тп 
пдражава на успех 
Предаваоа и трибине- 
прганизација/ушещће 
 

X Сарадоа предметних наставника у вези са свим 
питаоима везаним за ушенике 6.разреда 
Сарадоа са ПП службпм 

IV Анализа успеха и владаоа на крају 
трећег класификаципнпг перипда 
Прганизација екскурзије 
Текућа питаоа 
 

XI Анализа успеха и владаоа на првпм 
класификаципнпм перипду 
Прганизпваое  дппунске наставе и ИПП-и 
Текућа питаоа 

V Друщтвенп-кпристан рад- 
прганизација и ушещће 
Анализа резултата пстварених на 
такмишеоима 

XII Анализа напредпваоа ушеника кпји раде пп ИППу 
Анализа ефеката дппунске наставе 
Изпстајаое ушеника и какп се тп пдражава на 
успех 

VI Утврђиваое успеха на крају другпг 
пплугпдищта 
Владаое ушеника 
Ппхвале и награде 
Реализација плана и прпграма у щк. 
2017/18.гпдини 
Текућа питаоа 
 

I/II Утврђиваое и анализа успеха на крају првпг 
пплугпдищта 
Владаое ушеника 
Текућа питаоа 
 

VIII Резултати ппправних испита 
Успех и владаое ушеника на крају 
щкплске гпдине 
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4.5.3.ж) Руководилац Одељенског већа осмог разреда Рада Марковић 

 
Реализатори: Милојка Џелетовић, Јованка Казаковић, Рада Марковић, Снежана Царевић Дугић, 

Љиља Елек  

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, 

контролних вежби, договор око 

распореда допунске наставе, ИОП-и. 

Екскурзија ученика  

II/III  Анализа рада наставника  

Изналажење бољих решења за 

увођење иновација као и за 

унапређење наставе  

Питања и предлози  

Информација о припремној настави 

за полагање завршног испита и 

информације за упис у средњу школу 

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  

Организација пробном завршног 

испита 

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  

 

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  

Резултати поправних испита  

Спровођење завршног испита  

Успех и владање ученика на крају 

школске године. 

I Успех и владање ученика на крају 

првог полугодишта и доношење мера 

за побољшање успеха  

Реализација планова рада и текућа 

питања  

 VIII Утврђивање и анализа постигнућа 

ученика након полагања завршног 

испита у августовском року 
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4.5.4.  План рада стручних већа 

4.5.4.а) План рада Стручног већа разредне наставе 

Руководилац Стручног већа за разредну наставу: Гордана Андрић 

 

Време Активнпст Време Активнпст 

VIII Дпнпщеое и усвајаое Плана рада Струшнпг већа  
Дпнпщеое и усвајаое Плана струшнпг 
усаврщаваоа 
Израда иницијалних тестпва  
 
Дпнпщеое плана рада за дпдатну наставу 

I/II Струшнп усаврщаваое: Зимски 
сусрети ушитеља Србије 
Прпслава СВ.Саве(сарадоа са вескпм 
заједницпм и дпгпвпр у припреми 
прпславе 
Сарадоа са Дпмпм 
здравља:систематски преглед зуба 
Щкплска такмишеоа(3. и 4. разреда)  
 

IX Пријем првака 
Расппред шаспва(усклађиваое распреда са 
предметним наставницима 
Предлпг набавке наставних средстава 
Припрема првпг рпдитељскпг састанка(избпр у 
Савет рпдитеља,Црвени 
крст,псигураое,кухиоа,шаспписи...) 
Пппуоаваое щкплске дпкументације 
Сарадоа са ДУГМ 

III Прпслава 8.марта(Пдељенске 
приредбе) 
Пдабир учбеника 
Такмишеое рецитатпра 
Струшнп усаврщаваое 
Недеља безбеднпсти у сапбраћају-
сарадоа са Струшним већем 
технишкпг и инфпрматишкпг 
пбразпваоа  
Ппщтинскп  такмишеое 3.и 4.разред 
 

X Пбележаваое Дешје недеље(ппдела задужеоа и 
расппред активнпсти) 
Пдлазак на Сајам коига-струшнп усаврщаваое 
Јесеои крпс (щкплски,ппщтински) 
Пдганизпваое пплудневнпгизлет ушеника I- IV 
разреда 
Сарадоа са КЦ-Бијенале 

IV Припрема и пдржаваое 
рпдитељских састанака 
Струшнп усаврщаваое 
Пкружнп такмишеое 4.разред 
Сарадоа са устанпвама у лпкалнпј 
заједници (Културни 
центар,Завишајни музеј 

XI  
Струшнп усаврщаваое ушитеља -Угледни шас 
Утврђиваое нивпа ппстигнућа ушеника  

V Прпслава Дана щкпле-дпгпвпр 
реализације прпграма 
Прганизпваое и извпђеое 
екскурзије ушеника 
Фптпграфисаое ушеника 
Струшнп усаврщаваое 
Рад на припреми щкплскпг листа 
Прплећни крпс(щкплски и 
ппщтински) 
 

XII  
Припрема за Зимске сусрете ушитеља-струшнп 
усаврщаваое 
 

VI Анализа рада Струшнпг већа 
Писаое извещтаја рада 
Заврщни тестпви- ппдела задужеоа 
пкп израде 
Струшнп усаврщаваое:Сабпр 
ушитеља 
Дпгпвпр пкп пдабира учбеника за 
наредну щкплску гпдину 
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4.5.4.б) План рада Стручног већа за српски језик 

Руководилац Стручног веће за српски језик: Ана Мутавџић 

Време Активнпст Време Активнпст 

VIII Усвајаое плана рада,  
Избпр рукпвпдипца већа 
Ппдела шаспва 
Ппдела задужеоа у вези са реализацијпм 
приредби, щкплскп листа, секције и 
такмишеоа. 

I/II Пдлазак шланпва већа на републишки 
зимски семинар у Бепград, 
Пцена семинара и размена искустава, 
Дпгпвпр п припреми представе за 
такмишеое „На малпј щкплскпј сцени“ 

IX Дпгпвпр п прганизпваоу и реализацији 
секцијскпг рада 

III Припрема и прганизпваое ушеника за 
щкплскп такмишеое из језика,  
Припрема и прганизпваое ушеника за 
ппщтинскп такмишеое из језика, 
Припрема и прганизпваое ушеника за 
щкплскп и ппщтинскп такмишеое 
рецитатпра, сарадоа са другим щкплама 
и већима 
Ппсета Дпму културе, Шашак 

X Прганизпваое ппсета ушеника културним 
дещаваоима 
Пдлазак шланпва већа на Сајам коига 

IV Ппсета Коажевскп-српскпм театру, 
Крагујевац 
Ппсета наставника ушеницима шетвртпг 
разреда 

XI Ппсета Ппжаревцу- „Етнп Игре“ 
Ппсета наставника ушеницима шетвртпг 
разреда 

V Припрема и прганизпваое прпслава 
Дана щкпле, реализација приредбе у 
Дпму културе 
 

XII Припрема и прганизација прпславе Светпг 
Саве, реализација приредбе у Дпму културе 

VI Прганизпваое припремне наставе за 
упис у средое щкпле ушеника псмпг 
разреда, Рад на припреми щкплскпг 
листа „Прпзпр“ и анализа рада Већа 
тпкпм щкплске гпдине 

 

 

 

АКТИВНПСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Пбележаваое Еврппскпг дана језика 26.9.2018. 

Пдлазак на Сајам коига пктпбар 

Ппсета ушеника и наставника ппзприщту, Бепград пктпбар 

Припрема и реализација прпграма за Савиндан јануар 

Пбележаваое Светскпг дана језика 28.02.2018. 

Припрема ушеника за такмишеоа у: Српскпм језику и језишкпј култури, рецитпваоу, 
леппм гпвпру и Коижевнпј плимпијади 

тпкпм целе гпдине 

Пбележаваое Светскпг дана ппезије 21.04.2018. 

Припрема и извпђеое прпграма за Дан щкпле мај 

Припрема и извпђеое представе на Малпј щкплскпј сцени мај 

Сакупљаое и уређиваое материјала за щкплски лист „ Прпзпр“ тпкпм целе гпдине 

Ппсета музеју, градскпј библиптеци, Дпму културе и Културнпм центру тпкпм целе гпдине 
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4.5.4.в) План рада Стручног већа страних језика 

Руководилац Стручног већа  за стране језик: Душица Милић 

 
ВРЕМЕ  САДРЖАЈ РАДА ИЗВРЩИПЦИ НАШИН ПСТВАРИВАОА 

АКТИВНПСТИ 

АВГУСТ -Дпгпвпр п раду у щк. 2018/2019. гпдини 
-План Струшнпг већа за стране језике, израда глпбалних 
планпва рада за енглески, италијански, немашки језик  
-Ппремљенпст  наставним средствима и усклађиваое 
ппремљенпсти са пптребама ушеника и наставника 
-Предлпг и израда плана струшнпг усаврщаваоа за щк. 
2018/2019.гпдину са псвртпм на непстварен план за 
прпщлу гпдину. 

Наставници 
страних језика 

Планираое, анализа, 
дискусија, разгпвпр 
 

СЕПТЕМБАР -Писмени и кпнтрплни задаци и усклађиваое термина 
израде са другим предметима 
-Критеријум пцеоиваоа и нашини прпвере знаоа 
-Пбележаваое Еврппскпг дана језика и Дешје недеље 
Евидентираое ушеника са ппсебним пптребама и 
евентуална израда плана рада са таквим ушеницима 
-Дпгпвпр п сарадои са другим струшним већима, 
тимпвима; сарадоа са Гимназијпм у прпјекту 
Интеркултура 

Наставници 
страних језика, 
наставници других 
предмета, 
прпфеспри 
Гимназије и ПП 
служба 

Планираое, анализа, 
дискусија, разгпвпр 
 

ПКТПБАР -Планираое дппунске и дпдатне наставе (пп пптреби) 
-Дпгпвпр п садржајима за панпе и израда материјала 
-Прпјекат SHARE, пдржаваое и ппсета шаспвима у пквиру 
СВ-а.  

Наставници 
страних језика 

Анализа, дискусија 

НПВЕМБАР -Реализација планираних активнпсти на  крају 1. 
класификаципнпг перипда 
-Дпгпвпр п сарадои са кплегама кпји предају друге 
предмете и кпрелација у настави 
-Израда и ппстављаое тематских панпа 

Наставници 
страних језика и 
других предмета 

Дискусија , 
презентација, анализа 

ДЕЦЕМБАР -Планираое и пдржаваое угледнпг шаса (или присуствп 
на таквпм шасу) 
-Рад Струшнпг већа у првпм пплугпдищту 
-Припрема материјала и дпгпвпр пкп пбележаваоа Нпве 
гпдине и Бпжића (интеркултурални садржаји) 
-Певамп на страним језицима 

Наставници 
страних језика,  
ПП служба, 
наставници других 
струшних већа 

Презентација, 
излпжба,анализа, 
дискусија, приредба 

ЈАНУАР -Размена искустава ппсле присуства на семинарима 
(укпликп их буде у пвпм перипду) 
-Рад Струшнпг већа у првпм пплугпдищту 

Наставници 
страних језика 

Презентација, 
анализа,дискусија 

ФЕБРУАР -Дпгпвпр  п прганизацији щкплскпг такмишеоа и 
припрема ушеника за ппщтинскп такмишеое 
-Дпгпвпр пкп припреме и прганизације маскенбала 
ппвпдпм карневала у Венецији 

Наставници 
страних језика 

Дискусија, 
презентација, приказ 

МАРТ -Пстварени резултати на ппщтинскпм такмишеоу 
-Ефекти  дппунске наставе на успех и пцене 
-Дпгпвпр п избпру учбеника/евентуалнa прпменa за 
наредну щкплску гпдину 
-Безбеднпст на интернету-тематски панп 

Наставници 
страних језика 

Анализа, дискусија, 
презентација 

АПРИЛ -Успех ушеника из страних језика на 3. класификаципнпм 
перипду  
-Припрема материјала и дпгпвпр пкп пбележаваоа Дана 
планете Земље (Екп теме) 

Наставници 
страних језика 
(у сарадои са 
другим активима) 

Дискусија, 
анализа,презентација 

МАЈ -Пстварени резултати на такмишеоима 
-Припрема и израда тематскпг панпа или радипнице 
ппвпдпм Дана щкпле 

Наставници 
страних језика 
(у сарадои са 
другим активима) 

Анализа, 
дискусија,презентација 

ЈУН -Успех ушеника на крају 2.пплугпдищта и предлпзи за 
ппхвале или награде 
-Извещтај п раду Већа  
-Ппдела фпнда шаспва на наставнике за наредну щкплску 
гпдину 

Наставници 
страних језика 

Дискусија, анализа, 
закљушци 
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4.5.4.г) План рада Стручног већа друштвених наука 

Руководилац Стручног већа друштвених наука: Душица Ломовић 

 

Месец Сaдржaj рaдa 
Зaдужeнe 

oсoбe 
Нaчин рaдa 

IX 

- Усвајање годишњег плана рада 

- Усaглaшaвaњe плaнoвa рaдa (кoрeлaциja) уз 

рaзмaтрaњe измeнa и дoпунa у нaстaвним 

прoгрaмимa 

- Подела предмета на наставнике 

- Oпрeмљeнoст нaстaвним срeдствимa, 

уџбeници, приручници, стр. литeрaтурa и 

материјалне потребе за наступајућу годину  

Председник 

Већа 

 

Сви члaнoви 

 

Aнaлизa 

 

Дискусиja 

XI 

- Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних зaдaтaкa 

и успeх учeникa нa крajу првoг трoмeсeчja 

- Усaглaшaвaњe критeриjумa oцeњивaњa уз 

aнaлизу примeнe Прaвилникa o oцeњивaњу 

учeникa 

Председник 

Већа 

 

Сви члaнoви 

 

Aнaлизa 

 

Дискусиja 

XII-I 

- Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних зaдaтaкa 

и успeх учeникa нa крajу првoг пoлугoдишта 

- Рeaлизaциja дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe и 

сeкциja и брoj oбухвaћeних учeникa 

- Припрeмa учeникa зa тaкмичeњa 

Председник 

Већа 

 

Сви члaнoви 

 

Aнaлизa 

 

Дискусиja 

IV 

- 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 

Председник 

Већа 

 

Сви члaнoви 

 

Aнaлизa 

 

Дискусиja 

VI-VIII 

- Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних зaдaтaкa 

и успeх учeникa нa крajу другoг пoлугoдишта 

- Aнaлизa рeзултaтa пoпрaвних испитa 

- Рaд Вeћa у прoтeклoj гoдини 

- Изрaдa плaнa стручнoг усaвршaвaњa 

- Изрaдa гoдишњeг плaнa рaдa за наредну 

школску годину 

Председник 

Већа 

 

Сви члaнoви 

 

Aнaлизa 

 

Дискусиja 
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4.5.4.д) План рада Стручног већа за математику 

Руководилац  већа: Милка Вукашиновић 

Време  

реализације 

Активности/ теме Време  

реализације 

Активности/ теме 

 

 

  

VIII  

 

 

- Доношење плана рада за 

школску 2018/ 19. годину 

-Формулисање критеријума 

оцењивања у складу са 

Правилником о оцењивању и 

стандардима образовања 

 -Израда иницијалних тестова  

 

 

I/II 

-  Организовање школског такмичења 

- Извештај са школског такмичења  

-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 

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 

- Окружно такмичење  

- Анализа постигнутих резултата на 

такмичењима 

 

X 

- Информисање ученика и  

набавка математичког листа  

 

IV 

- Припреме  за  Републичко 

такмичење 

- Изложба дечјих радова 

 

XI 

 

-  Сарадња са општинским и 

међуопштинским активима 

наставника математике 

 

- Текућа питања 

 

 

V 

- Посета ЦИРНТу  -  у оквиру 

обележавања маја- месеца 

математике 

- Изложба ученичких радова  -  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 

 

VI - Организација поправних испита за 

ученике 8. разреда 

- Подела часова за школску 2019/20. 

- Избор руководиоца већа за наредну 

школску годину 
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4.5.4.ђ) План рада Стручног већа за природне науке 

Руководилац Стручног већа за природне науке: Бојан Дашић 

Време Активнпст Време Активнпст 

VIII Предлпг плана актива за наредну 
щкплску гпдину и избпр 
рукпвпдипца већа Ппдела 
предмета на наставнике 

I/II Дпгпвпр пкп предстпјећих такмишеоа Израда 
тестпва за щкплскп такмишеое Анализа успеха 
на крају 1. Пплугпдищта Щкплскп такмишеое 
Анализа ппстигнутих резултата на щкплскпм 
такмишеоу 

IX Израда гпдищоег плана за 5. 6. 7. и 
8. разред 

III Ппщтинскп такмишеое Анализа ппстигнутих 
резултата на ппщтинскпм такмишеоу 

X Расппред дпдадне и дппунске 
наставе Дпгпвпр п слпбпдним 
активнпстима Уређеое кабинета 
биплпгије и хемије,физике. Ппсета 
Бепграду. 

IV Мпгућнпсти извпђеоа наставе у прирпди 
(ближпј пкплини ). Прганизација пкп ппсете 
акваријуму у Крагујевцу 

XI Стаое наставних средстава, 
мпгућнпст набавке нпвих Припрема 
ушеника за такмишеое Струшна 
литература и припрема за шаспве 

V Ппсета акваријуму у Крагујевцу Защтита 
шпвекпве пкплине. Ппсета Бепграду. 

XII Струшнп усаврщаваое и 
ушествпваое на семинарима 

VI Анализа успеха на крају 2. пплугпдищта 

4.5.4.е) Стручно веће  техничког и информатичког образовања 

Руководилац стручног већа: Милош Марковић 

Време 

реализације 
Активности/ теме 

Начин 

реализације 
Носиоци реализације 

 

VIII/IX 
 

- Доношење плана рада већа за 

школску 2018/19. годину. 

- Израда годишњих и оперативних 

планова рада 

-  Избор руководиоца већа 

- План набавке материјала и 

средстава за наставу 

- Припрема кабинета информатике  

Договор 

тимски 

 

Чланови стручног већа 

X 

- Организовање практичне наставе 

за колеге на осову интересовања за 

Word и Excell  

Припрема, 

реализација, 

анализа, 

извештавање 

Чланови стручног већа 

- Секција из програмирања 
Предавач и 

оранизатор 

Милош Марковић Сања 

Глишивић 

- Саобраћајна секција 
Предавач и 

оранизатор 

Душица Вранић  

Рада Марковић 

- Секција моделара 

- Секција дигиталне фотографије 

Предавач и 

оранизатор 
Весна Даниловић 

XI 
- Припрема ученика и учешће на 

такмичењу DABAR  

Припреме за 

такмичење и 

организовање 

тестирања 

Наставници који предају 

информатику 

XII 
- Упознавање са календаром 

такмичења и важећим 

пропозицијама за 2018/2019. 

Припрема и 

организација 

за такмичење 

Чланови стручног већа 
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- Посета фестивалу науке и музеју 

Николе Тесле за ученике VIII 

разреда 

Организовање 

посете 
Чланови стручног већа 

- Угледни час: Техничка и 

дигитална писменост V разред 

Предавање, 

анализа, 

евалуација 

Весна Даниловић 

I 

- Анализа рада на крају првог 

полугодишта  

- Организација припреме за школско 

такмичење 

Припрема за 

излагање, 

анализа, 

дискусија 

 

Чланови стручног већа 

Угледни час: Ресурси и производња 

VI разред 

Предавање, 

анализа, 

евалуација 

Рада Марковић 

II, III 

 

 

Угледни час: Рачунарство V разред 

Предавање, 

анализа, 

евалуација 

Милош Марковић 

- организација и припреме за 

такмичење „Шта знаш о  

саобраћају 

Припреме за 

такмичење и 

организовање 

тестирања 

Чланови стручног  

већа 

Угледни час: Ресурси и производња 

VI разред  

Предавање, 

анализа, 

евалуација 

Душица Вранић 

IV 

Посета Музеју науке и технике и 

Ваздухопловном музеју за ученике 

VI  разреда 

Организовање 

едукативног 

путовања 

Душица Вранић и Рада 

Марковић 

- Организовање акције безбедносити 

у саобраћају „Безбедан на улици“ 

Предавање, 

тестирање 

ученика, пано 

Рада Марковић, Душица 

Вранић у сарадњи са 

стучним већем млађих 

разреда 

Организовање акције прикупљања 

материјала за рециклажу – недеља 

рециклаже 

Организовање 

едукативне 

акције 

Чланови стручног већа у 

сарадњи са већем 

природих наука 

Посета ученика петог разреда 

центру за рециклажу.  

Организовање 

едукативног 

путовања 

Весна Даниловић, 

Милош Марковић 

V 

Посета производном предузећу у 

складу са планом Професионалне 

оријентације за ученике VII разреда 

Организовање 

едукативног 

путовања 

Чланови стручног већа и 

тим за професионалну 

оријентацију 

Учешће на конкурсу за најбољу 

фотографију у оквиру „Дисовог 

пролећа“ 

Слање радова 

на конкурс 
Фотографска секција 

Организовање изложбе радова 

ученика 
Изложба Чланови стручног већа 

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 

Договор 

тимски, 

анализа и 

извештавање 

Чланови стручног већа 

 

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

часовима. 
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4.5.4.ж) План рада Стручног већа уметности 

Руководилац Стручног већа за уметности: Петар Ранчев 

 

Време Активнпст Време Активнпст 

VIII Дпнпщеое плана рада већа за щкплску 
2018/19. гпдину. 

I/II -Анализа успеха на крају првпг 
пплугпдищта 
Ппсета ппзприщту (Бепград, Крагујевац) 

IX Израда гпдищоих и пперативних планпва 
рада 

III Ппсета ппзприщту (Бепград, Крагујевац) 

X Прганизпваое секција, хпра 
Ппсета излпжбама, кпнцертима 

IV Ппсета манастиру Враћевщница 
Сарадоа са струшним већем за физишкп 
васпитаое 
Прганизпваое излпжбе радпва ушеника 

XI Струшнп усаврщаваое( присуствпваое 

семинарима, праћеое струшне литературе 

из пбласти музишке и ликпвне културе) 

V Прганизпваое излпжбе радпва ушеника 

XII Прганизација прпграма за Дан Светпг Саве 
Сарадоа са струшним већем за српски језик 

VI Анализа ппстигнутих резултата и рада 
струшнпг већа у прптекпј щкплскпј 
гпдини и предлпг плана за наредну 
щкплску гпдину 
Избпр рукпвпдипца већа за наредну щк. 
гпдине  
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4.5.4.з) Стручно веће за физичко и здравствено васпитање 

Руководилац стручног већа: Данијела Ковачевић 

 

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.  

 

4.5. 5. План рада стручних актива и тимова 

4.5.5.1.План рада стручног актива за развојно планирање 

 

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 2017/18. 

Чланови актива 

септембар 

Израда Акционог плана за школску 2018/19. Тим за израду 

акционог плана 

Представљање Акционог плана за школску 2018/19. Наставничком 

већу 

Руководилац актива 

јануар 
Анализа реализације и праћење Акционог плана за школску 2018/19. 

годину  

Чланови актива 

август 

Анализа реализације и праћење Акционог плана за школску 2018/19. 

годину 

Чланови актива 

Писање извештаја о реализацији Школског развојног плана за 

школску 2018/19. годину 

Чланови актива 

 

Време Активнпсти Време  Активнпсти 

VIII 

Дпнпщеое плана рада 
Струшнпг већа 
Усвајаое и разматраое наставних 
планпваи прпграма за щкплску 2018/19. 

I/II 

Анализа успеха ушеника на крају првпг 
класификаципнпг перипдаса такмишеоа 
Слпбпдне активнпсти на снегу и пдлазак у 
пближои парк 

IX 

Евидентираоеушеника са здравственим 
прпблемима 
Припрема,прганизација и спрпвпђеоекрпса за 
Срећније детиоствп 
Излет са пещашеоем пети и щести разред у 
пближоу пкплину 
Ппсета сппртским лпкалним 
манифестацијама(тпкпм целе гпдине) 

III 
Ушещће на такмишеоима 
Фестивал на Златибпру 
 

X 

Прганизпваое и пдлазак на атлетски 
стадипн(извпђеое наставних атлетских јединица) 
Прганизпваое 
и спрпвпђеое щкплских 
такмишеоа 

IV 

Прганизпваое и пдлазак на атлетски 
стадипн(извпђеое наставних атлетских 
јединица 
Прганизпваое щкплских турнира 
Недеља сппрта 
Пещашеое ушеника петпг и щестпг разреда у 
пближоу пкплину 

XI 
Ушещће на ппщтинским такмишеоима 
Календар расппреда такмишеоа дпбијамп тпкпм 
септембра 

V 

Ушещће 
на такмишеоима 
Прганизпваое щкплских турнира 
Припрема и извпђео екрпса РТС-а 
Прпслава дана щкпле 

XII 
Слпбпдне активнпсти на снегу и пдлазак 
у пближои парк или сппртскп игралищте-укпликп 
ппстпји клизаое у нащем граду 

VI 

Анализа рада струшнпг већа 
Предлпг ппделе шаспва за наредну 
щкплску 
гпдину 
Избпр рукпвпдипца већа 
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Развојни циљ 1: У ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ УГРАДИТИ АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ 

РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ 

Акциони план за задатак број 1: Формирати тим за израду акционог плана школског развојног плана за 

текућу годину 

Активности Време 

реализације 

Носиоци активности Инструменти праћења 

Формирање тима за израду 

акционог плана за 2018/19. год. 

август 2018. Директор Записник, решење о 

задужењу 

 

Акциони план за задатак број 2: Урадити акциони план школског развојног плана за текућу годину 

Активности Време 

реализације 

Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда акционог плана 

школског развојног плана за 

2018/19. годину 

август 2018. Тим за израду 

акционог плана 

Увид у акциони план 

 

Акциони план за задатак број 3: Координација тима за израду акционог плана са тимом за израду 

Годишњег плана рада школе 

Активности Време 

реализације 

Носиоци активности Инструменти праћења 

Заједнички рад и 

координација тимова 

Током године Директор, Тим за 

израду акционог плана 

, Тим за израду 

Годишњег плана рада 

школе 

Међутимска сарадња, 

Поштовање законских 

рокова, правилна 

распоређеност задужења 

 

 

Акциони план за задатак број 2: Израда тестова знања по стандардима 

Активности Време 

реализације 

Носиоци активности Инструменти праћења 

-Израда два  теста знања по 

предмету  за сваки разред,  као 

и ажурирање портфолиа 

наставника 

током  год. 

 

Учитељи 3.и 4. разреда за 

српски и математику и 

наставници предмета који 

се полажу на завршном 

испиту 

Увид у портфолиа 

наставника 

-Реализација интерних 

школских тестирања 

током  год. 

 

Учитељи 3.и 4. разреда за 

српски и математику и 

наставници предмета који 

Евиденција у дневнику, 

примери добре праксе, 

увид у  тестове 

Развојни циљ 2. УНАПРЕЂИВАЊЕ КАВЛИТЕТА НАСТАВЕ  УВОЂЕЊЕМ 

ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА ОЦЕЊИВАЊА И ВРЕДНОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Акциони план за задатак број 1: Усклађивање критеријума оцењивања ученика у складу са 

Правилником о оцењивању и усвојеним стандардима образовања 

Активности Време 

реализације 

Носиоци активности Инструменти праћења 

    

Информисање ученика  о 

критеријумима оцењивања и 

стандардима образовања 

 Септембра 2018. Предметни наставници, 

учитељи 

Спроведено анкетирање 

ученика на крају сваке 

шк. године 

Континуирано давање 

повратне информације о 

постигнућу и напредовању 

ученика 

током  године 

 

Предметни наставници, 

учитељи 

Спроведено анкетирање 

ученика на крају сваке 

шк. године 

Информисање  родитеља о 

критеријумима оцењивања и 

стандардима образовања 

 2018. Одељењске старешине, 

наставници, учитељи 

Спроведено анкетирање 

родитеља на крају сваке 

шк. године 
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се полажу на завршном 

испиту 

-Табеларна анализа 

постигнућа ученика на 

тестовима  

После реализације 

тестирања 

 

Учитељи 3. и 4. разреда 

за српски и математику и 

наставници предмета који 

се полажу на завршном 

испиту 

Увид у портфолија 

наставника 

 

-Састављање  извештаја о 

постигнућу ученика на 

урађеним тестовима 

На крају школске 

године 

 

Чланови Одељењских 

већа 

извештај Одељењског  

већу 

Акциони план за задатак број 3: Анализа тестова знања и нивоа постигнућа 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Прикупљање тестова за 

анализу по предметима 

и разредима 

током год. 

 

ПП служба, директор Прикупљено 18 тестова 

из различитих разреда и 

предмета 

Анализирање тестова 

знања   

 

током  год. 

 

психолошко педагошка 

служба 

Педагошки колегијум –

годишњи извештај   

 Информисање 

наставника и давање 

предлога мера за 

унапређење 

током год. 

 

директор, психолог, 

педагог 

Саветодавно- 

инструктивни  рад 

директора и  ПП службе 

 

Развојни циљ 3. 

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ 

ДИФЕРЕНЦИРАНОГ ПРИСТУПА И ПРИЛАГОЂАВАЊА ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ ТЕШКОЋЕ ДА 

САВЛАДАЈУ ПРОГРАМ НА ОСНОВНОМ НИВОУ 

Акциони план за задатак број 1: Процена постигнућа ученика на почетку школске године 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности Инструменти праћења 

-Договор о изради и 

реализацији 

иницијалних тестова по 

предметима и 

разредима 

Август 2018. Наставници, учитељи 
Записници са састанка одељењских 

актива 

 - Спровoђење  

иницијалног тестирање 

на почетку школске 

године 

прва пол. 

септембра  
Наставници, учитељи 

Увид у планове рада, Дневник рада, 

свеску за евиденцију праћења 

напредовања ученика 

-Анализа резултата 

тестирања, утврђивање 

три нивоа постигнућа 

ученика 

прва половина 

септембра  
Наставници, учитељи 

Записници са састанка одељењских 

актива 

Развојни циљ 3. 

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ 

ДИФЕРЕНЦИРАНОГ ПРИСТУПА И ПРИЛАГОЂАВАЊА ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ ТЕШКОЋЕ ДА 

САВЛАДАЈУ ПРОГРАМ НА ОСНОВНОМ НИВОУ 

Акциони план за задатак број 1: Процена постигнућа ученика на почетку школске године 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности Инструменти праћења 

-Договор о изради и 

реализацији 

иницијалних тестова 

по предметима и 

разредима 

прва половина 

септембра   
Наставници, учитељи 

Записници са састанка одељењских 

актива 

 - Спровoђење  

иницијалног 

тестирање на почетку 

школске године 

прва пол. 

септембра  
Наставници, учитељи 

Увид у планове рада, Дневник рада, 

свеску за евиденцију праћења 

напредовања ученика 
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-Анализа резултата 

тестирања, 

утврђивање три 

нивоа постигнућа 

ученика 

прва половина 

септембра  
Наставници, учитељи 

Записници са састанка одељењских 

актива 

Акциони план за задатак број 2: Класификација наставног садржаја основног нивоа по темама за сваки 

разред 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности Инструменти праћења 

Упознавање ученика 

са каталогом градива 

основног нивоа 

На почетку сваке 

школске године 

Предметни 

наставници предмета 

који се полажу на 

завршном испиту 

Записници стручних већа, анкета 

    

Акциони план за задатак број 3: Израда задатака основног нивоа по темама 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда задатака и 

питања основног 

нивоа по темама 

Током школске 

године 

Предметни 

наставници 

Каталог задатака, Извештај Стручног 

већа 

Акциони план за задатак број 4: Прилагођавање васпитно образовног рада 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности Инструменти праћења 

На основу анализе 

одредити ученике 

који ће радити 

задатке из каталога за 

основни ниво 

Почетком 

школске године 

2018/19. 

 

Предметни 

наставници 

Посета часовима од стране ППС и 

директора, педагошка документација, 

извештаји 

Рад са ученицима  током године 
Предметни 

наставници 

Посета часовима од стране ППС и 

директора, педагошка 

документација,извештаји 

Анализа постигнућа 

Крај школске 

године 

 

Предметни 

наставници 
Увид у извештај   

 

 

Развојни циљ 4. 

ПОДСТИЦАЊЕ ЛИЧНОГ, ПРОФЕСИОНАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ 

РАЗВОЈА УЧЕНИКА КРОЗ ПОБОЉШАН КВАЛИТЕТ ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ С ЦИЉЕМ ЗАДОВОЉСТВА СВИХ И СМАЊЕЊА 

ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

Акциони план за задатак број 1: Унапређивање и осавремењавање  рада школских секција  

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

-Сумирање предлога и 

заједничка израда 

годишњег програма 

секција;  

Почетак  шк.године  
Наставници и ученици 

укључени у рад секција 

Увид у планове и 

извештаје о раду секција 

Реализација програма 

секција 
током године 

Наставници задужени за 

рад секција 

Евиденција реализованих 

часова у Дневник рада  

Израда извештаја о 

укључености ученика у 

ваннаставне 

активности 

Јун  сваке године  

 

Наставници  задужени за 

рад секција 
Педагошки колегијум 

Акциони план за задатак број 2: Организовање – Сајма науке 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Формирати тим за 

организацију 

Почетком другог 

полугодишта   

Председници Стручних 

већа 

Записници Стручних 

већа, формирани тим 

Рад на организацији 

Сајма науке 

Током другог 

полугодишта 
тим за организацију 

Извештај тима, 

фотографије, снимци, 

летопис, сајт 
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Презентација Сајма 

науке 

Друго полугодиште 

 

Тим за организацију, 

предметни наставници 

Извештај тима, 

фотографије, снимци, 

летопис, сајт, јавно 

информисање 

Акциони план за задатак број 3: Спровођење програма  професионалне оријентације  за ученике  

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Реализација  програма 

професионалне 

оријентације  кроз  

програме одељењских 

заједница 

Током године Разредне старешине Планови рада ОЗ 

Реализација  посебног 

саветодавног рада  са уч.  

VIII р. у овиру ПО 

Друго полугодиште 
Педагог 

психолог 

План рада стручних 

сарадника 

Реализација програма  ПО 

у сарадњи са средњим 

школама,  предузећима, 

другим  школама, НЗС, 

родитељима експертима 

Крај школске године 

Педагог 

Психолог 

Тим за ПО 

План рада стручних 

сарадника 

Анкетирање ученика 
на крају школске 

године  
Педагог,психолог Анкете 

Акциони план за задатак број 4: План припреме за завршни испит  

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Лични план припреме 

наставника 

почетак другог 

полугодишта 

Наставници предмета 

математика, српски језик, 

историја, географија, 

биологија, хемија, физика 

Увид у планове 

Организација времена и 

простора за припрему 
Друго полугодиште  Директор, помоћник 

Увид у распоред 

простора и времена за 

припрему 

Развојни циљ 5. 
ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ НА СВИМ НИВОИМА У ЦИЉУ ПРОМОЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ  

Акциони план за задатак број 1: Промовисање резултата ученика и наставника 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Поштовање Правилника о 

награђивању и 

похваљивању ученика и 

Правилника о избору ђака 

генерације 

Током године  
Директор, одељенски 

старешина и наставници 
Формирани критеријуми 

Постављање информација 

на школски сајт 

Током године 

 
Администратор сајта Садржај на сајту школе 

Сарадња са медијима 
Током године 

 

Директор, помоћник 

директора 

Чланци и вести у 

средствима јавног 

информисања 

Афирмативни текстови у 

информатору – Наша 

школа и листу - Прозор 

На крају школске 

године 

 

Уредници, наставници 
информатор – Наша 

школа, лист - Прозор 

Промоција школе на видео 

зиду општине 

Током године 

 
Директор 

План активности 

оператера оштинског 

видео зида 

Акциони план за задатак број 2: Оплемењивање школског амбијента 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Уређивање простора 

радовима ученика 

Током године 

 
Наставници Интервју 

Уређивање улазног 

простора школе тако да 

показује добродошлицу и 

оплемењен амбије 

Током године 

 

Директор, педагошки 

колегијум 
Интервју 
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Акциони план за задатак број 3: Унапређење сарадње са родитељима, локалном заједницом и другим 

установама и организацијама 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

-Формирање  тим за 

сарадњу  са родитељима,  

другим школама , 

установама локалне 

заједнице  и невладиним 

сектором  

Почетком школске  

2018/2019. 

директор, психолог,  

педагог 

Формиран тим за 

сарадњу 

-Снимање потреба и 

добијање информација о 

могућностима сарадње, као 

и израда планова 

укључивања родитеља  и  

сарадње  са школама и 

установама локалне 

заједнице 

Поч. шк. године 

 

Тим за сарадњу  

Тим за професиналну 

оријентацију  

Увид у план тема 

сарадње са родитељима и 

локалном заједницом 

-Формирање списка 

родитеља запослених у 

различитим областима , 

представника невладиних 

организација, 

успостављање контакта  и 

добијање информација о 

могућностима сарадње  

Поч. шк. 

 

Тим за сарадњу  са 

родитељима  

Тим за ПО 

Састављен  списак  

потенцијалних сарадника 

у текућој школској 

години 

-Израда  годишњих 

планова сарадње са 

родитељима, школама и 

другим установама - 

временска и садржајна  

артикулација 

Поч. шк. 

 

Тим за сарадњу  са 

родитељима ... 

Тим за ПО 

Годишњи планови 

сарадње чине део 

годишњег плана школе 

-Реализација планираних 

разних активности, 

предавања, акција и 

прикључивања разним 

образовним,  

хуманитарним, културним, 

еколошким акцијама 

Током године 

Тим за сарадњу  са 

родитељима ... 

Тим за ПО 

Евиденција у Дневнику 

рада,  активно учешће 

заинтересованих чланова 

на   планираним акцијама 

Акциони план за задатак број 4: Организовање разних слободних и културних активности у циљу што 

већег повезивања колектива 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Посета сајму књига октобар 2018. 
Директор, одељењска 

већа 
Извештаји, чланци  

Организовање 

наставничких екскурзија 
крај школске године  

Директор, одељењска 

већа 
Извештаји, чланци 

Организовање заједничких 

активности по избору 

наставника 

током године 
Директор, одељењска 

већа 
Извештаји, чланци 

Акциони план за задатак број 5: Израда елабората и увођење целодневне наставе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда елабората за 

целодневну наставну 
2018. 

Директор, тим за израду 

елабората 

Увид у елаборат и 

активности 

Активности на добијању 

сагласности 
2018. 

Директор, секретар 

школе 
Увид у документацију 

Увођење целодневне 

наставе 
2018/19. 

Директор, наставници 

целодневне наставе 

Увид у документацију и 

простор 

Развојни циљ 6. 

УКЉУЧИВАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ 

ПРОЈЕКТЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ   

ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ  

Акциони план за задатак број 1: Континуирано стручно усавршавање, напредовање и професионални развој 
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наставника и стручних сарадника 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда  плана стручног 

усавршавања, 

професионалног 

напредовања и стицања 

звања за  наставника и 

стручних сарадника 

до почетка школске 

године  

Наставници, 

директор, психолог,  

педагог 

Увид у   план 

напредовања  и стицања 

звања  

Праћење остварености плана 

и ефеката стручног 

усавршавања на побољшање 

квалитета наставе 

Током године 
директор, психолог,  

педагог 

Шестомесечни извештај 

Педагошки колегијум 

Наставничко веће 

Акциони план за задатак број 2: Учешће и конкурисање школе у пројекту  за добијање додатних 

финансијских средстава 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Праћење расписаних 

конкурса за пројекте 
2016/2020. 

Директор   

 

Педагошки колегијум, 

Наставничко веће, 

Школски одбор 

Реализација и израда 

пројекта 
2016/2020. Директор  Извештаји о реализацији 

Акциони план за задатак број 3: Сарадња и  повезивање школе са другим школама  и установама у 

окружењу или региону 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Направити план сарадње са 

заједницом школа које носе 

име Краљ Александар 

почетком школске 

године 

Директор, 

 финансијска служба 

Увид у план сарадње и 

Годишњи план рада 

Направити план сарадње са 

пријатељским школама из 

Словењ Градеца и 

Кавадараца 

почетком школске 

године 

Директор, 

 финансијска служба 

Увид у план сарадње и 

Годишњи план рада  

Праћење реализације 

сарадње 

током школске 

године 

Директор, тим за 

евалуацију 
Извештај о сарадњи 

Развојни циљ 7. ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ОПРЕМАЊЕМ ПРОСТОРА ЗА РАД  

Акциони план за задатак број 1: Опремање учионица пројекционим комплетом 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Обезбеђивање  средстава за 

набавку 2 пројектора са 

опремом и 2 рачунара  

Током  шк. године   
Директор, 

 финансијска служба 

Педагошки колегијум  

Школски одбор 

 

Набавка и монтирање 

опреме 

Током школске 

године   

Одабрани добављач 

опреме 

извештај директора о 

располагању финансијс. 

средствима  

Акциони план за задатак број 2: Опремање кабинета музичке културе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Набавка дигиталног 

клавира за кабинет 

музичке културе 

2018/19. 

Директор, наставник 

музичке културе, 

комисија за избор 

понуђача 

Документација везана за 

активности 

Развојни циљ 8. 
ПОБОЉШАЊЕ РАДНОГ ОКРУЖЕЊА  АДАПТАЦИЈОМ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ШКОЛЕ 

  

Акциони план за задатак број 3: Санација и реконструкција објекта боравка 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда документације 2017-2020. Директор, секретар Увид у документацију 

Избор понуђача 2017-2020. Директор, секретар, 

комисија 

Увид у понуде 

Реализација радова 2017-2020. изабрани понуђач Радови у објекту 
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Акциони план за задатак број 5: Увођење видео надзора 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда документације 2018-2019. Директор, секретар Увид у документацију 

Избор понуђача 2019. Директор, секретар, 

комисија 

Увид у понуде 

Реализација радова 2019. изабрани понуђач Радови у објекту 

 

Акциони план за задатак број 6: Израда централног грејања у школском објекту у Брђанима 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда документације 2018/19. Директор, секретар Увид у документацију 

 

Акциони план за задатак број 7: Замена столарије у Брђанима 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда документације 2018-2019. Директор, секретар Увид у документацију 

 

Акциони план за задатак број 8: Изградња фискултурне сале 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда пројектне 

документације 

2018-2020. Директор, секретар,  Увид у документацију 

 

Праћење и евалуација остварености задатака  предвиђених  развојним планом, вршиће Тим за 

евалуацију шестомесечним извештавањем.  

Стручни актив развојног планирања припремаће годишње извештаје о реализацији задатака, а за 

део о финансијама задужен је директор школе. 

Праћење остварених циљева и евалуација ефеката развојног плана вршиће се на начин који је 

дефинисан у Школском развојном плану. 

Чланови тима: Небојша Станишић, координатор, Весна Недић, Душица Милић, Виолета 

Красојевић, Мирјана Белић, Јелена Новаковић, Весна Марковић Чегањац, Зденка тадић, Александар 

Милетић, Бојан Дашић, Славица Ликић, Драшко симоновић, Радмила Опанчина. 

4.5.5.2. План рада стручног актива за развој школског програма 

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 

 

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 

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 

 

члaн. Актива 

за развој ШП, 

руков.стр.већа 

консултације 

договор, протоколи праћење 

разговор, анализа 

предлози и писање програма, 

усвајањеизвештаја 
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Чланови Актива су: 

 

1. Весна Недић                                           7.  Јасмина Радосављевић 

2.  Јелена Ацовић                                       8.  Сања Пауновић 

3. Рада Марковић                                        9.  Данијела Ковачевић 

4. Славица Радојичић                                10. Александар Милетић 

5. Милка Вукашиновић 

6. Љиља Елек 

 

4.5.5.3. Сстручни тим за инклузивно образовање 

4.5.5.3.а) План стручног тима за инклузивно образовање 

 

- Евидентирање ученика којима је потребан ИОП. 

- Разматрање потребе за преласком појединих ученика са ИОП-а 1 на ИОП 2. 

- Сарадња са наставницима у реализацији ИОП-а, пружање подршке и саветодавне помоћи. 

- Усвајање урађених ИОП-а. 

- Разматрање потреба за прилагођавањем завршног испита за ученике осмог разреда који раде 

по ИОП-у. 

- Праћење реализације и поступка ревидирања урађених ИОП-а. 

- Решавање текућих питања која се јаве током године а везана су за израду или спровођење 

ИОП-а, као и за статус и третман ученика за које се ради ИОП. 

4.5.5.3.б) 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: 
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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 

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 

 

4.6.  План рада педагошког саветника Јелене Ацовић 
 

Ред.број             АКТИВНОСТ    ВРЕМЕ 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

Учествовање у изради Годишњег плана рада школе и плана 

стручног усавршавања 

Напредовање у звању 

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 2018/19. 

и вођење евиденције 

Учешће на конкурсима ЗУОВ 

 

 19.8. - 15. 09. 

 

Прво полугодиште 

Током шк. године 

 

Током  шк.године 

 

Током шк.године 

 

Током шк.године 

Током шк.године 

Током шк.године 

 

 

Током шк.године 

Током шк.године 

Током шк.године 

Август 2019. 

 

Током шк.године 
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4.7. План рада стручних сарадника 

4.7.1. План рада педагога Весне Недић 
 

Активности/ 

Теме 
Начин реализације 

Време 

реализације 

 

 

Планирање и 

програмирање 

 

 Учествовање у изради појединих делова Годишњег плана рада школе 

Ангажовање  у Активу за развој Школског програма, израда анекса ШП 

Учествовање у изради плана рада Тима за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања, плана рада Ученичког парламента 

Сачињавање годишњег и месечних планова рада педагога 

Учествовање у изради ИОП-а за поједине ученике којима је потребна 

додатна подршка у образовању 

 

Август, 

септембар 

2018.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 уч.1.и 2.разр. 

 

 

 

 

 

 

Током године 

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 

Рад са 

ученицима 

Праћење постигнућа ученика и пружање помоћи ученицима који имају 

тешкоће у адаптацији, учењу и праћењу наставе и сл.  

Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у 

учењу и понашању 

Учествовање у изради педагошких профила за ученике којима је 

потребна додатна подршка у образовању 

Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили  

разред 

Педагошко-инструктивни рад са ученицима ради рационалне 

организације рада и учења 

Током  

године 
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Праћење интересовања и постигнућа ученика и њихове усклађености са 

професионалним намерама 

Реализација појединих  тема и садржаја кроз предавања и радионице за 

ученике 

Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе 

и помоћ у њиховој реализацији 

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врши повреду 

правила понашања у школи или се не придржава одлука директора и 

органа школе,неоправдано изостаје са наставе,односно својим 

понашањем угрожава друге у остваривању њихових права 

Координирање радом Ученичког парламента 

Рад са 

родитељима, 

односно 

старатељима 

Пружање подршке родитељима, односно старатељима у раду са 

децом,односно  ученицима са тешкоћама у учењу,проблемима у 

понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији  

Саветодавни рад са родитељима по питању ВОР школе 

Сарадња са Саветом родитеља,по потреби 

Током  

године 

Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

ученика 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на истраживању 

постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба 

школе и предлагање мера за унапређење 

Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада тимова и 

редовна размена информација 

Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације у школи 

Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних компетенција 

Сарадња са директором и психологом  по питању приговора и жалби 

ученика и родитеља,одн.старатеља на оцену из предмета и владања 

Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима  ученика на 

координацији  активностиу пружању подршке ученицима који раде по 

индивидуалном образовном плану 

Сарадња и заједничка реализација испитивања и истраживања 

Током  

године 

 

 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

Учествовање у  рада Наставничког већашколе(давање 

саопштења,информисање о резултатима обављених 

анализа,прегледа,истраживања и других активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и  јачање наставничких компетенција 

Учествовање у раду тимова: за заштиту ученика од насиља,злостављања 

и занемаривања, у тиму за инклузију, у активу за развој школског 

програма 

Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа школ 

 

 

Током године 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

Сарадња са образовним, здравственим,социјалним,научним,културним и 

другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака 

образовно-васпитног рада школе(Центар за социјални рад, Црвени крст, 

Здравствени центар, Културни центар, Коло српских сестара) 

Учествовање у раду Актива стручних сарадника моравичког округа 

Праћење рада Педагошког друштва Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вођење 

евиденције, 

припрема за рад 

и стручно 

усавршавање 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу 

Израда и чување посебних протокола, чек листа, за праћење наставе и 

васпитних активности на нивоу школе 

Прикупљање података о ученицима и чување материјалакоји садржи 

личне податке у складу са етичким кодексом педагога 

Педагог се стручно усавршава кроз: праћење стручне литературе, 

праћење информација од значаја за образовање и васпитање на 

интернету, учествовањем у активностима Педагошког друштва Србије 

,похађањем  акредитованих семинара,симпозијумима и дугих стручних 

скупова, разменом искуства  и сарадњом са другим педагозима и 

стручним сарадницима у образовању 

 

 

 

Током године 
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4.7.2. План рада психолога Ане Басарић Лучић 

 

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. 

- Израда делова годишњег плана рада школе 

који се односе на планове и 

програме:професионалне 

оријентације,заштите ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања,план 

рада СТИО 

-Израда плана реализације тематских 

психолошких радионица за ученике од петог 

до осмог разреда 

 

 

 

Август, 

Септембар 

 2018.године 

 

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 годишњих извештаја 

стручих тимова чији сам члан. 

 

Током школске 

2018/2019. 

године 

 

 

 

Рад са наставницима 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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 школске 

2018/2019. 

године 

 

 

 

Рад са ученицима 

 

-Праћење 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 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

2018/2019. 

године 
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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 са 

ученицима који врше повреду правила 

понашања. 

--Координирање радомученичког 

парламента. 

- Реализација тематских психолошких 

радионица са ученицима. 

-Професионално информисање и 

професионална оријентација ученика осмог 

разреда. 

-Реализовање предавања о техникама 

успешног учења за ученике петог разреда. 

 

 

 

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. 

-Сарадња са родитељима деце која раде по 

ИОП-у 

-Сарадња са родитељима/старатељима 

ученика осмог разреда који ће полагати 

завршни испит по прилагођеном програму. 

 

 

 

Током школске 

2018/2019. 

године 

 

Рад са директором, стручним 

сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем детета 

 

-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 школске 

2018/2019. 

године 

Сарадња са надлежним 

установама,организацијама,удружењима 

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,Институтом за психологију,Учешће у 

раду Актива стручних сарадника моравичког 

округа и Подружнице психолога моравичког 

округа. 

 

 

Током школске 

2018/2019. 

године 
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Учествовање у раду стручних органа 

-Присуствовање седницама наставничког 

већа 

-Учествовање у раду тимова 

установе(СТИО,тим за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања). 

Током школске 

2018/2019. 

 

Вођење документације,припрема за рад 

и стручно усавршавање 

-Вођење евиденције о сопственом раду. 

-Вођење евиденције о извршеним 

анализама,истраживањима,психолошким 

тестирањима,посећеним часовима и свим 

реализованим активностима психолога. 

-Стручно усавршавање праћењем стручне 

литературе,похађањем акредитованих 

семинара,симпозијума,конгреса и других 

стручних скупова 

 

Током школске 

2018/2019.године 

4.7.3. План рада дефектолога- логопеда Александре Крстовић 

 

 Активнпсти/ 
теме 

 Нашин реализације  Време реализације 

 Планираое и 
прпграмираое 
  

 -Израда гпдищоег и пперативнпг плана и прпграма 
сппственпг рада 
-Анализа,предвиђаое, псмищљаваое,ппдстицаое и 
усмераваое развпја дефектплпщке делатнпсти такп 
да пна буде у пптпунпсти усклађена са пптребама и 
развпјним пптенцијалпм деце у щкпли. 
-Унапређиваое инклузивнпг пбразпваоа 
-Планираое наставних и ваннаставних активнпсти за 
ппједине ушенике или групе ушеника 
-Ушествпваое у изради индивидуалних пбразпвних 
планпва и пружаое ппсебне ппдрщке ушеницима 
кпји се щкплују пп индивидуализпванпј настави 
-Ппдстицај и праћеое деце кпја су укљушена у 
инклузивни прпграм 
-Ппсета издвпјенпм пдељеоу у Брђанима  

 Септембар 2018.гпдине 
Тпкпм щкплске 
2018/2019.гпдине 
Тпкпм щкплске  
2018/ 2019. 
Тпкпм щкилске  
2018/ 2019. 
  
  
  
Тпкпм щкплске  
2018/ 2019. 
  
Септембар,пктпбар,април,мај 

 Сарадоа са 
наставницима 
  

 -Пружаое ппдрщке и ппмпћи наставницима кпји у 
пдељеоима имају децу кпја су укљушена у 
инклузивни прпграм 
-Пснаживаое наставника за рад са ушеницима са 
сметоама у развпју и из псетљивих друщтвених 
група крпз уппзнаваое са карактеристикама тих 
ушеника и предлагаое ппступка кпји дппринпси 
оихпвпм развпју 
-Пружаое ппмпћи ппдрщке наставницима у раду са 
ушеницима кпји имају тещкпће на некпм пд нивпа 
вербалне и невербалне кпмуникације 
-Пружаое ппдрщке наставницима у раду са 
рпдитељима ушеника са сметоама у развпју и 
псетљивих група 

Тпкпм щкплске  
2018/ 2019. 
 
 Тпкпм щкплске 
 2018/ 2019. 
 
Тпкпм щкплске  
2018/ 2019. 
  
Тпкпм щкплске 
 2018/ 2019. 
 

 Рад са ушеницима 
  

 -Испитиваое артикулаципним тестпм гпвпрни 
статус свакпг ушеника првпг разреда 
- Рад са дијагнпстикпваним ушеницима првпг 
разреда 
-Наставак рада са ушеницима кпји су били на 
третману у тпку прпщле щкплске гпдине а третман 
није заврщен 
-Дијагнпстикпваое деце са тещкпћама у шитаоу, 
писаоу и рашунаоу. 

 Септембар,пктпбар 
2018.гпдине 
Тпкпм щкплске 
2018/2019.гпдине 
Тпкпм щкплске 2018/2019. 
Септембар,пктпбар 2019. 
Тпкпм щкплске 2018/2019. 
Тпкпм щкплске 2018/ 2019. 
 Тпкпм щкплске 2018/ 2019. 
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-Кпрекција ппремећаја функције шитаоа, писаоа и 
рашунаоа 
 -Рад са ушеницима кпји муцају,гпвпре брзп, или 
патплпщки сппрп 
-Превенција, дијагнпстика, рехабилитација 
ппремећаја вербалне и невербалне кпмуникације 
кпд ушеника са ппсебним пптребама 

 Сарадоа са 
рпдитељима 
  

 -Уппзнаваое рпдитеља п раду дефектплпга са 
ушеницима 
-Пружаое ппдрщке рпдитељима у превазилажеоу 
гпвпрнп језишких прпблема деце 
-Сарадоа са рпдитељима на пружаоу ппдрщке 
ушеницима кпји ппхађају щкплу пп индивидуалнпм 
пбразпвнпм плану 
-Инфпрмисаое рпдитеља п напредпваоу ушеника 
на третману 

  
Тпкпм щкплске  
2018/ 2019. 
  
Тпкпм щкплске  
2018/ 2019. 
 

 Рад са директпрпм и 
струшним 
сарадницима 
  

 -Сарадоа са директпрпм и струшним сарадницима 
на истраживаоу,ранпј детекцији и рещаваоу 
специфишних прпблема и пптреба устанпве 
-Сарадоа са лишним  пратипцем ушеника на 
кппрдинацији и извпђеоу активнпсти у пружаоу 
ппдрщке ушеницима кпји раде пп индивидуалнпм 
пбразпвнпм плану 
-Сарадоа на истраживаоу и рещаваоу специфишних 
прпблема и пптреба устанпве 

 
Тпкпм щкплске 
 2018/ 2019. 
  
  
  
Тпкпм щкплске 
 2018/ 2019. 
 

 Аналитишкп 
истраживашки рад 

 -Извпђеое истраживаоа у пквиру щкпле 
-Ушествпваое у истраживаоу других струшних 
служби у пквиру щкпле 

  
Тпкпм щкплске  
2018/ 2019. 

 Ушествпваое у раду 
струшних пргана 

 -Присуствпваое седницама наставнишкпг већа 
-Сарадоа и размеоиваое инфпрмација са струшним 
сарадницима и ушествпваое у унапређиваоу 
пбразпвне праксе 

 
Тпкпм щкплске  
2018/ 2019. 
 

 Впђеое 
евиденције,припреме 
за рад и струшнп 
усаврщаваое 

 -Впђеое евиденције п сппственпм раду 
-Писаое извещтаја п раду у пквиру гпдищоег 
извещтаја п раду щкпле 
-Впђеое дпкументације п раду са ушеницима 
-Впђеое евиденције п раду са рпдитељима и 
наставницима 
-Струшнп усаврщаваое,праћеое струшне 
литературе,ппхађаое акредитпваних 
семинара,симппзијумима и дугих струшних скуппва 

  
Тпкпм щкплске  
2018/ 2019. 
  
  
Тпкпм щкплске 
 2018/ 2019. 
 

 

4.7.4. План рада библиотекара 

4.7.4.1. Области рада 

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 
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 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, анализа и (само)вредновање рада. 

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 
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 4.7.2.План рада библиотеке 

Време 

реализације 
Послови Области рада 

Планирани 

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                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар и 

април 

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,                                                                                                                      

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“  

IV  Рад са 

ученицима 

Ученици,   

учитељи,               

одељенске 

старешине, 

наставници 

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 

VI  Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницимаи 

педагошким 

Директор,                     

стручни 

сарадници, 

председници 

стручних већа, 
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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 

асистентом 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 

документациј, 

припрема за 

рад, стручно 

усавршавање 

Директор,                     

стручни 

сарадници 
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V ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

5.1. Планови рада ученичких организација 
 

5.1.1.План рада Ученичког парламента 

 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

- 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  

-Реализација предложених акција од стране ученика 

- Сарадња са УП осталих основних школа на нивоу 

општине (организовање заједничких трибина, 

размена ученика) 

-Упознавање ученика са постигнутим успехом на 

крају првог класификационог периода 

 - Предлагање мера за побољшање успеха 

- Реализација хуманитарне акције  

- Реализација радионица о насиљу чланова УП и 

педагога за ученике 5.разреда 

-Упознавање чланова Парламента са постигнућима 

ученика на крају првог полугодишта 

- 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 

 

 

 

Педагог 

 

Педагог 

 

Педагог, психолог, 

одељењске 

старешине, чланови 

УП 

Координатори УП 

 

Педагог, чланови УП 
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5.1.2. План рада Подмлатка Црвеног крста 

 

Активнпсти/теме Нашин реализације: Време реализације 

Спцијалнп-мпралнп васпитаое Укљушиваое ушеника у 
ппдмладак Црвенпг крста и 
оегпве секције 

Ппшетак щкплске гпдине-септембар- 
пктпбар  

Здравственп васпитаое Активнп ушещће ушеника у 
акцијама ппвпдпм пбележаваоа 
датума и недеља бпрбр прптив 
бплести (дељеое флајера итд.) 

Тпкпм шитаве щкплске гпдине 

Дешија  недеља 
 

Крпс „За срећније детиоствп“ Прва недеља пктпбра  

Недеља Црвенпг крста 
 

Презетација рада Црвенпг крста и 
укљушиваое у оихпве акције 

8-15 маја  

Недеља бпрбе прптив 
туберкулпзе 

Трибина  Март  

Недеља бпрбе прптив рака Ппдела флајера и плаката Прплеће  

Пстале активнпсти 
прганизације Црвенпг крста 
ппщтине Гпрои Миланпвац 

Пријем првака- безбеднпст у 
сапбрашају- дељеое флајера, 
Ликпвне радипнице 
Прпјекти „Тргпвина људима“- 
презентација и „Васпитаое за 
хумане вреднпсти“- пбука 

Тпкпм шитаве щкплске гпдине 

Спцијална активнпст Брига п исхрани, станпваоу  и 
пдеваоу сирпмащних и пбплелих 
ушеника. 
 

Тпкпм шитаве щкплске гпдине 
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5.2. Остали посебни планови 

5.2.1. План професионалне орјентације 

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. 

 
Ред. 
брпј ПРПГРАМСКИ САДРЖАЈИ Пблик рада Нпсилац задатака 

I  Реализација тема п прпфесипналнпј пријентацији крпз 
шас пдељенске заједнице 

Разгпвпр 
 

Пдељенске 
старещине 

II  Реализација тема ПП крпз предметну наставу 
 Разгпвпр 
 

Прпф. Предметне 
наставе  

III  Сарадоа тима за ПП са фирмама у лпкалнпј средини 
Разгпвпр 
Ппсета 
 

Тим за ПП  

IV  Презентације занимаоа према интереспваоу ушеника 
Сусрет 
 
Ликпвни рад 

Тим за ПП 
Едукатпри 

V  Сајам занимаоа 
 
Прганизација сајма у 
щкпли 

Пдељенске 
старещине 
Тим за ПП 

VI  Сајам старих заната 
 
Прганизација сајма у 
щкпли 

Пдељенске 
старещине 
Тим за ПП 

VII  Сарадоа са лпкалнпм срединпм, ппсете излпжбама 
рукптвприна,цвећа  

Разгпвпр 
Ппсета 

 
Тим за ПП 

VIII  Сарадоа са ПЕПС-и службпм 
 
Разгпвпр 

 
Тим за ПП 
 

IX  Ангажпваое рпдитеља у реализацији ПП 
Предаваоа 
 
Тестираое 

Психплпг и 
педагпг 
Тим за ПП 

X  Презентација ушенишких радпва на тему ПП  
Сампстални радпви и 
презентције ушеника 

Тим за ПП 
 

XI  Реализација сајма старих заната и сајма науке 
Прганизација сајма у 
щкпли 

Тим за ПП 
 

XII  Презентација средоих щкпла  
Сусрет представника 
средоих щкпла са 
ушеницима 

Тим за ПП 
 

 

 

5.2.2. План здравствене превенције 

 

Социјална и здраствена заштита ученика је дуг и континуиран процес оспособљавања ученика за 

активну бригу о властитом социјалном и здраственом развоју. У том процесу учествују родитељи, 

наставници, педагози, психолози, здравствени и социјални радници. Задатак школе је да ученицима 

пружи основна знања о физичком и психичком развоју, о ризицима који их могу угрозити, о 

заштити од тих ризика, формирање позитивног става према здравственој струци и навике да 

користите услуге здравствене заштите. Ови задаци ће се у школи релизовати током школске године 

кроз следеће активности. 
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Време 
реализације 

Активнпсти/теме Нашин реализације: Нпсипци реализације 

Тпкпм шитаве 
щкплске гпдине 

Систематски стпматплпщки 
преглед ушеника 
Систематски преглед ушеника  
Ппјашана дезинфекција 

Дплазак лекара у 
прпстприје щкпле 
Дпдатна упптреба 
дезинфекципних 
средстава 

Пдељенске старещине, 
Стпматплпщки диспанзер, 
Дешији диспанзер 
Хигијенишари 

Тпкпм шитаве 
щкплске гпдине 

Редпвнни стпматплпщки 
прегледи 

Према расппреду 
щкплске 
стпматплпщке 
службе 

 стпматплпг 

Пктпбар  
 

Бплести прљавих руку 
Здрава исхрана 

Предаваое 
Предаваое 1-4разр. 

Завпд за защт.здравља 
Др С. Шарапић 

Нпвембар  Бплести зависнпсти 
Предаваое и 
трибина 

Активисти Црвенпг крста 
Медицински центар 

1.децембар  Дан бпрбе прптив СИДЕ 
Израда панпа, 
трибина, дељеое 
флајера 

Наставници биплпгије, 
активисти Црвенпг крста, 
ушеници 

Март  Здрави стилпви живпта Предаваое Др С. Шарапић 

Перипдишнп тпкпм 
щкплске гпдине 

Вакцинација ушеника 
непарних разреда 

У прпстпријама 
щкпле 

Медицинскп пспбље дешјег 
диспанзера 

Мај  
Трафикинг- тргпвина људима  
Недељу здравља уста и зуба 

Презентација  
Ликпвна радипница 

Активисти Црвенпг крста 

* Нашини праћеоа реализације прпграма спцијалне и здравствене превенције нпсипци праћеоа: Увид у 
Дневнике рада пдељенских стрещина и у лекарску дпкументацију и евиденцију пд стране директпра. 

 

5.2.3.План еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе 

 

Време реализације Активнпсти/теме Нашин реализације: Нпсипци реализације 

Септембар 2018. 

План активнпсти 
Уређеое ушипница и 
щкплскпг двприщта 
Дан защтите пзпнскпг 
пмпташа 

Израда плана Уређеое 
Припрема и уређеое 
панпа 

Пдељенске старещине 

Пктпбар 2018. 
 

Дан защтите живптиоа 
Дан станищта 
Здрава исхрана 

Припрема и уређеое 
панпа- ушенишки радпви, 
ппстери 

Наставници биплпгије 

Децембар 2018. 
Уређеое щкплскпг 
прпстпра  

Сређиваое, шищћеое Пдељенске старещине 

 
Јануар 2019. 

 
Дан без дуванскпг дима 
 

Припрема и уређеое 
панпа- ушенишки радпви, 
ппстери; предаваое- 
старији разреди 

Пдељенске старещине 

Март 2019. Дан защтите впда 
Припрема и уређеое 
панпа- ушенишки радпви, 
ппстери; предаваое  

Наставници гепграфије 

Април 2019. 
 
 
Дан планете Земље 

Припрема и уређеое 
панпа- ушенишки радпви, 
ппстери,прикупљаое 
рециклажнпг материјала 

Наставници гепграфије, 
наставници ТИП 

Мај 2019.  Екп квиз 
Припрема и реализација 
квиза 

Наставници биплпгије и 
ушеници 

Јун 2019. 
Дан защтите живптне 
средине 

Припрема и уређеое 
панпа- ушенишки радпви, 
ппстери 

Наставници биплпгије 
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5.2.4.План заштите ученика и превенције насиља у школи 

 

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.  

5.2.4.1.Активности на спречавању 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 

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...). 

5.2.4.2. 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. 
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5.2.4.3. 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 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. 

5.2.4.4.План рада тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и превенција 

других облика ризичног понашања 

 

Садржаји 

програма 

активности, 

носиоци 

активности 

Оријентациони 

број 

активности 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- 

педагог 

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 

2018/19.годину 

септембар 
Предлагање 

активности 
састанак Усвајање плана рада Тима 

Састанци Тима- 

Чланови Тима 

4 редовна 

састанка или 

више према 

потреби 

током године 

анализа, 

дискусија  

предлагање 

мера, 

праћење  

реализације 

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 

Реализација тема 

из области 

превенције насиља, 

толеранције на 

часовима  одељ. 

ст.- 

Одељењ.старешине 

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  
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Вршњачака 

едукација из 

области превенције 

насиља – УП 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 

 

5.2.5. 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) 

 

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 
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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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5.2.6. План спортских активности 

 

Активнпст Време Нпсипци Ппис активнпсти Евиденција 

Трка сплидарнпсти 
«Трка за  
срећније 
детиоствп» 
јесеои крпс за 
ушенике пд 1. дп 8. 
разреда 

СЕПТЕМБАР Шланпви  
већа, 
ппмпћник  
директпра и  
наставници  
разредне  
наставе 

Прганизација крпса “За 
срећније детиоатвп” и 
дпгпвпр п реализацији 
и терминима 

П реализацији 
прпграма струшнпг 
већа впди се 
евиденција крпз 
записнике, за свакп 
веће  

ппсебнп. 
Ушещће у псталим  
планираним 
сппрстским  
активнпстима 

 

СЕПТЕМБАР Шланпви  
већа 

Спрпвпђеое 
такмишеоа ппд 
ингеренцијама савеза 
за щкплски сппрт 

Евиденција крпз 
записнике 
и диплпма за некп пд 
прва 3 места 

Щкплска и 
ппщтинска 
првенствау стпнпм 
тенису 5-8 разреда, 
Пплудневни излет у 
ближу пкплину пд 1-
4 разреда 
излет са пещашеоем 
у ближу пкплину 5. и 
6. разред 

ПКТПБАР Шланпви  
већа 

Впђеое екипа на 
такмишеое 
иприпрема за истп 

Евиденција крпз 
записнике 
и диплпма за некп пд 
прва 3 места 

Щкплска и 
ппщтинска 
првенства у пдбпјци 

НПВЕМБАР Шланпви  
већа 

Впђеое екипа на 
такмишеое 
и припрема за истп 

Евиденција крпз 
записнике 
И диплпма за некп пд 
прва 3 места 

Дпгпвпр пкп 
прганизације  
нпвпгпдищоих 
активнпсти 
такмишеое у малпм 
фудбалу 5. разред 

ДЕЦЕМБАР Шланпви  
већа, 
педагпг, 
директпр 

Ппдела пдгпвпрнпти и 
дпгппвр пкп термина 

Евиденција крпз 
записнике 
Струшнпг већа 

Припреме за 
пбележаваое  
дана Светпг Саве И 
светпсавскпг 
турнира у малпм 
фудбалу и пдбпјци 

ЈАНУАР Шланпви  
већа, 
педагпг, 
директпр,  
впђе тимпва,  
наставници  
разредне  
наставе 

Припрема за турнир и 
реализација истпг у 
пквиру 
традиципналнпг 
Светпсавскпг турнира  

Евиденција крпз 
записнике 
Струшнпг већа 

Щкплска и 
ппщтинска 
такмишеоа у 
рукпмету 

ФЕБРУАР Шланпви  
већа 

Впђеое екипа на 
такмишеое 
и припрема за истп 

Евиденција крпз 
записнике 
Струшнпг већа 
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Щкплска и 
ппщтинска 
првенства у 
кпщарци 

МАРТ Шланпви  
већа 

Впђеое екипа на 
такмишеоу 
и припрема за истп 

Евиденција крпз 
записнике 
и диплпма за некп пд 
прва 3 места 

Щкплска и 
ппщтинска 
првенства у малпм 
фудбалу 
 

АПРИЛ Шланпви већа Впђеое екипа на 
такмишеоу 
и припрема за истп 

Евиденција крпз 
записнике 
и диплпма за некп пд 
прва 3 места 

Припреме за 
пбележаваое  
Дана щкпле 
Ушещће у 
активнпстима  
ппвпдпм Дана 
щкпле; 
утакмица између 
разреда 

МАЈ Шланпви  
већа, 
педагпг, 
директпр,  
впђе тимпва,  
наставници  
разредне  
наставе 

Спрпвпђеое  
пријатељскпг 
такмишеоа међу 
ушеницима, разлишитих 
разреда 

Евиденција крпз 
записнике 
Струшнпг већа 

Крпс РТС-а 
за ушенике пд  
1. дп 8. разреда 
Излет са пещашеоем 
у ближу пкплину 5. и 
6. разред 

МАЈ Шланпви  
већа, 
педагпг, 
директпр,  
впђе тимпва,  
наставници  
разредне  
наставе 

Прганизација крпса “За 
срећније детиоатвп” и 
дпгпвпр п реализацији 
и терминима 

Евиденција крпз 
записнике 
Струшнпг већа 

Прганизпваое 
турнира између 
пдељеоа у 
пдређенпм сппрту 

МАЈ Шланпви већа Спрпвпђеое и 
прганизација 
такмишеоа 

Евиденција крпз 
записнике 
Струшнпг већа 

Групни пдлазак на 
сппртску 
манифестацију , 
дпгађај  

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Шланпви већа 
наставници  
разредне  
наставе 

Пдлазак и присуствп 
манифестацији, 
дпгађају 

Евиденција крпз 
записнике 
Струшнпг већа 

 

5.2.7.План сарадње са родитељима 

5.2.7.1. Први разред 

Време 
активнпсти 

САДРЖАЈ НПСИПЦИ ППСЛА 

 
 
СЕПТЕМБАР 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК ( инфпрмације на ппшетку 
щкплске гпдине, избпр шлана за Савет рпдитеља, календар 
рада, план сарадое, пбавезе рпдитеља према щкпли и 
права, ппщтпваое кућнпг реда у щкпли, кухиоа , 
псигураое, Црвени крст,предаваое, Дан птвпрених врата,  
дппунска настава, прпвера ппдатака п ђацима путницима, 
дефицијентнпсти ппрпдице, пбразпваоу рпдитеља...)  
ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 

Пдељеоске старещине 

 
ПКТПБАР 

Индивидуални разгпвпри са рпдитељима ушеника кпји 
изпстају са наставе, кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка, 
саветпдавни рад  и псталп 
РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК ( дпгпвпр п реализацији наставе 
у прирпди) 

Пдељеоске старещине, 
предметни наставник, ПП 
служба 
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НПВЕМБАР 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (инфпрмације п успеху на првпм 
класификаципнпм перипду, владаое ушеника, мере за 
пствариваое бпље сарадое са рпдитељима у циљу 
ппбпљщаоа успеха, извещтај шлана Савета рпдитеља са 
састанака, текућа питаоа (израда дпмаћих задатака, 
хигијена, припремаое приредбе...)/ИНДИВИДУАЛНИ 
РАЗГПВПРИ 

Пдељеоске старещине 

 
ДЕЦЕМБАР 

Индивидуални разгпвпри са рпдитељима, саветпдавни 
рад 

Пдељ. стар., предметни 
наставник, ПП служба 

 
 
ЈАНУАР 
ФЕБРУАР 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК ( инфпрмације п успеху и 
владаоу ушеника у првпм пплугпдищту, изпстанци, ефекти 
дппунске наставе и редпвнпст ппхађаоа, извещтај шлана 
Савета рпдитеља са састанака, кприщћеое зимскпг 
распуста, ппшетак наставе у другпм пплугпдищту, смена у 
кпју пплазимп, наредни задаци, текућа питаоа... 

Пдељеоске старещине 

 
МАРТ 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК ( дпгпвпр п реализацији наставе 
у прирпди) 
ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ ( изпстајаое, бплест, 
саветпдавни рад ) 

Пдељеоске старещине, 
предметни наставник, ПП 
служба 

 
АПРИЛ 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (инфпрмације п успеху и 
владаоу у тпку трећег трпмесешја, дпгпвпр пкп 
прганизације екскурзије, резултати ушещћа на 
такмишеоима, текућа питаоа) 

 
Пдељеоске старещине 

МАЈ ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ ( пп пптреби ) Пдељеоске старещине, 
предметни наставник 

 
ЈУН 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК ( успех на крају другпг 
пплугпдищта, владаое ушеника, ппхвале и награде, 
прганизпваое припремне наставе за ппправне испите пп 
пптреби, анализа сарадое, набавка учбеника за наредни 
разред, какп се припремити за наредни разред, текућа 
питаоа... 

 
Пдељеоске старещине 

 

5.2.7.2. Други разред 

ВРЕМЕ     САДРЖАЈ И ПБЛИЦИ САРАДОЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 

IX РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК ( Инфпрмисаое на ппшетку 
щкплске гпдине, Щкплски календар,избпр за шлана Савета 
рпдитеља, план сарадое, права и пбавезе рпдитеља, 
ппщтпваое правила у щкпли, псигураое, Црвени крст, 
бправак, кухиоа, излети, ппсете и екскурзија) 
ИНДИВИДУАЛНЕ ППСЕТЕ 
КПНТАКТИ ТЕЛЕФПНПМ 
ПИСМЕНА ПРЕПИСКА 

Пдељеоске старещине, рпдитељи 

X ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ са рпдитељима ушеника кпји 
изпстају са наставе, кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка, 
саветпдавни рад 

Пдељеоске старещине, рпдитељи, 
предметни наставници, ПП служба 

XI РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (успех и владаое ушеника, мере за 
ппбпљщаое успеха и владаоа, инфпрмисаое п пдлукама 
Савета рпдитеља 
ИНДИВИДУАЛНЕ ППСЕТЕ 
КПНТАКТИ ТЕЛЕФПНПМ 
ПИСМЕНА ПРЕПИСКА 

Пдељеоске старещине, рпдитељи 

XII Индивидуални разгпвпри са рпдитељима, саветпдавни рад Пдељеоске старещине, рпдитељи, 
предметни наставници, ПП служба 
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I/II РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК ( Успех и владаое ушеника, 
изпстанци, ефекти дппунске наставе, извещтаваое са Савета 
рпдитеља, ппдела ђашких коижица) 

Пдељеоске старещине, рпдитељи 

III Свешани рпдитељски састанак (за мајке) 
Индивидуални разгпвпри (изпстајаое, саветпдавни рад) 
Групни рпдитељски састанак( рекреативна настава) 

Пдељеоске старещине, рпдитељи 

IV РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (успех и владаое ушеника, мере за 
ппбпљщаое успеха и владаоа, инфпрмисаое п пдлукама 
Савета рпдитеља, резултати такмишеоа, екскурзија ушеника) 

Пдељеоске старещине, рпдитељи 

V РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (Извещтај са рекреативне наставе) 
Индивидуални разгпвпри 

Пдељеоске старещине, рпдитељи 

VI РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (успех и владаое ушеника, ппхвале 
и награде, ппдела ђашких коижица, анализа сарадое 

Пдељеоске старещине, рпдитељи 

 

5.2.7.3. Трећи разред 

ВРЕМЕ  
АКТИВНПСТИ 

САДРЖАЈ НПСИПЦИ ППСЛА 

 
 
СЕПТЕМБАР 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (инфпрмације на ппшетку щкплске 
гпдине,избпр шлана за Савет рпдитеља, календар рада, план 
сарадое, пбавезе рпдитеља према щкпли и 
права,ппщтпваое кућнпг реда у щкпл:кухиоа , псигураое, 
Црвени крст,предаваое) 
ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 

Пдељеоске старещине 

 
ПКТПБАР 

Индивидуални разгпвпри са рпдитељима ушеника кпји 
изпстају са наставе, кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка, 
саветпдавни рад  и псталп; РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК 
ппвпдпм припреме за рекреативну наставу 

Пдељеоске старещине, 
предметни наставник, ПП 
служба 

 
 
 
НПВЕМБАР 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (инфпрмације п успеху на првпм 
класификаципнпм перипду, владаое ушеника, мере за 
пствариваое бпље сарадое са рпдитељима у циљу 
ппбпљщаоа успеха, извещтај шлана Савета рпдитеља са 
састанака, текућа питаоа...) 
ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 

Пдељеоске старещине 

 
ДЕЦЕМБАР 

Индивидуални разгпвпри са рпдитељима, саветпдавни рад 
(пп пптреби) 

Пдељеоске старещине, 
предметни наставник, ПП 
служба 

 
 
ЈАНУАР 
ФЕБРУАР 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (Инфпрмације п успеху и владаоу 
ушеника у првпм пплугпдищту, изпстанци, ефекти дппунске 
наставе и редпвнпст ппхађаоа, извещтај шлана Савета 
рпдитеља са састанака, текућа питаоа 

Пдељеоске старещине 

 
МАРТ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ (изпстајаое, бплест, 
саветпдавни рад) 

Пдељеоске старещине, 
предметни наставник, ПП 
служба 

 
АПРИЛ 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (инфпрмације п успеху и владаоу у 
тпку трећег трпмесешја, дпгпвпр пкп прганизације 
екскурзије, резултати ушещћа на такмишеоима, текућа 
питаоа; ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 

 
Пдељеоске старещине 

МАЈ ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ (пп пптреби) Пдељеоске старещине, 
предметни наставник 

 
ЈУН 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (успех на крају другпг 
пплугпдищта, владаое ушеника, ппхвале и награде, 
прганизпваое припремне наставе за ппправне испите пп 
пптреби, анализа сарадое,какп се припремити за 4. разред, 

 
Пдељеоске старещине 
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текућа питаоа 

 

5.2.7.4. Четврти разред 

ВРЕМЕ  
АКТИВНПСТИ 

САДРЖАЈ НПСИПЦИ ППСЛА 

 
 
СЕПТЕМБАР 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (инфпрмације на ппшетку 
щкплске гпдине,избпр шлана за Савет рпдитеља, 
календар рада, план сарадое, пбавезе рпдитеља 
према щкпли и права,ппщтпваое кућнпг реда у 
щкпл:кухиоа , псигураое, Црвени крст,предаваое) 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 

Пдељеоске 
старещине 

 
ПКТПБАР 

Индивидуални разгпвпри са рпдитељима ушеника 
кпји изпстају са наставе, кпјима је пптребна дпдатна 
ппдрщка, саветпдавни рад  и псталп 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК ( дпгпвпр п реализацији 
наставе у прирпди) 

Пдељеоске 
старещине, предметни 
наставник, ПП служба 

 
 
 
НПВЕМБАР 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (инфпрмације п успеху на 
првпм класификаципнпм перипду, владаое ушеника, 
мере за пствариваое бпље сарадое са рпдитељима у 
циљу ппбпљщаоа успеха, извещтај шлана Савета 
рпдитеља са састанака, текућа питаоа...) 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 

Пдељеоске 
старещине 

 
ДЕЦЕМБАР 

Индивидуални разгпвпри са рпдитељима, 
саветпдавни рад 

Пдељеоске 
старещине, предметни 
наставник, ПП служба 

 
 
ЈАНУАР 
ФЕБРУАР 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (инфпрмације п успеху и 
владаоу ушеника у првпм пплугпдищту, изпстанци, 
ефекти дппунске наставе и редпвнпст ппхађаоа, 
извещтај шлана Савета рпдитеља са састанака, текућа 
питаоа) 

Пдељеоске 
старещине 

 
МАРТ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ (изпстајаое, бплест, 
саветпдавни рад) 

Пдељеоске 
старещине, предметни 
наставник, ПП служба 

 
АПРИЛ 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (инфпрмације п успеху и 
владаоу у тпку трећег трпмесешја, дпгпвпр пкп 
прганизације екскурзије, резултати ушещћа на 
такмишеоима, текућа питаоа) 

 

 
Пдељеоске 

старещине 

МАЈ ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ (пп пптреби) Пдељеоске 
старещине, предметни 
наставник 

 
ЈУН 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (успех на крају другпг 
пплугпдищта, владаое ушеника, ппхвале и награде, 
прганизпваое припремне наставе за ппправне испите 
пп пптреби, анализа сарадое, текућа питаоа 

 
Пдељеоске 

старещине 
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5.2.7.5.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 

 

5.2.7.6.Шести разред 

 

ВРЕМЕ 
АКТИВНПСТИ 

САДРЖАЈ НПСИПЦИ ППСЛА 

СЕПТЕМБАР РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (инфпрмације на 
ппшетку щкплске гпдине,избпр шлана за Савет 
рпдитеља, календар рада, план сарадое, пбавезе 
рпдитеља према щкпли и права,ппщтпваое 
кућнпг реда у щкпли, текућа питаоа) 
ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 

Пдељеоске старещине 

ПКТПБАР Индивидуални разгпвпри са рпдитељима 
ушеника кпји изпстају са наставе, кпјима је 
пптребна дпдатна ппдрщка, саветпдавни рад и 
псталп 

Пдељеоске старещине, 
предметни наставници, ПП 
служба 
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НПВЕМБАР РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (инфпрмације п 
успеху на првпм класификаципнпм перипду, 
владаое ушеника, мере за пствариваое бпље 
сарадое са рпдитељима у циљу ппбпљщаоа 
успеха, извещтај шлана Савета рпдитеља са 
састанака, текућа питаоа...) ИНДИВИДУАЛНИ 
РАЗГПВПРИ 

Пдељеоске старещине 

ДЕЦЕМБАР Индивидуални разгпвпри са рпдитељима, 
саветпдавни рад 

Пдељеоске старещине, 
предметни наставници, ПП 
служба 

ЈАНУАР ФЕБРУАР РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (Инфпрмације п 
успеху и владаоу ушеника у првпм пплугпдищту, 
изпстанци, ефекти дппунске наставе и редпвнпст 
ппхађаоа, извещтај шлана Савета рпдитеља са 
састанака, текућа питаоа 

Пдељеоске старещине 

МАРТ ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ (изпстајаое, 
бплест, саветпдавни рад) 

Пдељеоске старещине, 
предметни наставници, ПП 
служба 

АПРИЛ РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (инфпрмације п 
успеху и владаоу у тпку трећег трпмесешја, 
дпгпвпр пкп прганизације екскурзије, резултати 
ушещћа на такмишеоима, текућа питаоа 

 

Пдељеоске старещине 
 

 РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (за све рпдитеље 
ушеника 6.разреда укпликп се прганизује 
двпдневна екскурзија) 

Директпр щкпле 

МАЈ ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ (пп пптреби) Пдељеоске старещине, 
предметни наставници 

ЈУН РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК (успех на крају другпг 
пплугпдищта, владаое ушеника, ппхвале и 
награде, прганизпваое припремне наставе за 
ппправне испите пп пптреби, анализа сарадое, 
текућа питаоа 

Пдељеоске старещине 

 

 

5.2.7.7.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 
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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 

 

5.2.7.8.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 
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ЈУН 
Извештај о успеху и владању ученика на крају II полугодишта и 

постигнутим резултатима на завршном испиту 

 

 

 

5.2.8. План сарадње са организацијама и институцијама локалне самоуправе 

 

 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 

 

5.2.9.План културних и других активности 

 

План рада слободних активности је саставни део Годишњих планова рада одељењских већа. 

 

5.2.10.План рада одељенских старешина 

5.2.10.1. 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 

Зорица Ристовић, Мила 

Мишковић, Светлана Ђуковић, 

Јелена Новаковић, 

Драгана Ристовић Снежана 

Милосављевић 

ОКТОБАР  Дечја недеља 

 Дечја права 

 Увођење у навике за 

извршавање обавеза 

 Моје радне навике 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-одељењски старешина 

-ученици 

- Дечији савез 

-стручни сарадник 
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 Неговање традиције и 

обичаји мог краја 

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 

5.2.10.2.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 

-разговор  

-дискусија 

Гордана Андрић 

Јелена Ацовић 

Нада Савићевић 

Виолета Красојевић 

Снежана 
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њен рад  

 Наше обавезе, наше одговорности 

Арсенијевић, 

Снежана 

Милосављевић 

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 
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5.2.10.3.Трећи разред 

ВРЕМЕ АКТИВНПСТ Нашин 
реализације: 

РЕАЛИЗАТПР 

 
СЕПТЕМБАР 

 Наща пдељеоска заједница 

 Правила ппнащаоа у щкпли 

 Ппжељна и неппжељна ппнащаоа у 
пдељеоу 

-разгпвпр  
-дискусија 

Дущица Петрпвић 
Мищкпвић Весна 
Јпванпвић Бисенија 
КпвашевићДрагана 
Драгана Ристпвић 

 
ПКТПБАР 

 Слишнпсти и разлике 

 Дешја права и пдгпвпрнпсти 

 Дружеое са врщоацима из 
издвпјенпг пдељеоа 

 Бпнтпн 

 Сарадоа- тимски рад 

-разгпвпр  
-дискусија 
-едукативна 
радипница 

Пдељеоске старещине 
трећег разреда 

 
НПВЕМБАР 

 Невербална кпмуникација 

 Вербална кпмуникација 

 Здравље је најважније 

 Ппремећаји исхране 

-разгпвпр 
-дискусија 

Пдељеоске старещине 
трећег разреда 

 
ДЕЦЕМБАР 

 Пдплеваое спцијалним притисцима 

 Бплести зависнпсти 

 Насиље међу децпм 

 Насиље над децпм 

-разгпвпр  
-дискусија 
-едукативна 
радипница 
 

Пдељеоске старещине 
трећег разреда 

 
ЈАНУАР 

 Рещаваое прпблема 

 Услпви ушеоа 

 Метпде и технике ушеоа 

-разгпвпр 

Пдељеоске старещине 
трећег разреда 

 
ФЕБРУАР 

 Разлишита занимаоа 

 Хигијенске навике 

 Пднпс и између дешака и девпјшица 

-разгпвпр 
-дискусија 

Пдељеоске старещине 
трећег разреда 

 
МАРТ 

 Љубпмпра, ривалствп и завист 

 Мама, хпћу брата/сестру! 

 Щта је пдрживи развпј 

 Пднпс према нпвцу 

-едукативна 
радипница 
-разгпвпр 
-дискусија 

Пдељеоске старещине 
трећег разреда 

 
АПРИЛ 

 Спципметријскп испитиваое 

 Ја имам таленат 

 Бављеое сппртпм 

-разгпвпр 
-дискусија 
-едукативна 
Радипница 

Пдељеоске старещине 
трећег разреда 

 
МАЈ 

 Награда и казна 

 Ушимп се аргументпваоу 

 Ппмажемп другу у ушеоу 

 Припремамп се за екскурзију 

-дискусија 
-разгпвпр 

Пдељеоске старещине 
трећег разреда 

 
ЈУН 

 Анализа успеха и владаоа 

 Пдељеоска свешанпст 
-разгпвпр 

Пдељеоске старещине 
трећег разреда 
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5.2.10.4. Четврти разред 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

СЕПТЕМБАР  Наша одељењска заједница 

 Правила понашања у школи 

 Безбедност у саобраћају 

 Хуманост 

-разговор  

-дискусија 

Јелена Милетић 

ОбрадовићЗорица 

Биљана Тодоровић 

Љубица Стакић 

Милосављевић 

Снежана 

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 
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5.2.10.5. Пети разред 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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5.2.10.6.Шести разред 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  САДРЖАЈИ РАДА 

СЕПТЕМБАР  Инфпрмације на ппшетку щкплске гпдине, уппзнаваое са календарпм 
рада, уппзнаваое ушеника са правилима ппнащаоа у щкпли  

 Уппзнаваое ушеника са правилникпм п пцеоиваоу  

 Какп се пднпсимп према хуманитарним акцијама и да ли ушествујемп 

  Предаваое МУП-а ,Впјске Србије или Ватрпгасне службе 

ПКТПБАР  Да ли и защтп улазим у сукпб са другима и какп рещевам кпнфликтне 
ситуације  

 Щта ппдразумева тплеранција и ппщтпваое људских права  

 Kакав пднпс имамп са ушеницима старијих разреда  

 Предаваое МУП-а ,Впјске Србије или Ватрпгасне службе 

НПВЕМБАР  Анализа успеха на крају првпг класификаципнпг перипда, 

  дппунска и дпдатна настава - према пптребама ушеника 

  Какп усклађујем пбавезе у щкпли и ван ое 

  Ствараое нпвих хигијенских навика (дешаци/девпјшице) 

  Предаваое МУП-а ,Впјске Србије или Ватрпгасне службе 

ДЕЦЕМБАР  Дпбра кпмуникација - предуслпв за ствараое дпбре атмпсфере у 
пкружеоу 

  Щта бих мпгап/мпгла да ппмпгнем другима  У Нпвпј гпдини – жеље и 
планпви 

  Предаваое МУП-а ,Впјске Србије или Ватрпгасне службе 

ЈАНУАР  Да сам ја наставник, ја бих...  

 Пбележаваое Светпг Саве  

 Крај пплугпдищта- да ли смп задпвпљни ппстигнутим успехпм? 

ФЕБРУАР  Разгпвпр п укљушиваоу ушеника у предстпјећа такмишеоа  

 Прганизпваое индивидуалних разгпвпра са ушеницима 

  Предаваое МУП-а ,Впјске Србије или Ватрпгасне службе 

 Шас за предаваое педагпга/психплпга 

МАРТ  Какп дпнпсим пдлуке, да ли и кп највище утише на мпје пдлуке 

  Ушесталпст изпстајоа са наставе  

 Анализа ефеката дппунске и дпдатне наставе на напредпваое ушеника  

 Превенција и защтита деце пд тргпвине људима 

АПРИЛ  Анализа успеха на крају трећег класификаципнаг перипда 

  Какп дпживљавам успех/неуспех  

 Екплпщке теме - 22.април - Дан планете Земље 

МАЈ  Прганизпваое и извпђеое екскурзије 

  Прпслава Дана щкпле -Анализа ушещћа на такмишеоима  

 Предаваое МУП-а ,Впјске Србије или Ватрпгасне службе 

ЈУН  Защтита пд технишкп-технплпщких ппаснпсти и прирпдних неппгпда 

  Анализа рада пдељеоскпг старещине и сређиваое администрације 
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5.2.10.7.Седми 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 

 Подстицање личног развоја ученика (самопоуздање) 

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 

 Развијање толеранције за различите ставове, особине, навике 

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) 

 Грађење сарадничког односа у одељењу 

ДЕЦЕМБАР 

 Добра  комуникација - предуслов за стварање добре атмосфере у 

окружењу 

 Радне навике и обавезе ван школе 

 Разрешавање сукоба – динамика сукоба и стилови понашања у сукобу 

 У Новој години – жеље и планови 

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 

 Грађење и јачање личних вредносних ставова 

АПРИЛ 

 Анализа успеха на крају трећег класификационаг периода 

 Како доживљавам успех/неуспех 

 Еколошке теме - 22.април -  Дан планете Земље 

МАЈ 

 Прослава Дана школе -Анализа учешћа на такмичењима 

 Негативан и позитиван утицај средине; како избећи негативан утицај 

 Шта бих могао/могла да помогнем другима 

ЈУН 
 Организовање и извођење екскурзије 

 Анализа рада одељењског старешине и сређивање администрације 
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5.2.10.8. 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 

 Зависност од ИТ 

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  

 Моје будће занимање 

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 

 

5.2.11.План школског маркетинга 

5.2.12.1. 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 
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 Огласне табле 

 Књига обавештења 

5.2.11.2.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. 

5.2.11.3. 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) 

 

 

 

 

                                                                        

 

  



68 

 

 

5.3. План екскурзија, излета посета и наставе у природи 

 
Разред Релација Време реализације Носиоци 

Први и ушеници 
пдељеоа са ппсебним 
пптребама, 

Г. Миланпвац – Враћевщница-
Крагујевац – Г. Миланпвац 

 
Директпр, пдељенске 
старещине, струшни впђа 

Други разред 
Г. Миланпвац – Жиша – Матарущка 
баоа- Вроашка баоа – Г.Миланпвац 

 
Директпр, пдељенске 
старещине, струшни впђа 

Трећи, Семедраж 
Г. Миланпвац – Бранкпвина – 
Ваљевп - Г. Миланпвац  

 
Директпр, пдељенске 
старещине, струшни впђа 

Шетврти 
Г. Миланпвац – Бепград - Г. 
Миланпвац 

 
Директпр, пдељенске 
старещине, струшни впђа 

Пети 
Г. Миланпвац – Струганик- Трщић- 
Трпнпща-Баоа Кпвиљаша - Г. 
Миланпвац 

 
Директпр, пдељенске 
старещине, струшни впђа 

Щести 

Г. Миланпвац – Крущевац-Нищ-
манастир Манасија -Раваница– 
Ресавска Пећина – Лисине- Г. 
Миланпвац 

 
Два дана 

Директпр, пдељенске 
старещине, струшни впђа 

Седми 

Г. Миланпвац –Феликс Рпмулијана-
Негптин-Ђердап-Д.Миланпвац-
Лепенски вир-Сребрнп језерп-Гпрои 
Миланпвац 

 
Два дана 
 

Директпр, пдељенске 
старещине, струшни впђа 

Псми 

Г. Миланпвац –Идвпр-Кащтел Ешка-
Бешеј-Двпрац Дунђерски-Ајфелпва 
превпдница-Субптица-Палић-
Зпбнатица-Нпви Сад--Стражилпвп-
Крущедпл-Г. Миланпвац 

Пктпбар 2018. 
. 
 
 
Три дана 

Директпр, пдељеоске 
старещине, струшни впђа 
 

Щкпла у прирпди 
Тара/ Бели бпр  
1-4 

Прплеће 2019. Директпр, пдељ. старещине 

Излети са пещашеоем 
У ближпј пкплини ппщтине 
(релације дате у пквиру щкплских 
прпграма) 

У тпку щкплске гпдине/ 
пктпбар, мај 

Директпр, пдељенске 
старещине 

Ппсета Ппжаревцу- 
„Етнп игре“ у ПЩ“Краљ 
Александар I“ 

 Првп пплугпдищте 
Наставници српскпг језика и 
музишке културе 

Ппсета Коажевскп-
српскпм театру, 
Крагујевац 

 Април 2018. Наставници српскпг језика 

Ппсета Дпму културе 
Шашак 

 Тпкпм щкплске гпдине Наставници српскпг 

Сајам коига у Бепграду  Пктпбар 2018. Заинтереспвани наставници 

Сајам науке у Бепграду  Децембар 2018. 
Заинтереспвани наставници 
и ушеници 

Излет у Бепград   Април, мај 2019. 
Заинтереспвани наставници 
и ушеници старијих разреда 

Излет у Крагујевац Ппсета Акваријуму Април, мај 2019. 
Заинтереспвани наставници 
и ушеници старијих разреда 

Излет ушеника 8 
разреда Музеј Никпле 
Тесле – Бепград 

 Мај 2019. 
Заинтереспвани наставници 
и ушеници старијих разреда 
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5.4. План екскурзија по разредима од  V –VIII  разреда 

Раз. Релација Циљеви Задаци 

V Г. Миланпвац – 
Струганик - Трщић 
– манастир 
Трпнпща –Баоа 
Кпвиљаша – Гпрои 
Миланпвац 
(једнпдневна) 

уппзнаваое прирпдних леппта нащег краја  
уппзнаваое културнп, истпријскпг и духпвнпг наслеђа 
ппвезиваое стешених знаоа из истприје, гепграфије, 
српскпг језика 
развијаое ппзитивнпг пднпса према наципналним, 
културним и естетским вреднпстима 
развијаое ппзитивних спцијалних пднпса и другарства 
развијаое интереспваоа за прирпду и изграђиваое 
екплпщких навика 

Ппсета Струганику 
(рпдна кућа 
Живпјина Мищића), 
Трщићу (рпдне куће 
Вука Карчића), 
манастиру Трпнпща, 
Баои Кпвиљаши 

VI Г. Миланпвац – 
Крущевац – Нищ 
(нпћеое) - 
манастир Манасија 
–  манастир 
Раваница - 
Ресавска пећина –- 
впдппад Лисине  – 
Гпрои Миланпвац 
(двпдневна) 

уппзнаваое прирпдних леппта нащег краја  
уппзнаваое културнп, истпријскпг и духпвнпг наслеђа 
ппвезиваое стешених знаоа из истприје, гепграфије 
преппзнаваое живптиоскпг света  
развијаое ппзитивнпг пднпса према наципналним, 
културним и естетским вреднпстима 
развијаое ппзитивних спцијалних пднпса и другарства 
развијаое интереспваоа за прирпду и изграђиваое 
екплпщких навика 

Ппсета граду кнеза 
Лазара и цркви, 
ппсета 
знаменитпстима 
Нища и пкплине, 
ппсета манастиру 
Манасија и Ресава, 
пбилазак Ресавске 
пећине и впдппада 
Лисине 

VII Г. Миланпвац –  
Феликс Рпмулијана 
– Негптин – 
Ђердап– Дпои 
Миланпвац 
(нпћеое) – 
Лепенски Вир – 
Сребрнп језерп  
(двпдневна) 

уппзнаваое прирпдних леппта нащег краја  
уппзнаваое културнп, истпријскпг и духпвнпг наслеђа 
ппвезиваое стешених знаоа из истприје, гепграфије, 
српскпг језика 
развијаое ппзитивнпг пднпса према наципналним, 
културним и естетским вреднпстима 
развијаое ппзитивних спцијалних пднпса и другарства 
развијаое интереспваоа за прирпду и изграђиваое 
екплпщких навика 
 

Ппсета лпкалитету 
Феликс Рпмулијана, 
ппсета 
знаменитпстима 
Негптина, 
панпрамскп 
разгледаое 
Ђердапске клисуре, 
ппсета ХЕ Ђердап, 
ппсета Дпоем 
Миланпвцу, 
лпкалитету Лепенски 
вир и Сребрнпм 
језеру 

VIII Гпрои Миланпвац 
– Идвпр – Кащтел 
Ешка - Бешеј – 
Двпрац Дунђерски 
–Ајфелпва 
превпдница – 
Субптица (нпћеое) 
– Палић – 
Зпбнатица – Нпви 
Сад (нпћеое) – 
Стражилпвп – 
Крущедпл 
(трпдневна) 

уппзнаваое прирпдних леппта нащег краја  
уппзнаваое културнп, истпријскпг и духпвнпг наслеђа 
ппвезиваое стешених знаоа из истприје, гепграфије 
преппзнаваое живптиоскпг света  
развијаое ппзитивнпг пднпса према наципналним, 
културним и естетским вреднпстима 
развијаое ппзитивних спцијалних пднпса и другарства 
развијаое интереспваоа за прирпду и изграђиваое 
екплпщких навика 
 

Ппсета Идвпру 
(рпднпм месту 
Михаила Пупина), 
Кащтелу Ешка, Бешеју, 
пбилазак двпрца 
Дунђерски (Фантаст), 
Ајфелпве 
превпднице, 
пбилазак 
знаменитпсти 
Субптице, ппсета 
Палићу и Зпбнатици, 
пбилазак 
знаменитпсти Нпвпг 
Сада, ппсета 
Стражилпву, ппсета 
манастиру Крущедпл 



70 

 

 

VI ПЛАНОВИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

6.1. 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 планирању сарадње давањем конкретних идеја, преношење личних искустава у 

сарадњи ради лакшег превазилажења евентуалних потешкоћа. 
 

6.1.1.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. 
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6.1.2. 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. 

 

6.2.План стручног усавршавања запослених – усваја се као посебан документ 

 

Врста Пблик струшнпг усаврщаваоа 
Планиранп време 
пствариваоа  

Активнпсти 
 

 
 
 
   У  
 
устанпви 
 
 

Угледни шаспви  
Првп и другп 
пплугпдищте 

прганизпваое, 
извпђеое,дискусија и 
анализа 

Излагаоа са струшних усаврщаваоа на 
састанку струшних пргана 

Првп и другп 
пплугпдищте 

прганизпваое, 
извпђеое,дискусија и 
анализа 

Прпјекти васпитнп-пбразпвнпг 
карактера у устанпви   

Првп и другп 
пплугпдищте 

Ушещће у активнпстима у 
пквиру прпјекта SHАRE 

Пблик струшнпг усаврщаваоа кпји је 
припремљен и пстварен у устанпви у 
складу са пптребама заппслених 

Првп и другп 
пплугпдищте 

Прганизпваое и 
реализација 

 

Приказ коиге, прирушника,струшнпг 
шланка, шаспписа и дидактишкпг 
материјала других аутпра из пбласти 
пбразпваоа и васпитаоа  

Првп и другп 
пплугпдищте 

Присуствп, дискусија и 
анализа 

 

Пствариваое активнпсти кпје 
дппринпсе унапређиваоу пбразпвнп-
васпитнпг прпцеса(предаваоа, 
приредбе, излпжбе..) 

Првп и другп 
пплугпдищте 

Прганизпваое, ушещће 

 
Прганизпваое пдласка ушеника на 
културне и сппртске дпгађаје и 
манифестације 

Првп и другп 
пплугпдищте 

Прганизпваое и 
реализација 
 

 Ангажпваое у раду струшних друщтава Тпкпм щкплске гпдине Ушещће у активнпстима 

 
Маркетинг щкпле, ушещће у припреми 
щкплскпг листа и Извещтаја 

Тпкпм щкплске гпдине 
Прганизпваое, 
реализација 

 
Прганизпваое предаваоа, коижевних 
сусрета 

Тпкпм щкплске гпдине Ушещће, реализација 

 Струшне ппсете, путпваоа Тпкпм щкплске гпдине Ушещће 

 Рад са студентима  Тпкпм щкплске гпдине 
Држаое наставе пред 
студентпм, инструктивни 
рад 

 
 Ван  
устанпве 
 

Акредитпвани прпграми-семинари у 
складу са кпмпетенцијама у Каталпгу 
СУ  

У тпку щкплске гпдине  

Акредитпвани прпграми-уже струшни 
семинари у складу са Каталпгпм СУ 
наведени у планпвима Струшних већа 
 

 
У тпку щкплске гпдине 
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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. Мултимедијални садржаји у функцији образовања 

2. Индивидуализација – моја стратегија подучавања 

3. У борби проти насиља учествујемо сви ми  

4. Обука за Електронски днавник 
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VII ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 

7.1. Праћење и евалуација 

 

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. 

 

Прилози: 

 

1. План рада директора школе 

2. Распоред часова  

3. Распоред дежурства наставника 

4. Број дечака и девојчица и укупан број по одељењима 

 

 

Тим задужен за израду Годишњег плана рада за 2018/ 2019. године: 
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Координатори: 

 

Весна Даниловић – наст. техничког и информатичког образовања 

Славица Ликић- помоћник директора 

           Весна Недић- педагог 

           Јелена Ацовић- наст. разредне наставе 

Драгана Спасојевић- наст. физичког васпитања 

Милош Марковић- наст. техничког и информатичког образовања 

 

Чланови тима: 

Бисенија Јовановић- учитељ 

 Јелена Милетић- учитељ 

Светлана Ђуковић- учитељ 

Нада Савићевић –учитељ 

Зора Новаковић- дефектолог 

Славица Радојичић- наст. енглеског језика 

Данијела Лазаревић - наст.српског 

Радмила Опанчина- наст. математике 

Зоран Недељковић- наст.физике 

Миланко Брадић- наст.хемије 

Биљана Малеш- наст.историје 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

ОШ „Краљ Александар I“     ПИБ: 100889363 

Ул. Хероја Дражевића бр 2     Матични број: 07177283 

Горњи Милановац     e-

mail:prvaosnovnaopentelekom@gmail.com 

Тел: 032/ 720 – 465     сајт: www.kraljaleksandargm.edu.rs 

        032/ 711 – 814 

 

 

 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ  

2018 / 2019. ГОДИНУ 
 

 

   Директор школе:      Председник Школског одбора: 

 

   Драгица Радишић       Зорица Ристовић 

 

  _____________________________                              ______________________________ 

 
 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 
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