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1. УВОД 
 

Уводне напомене 

 -Основна школа ”Ј.Ј.Змај” у  Врању представља јединствену   установу. Школа има 

својство правног лица,са правима, обавезама и одговорностима на основу Закона о 

основама система образовања   и васпитања, Статута школе и других законских прописа.  

Школа обухвата сву децу која су обавезна да похађају наставу са реона друге и треће месне 

заједнице града Врања. 

Школа нема у свом саставу подручна или друга одељења. 

Полазне основе програмирања и планирања рада школе у школској 2018 / 

2019.години биле су: 

-Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС''88/2017) 

- Закон о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС''55/2013,101/2017 и 

27/2018 ) 
 -Статут ОШ“Јован Јовановић Змај“ Врање   

-Развојни план установе на основу којег су формиране смернице развоја школе и 

дефинисани развојни циљеви ; 

 

-Правилник о наставном плану и програму  за први, други, четврти разред  основног 

образовања и васпитања и  наставном програму за трећи разред основног образовања и 

васпитања   („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/05, 15/06, 2/08, 7/10, 3/11, 

7/11, 1/13 и 11/14 

- Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 

1/13, 11/14); 

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

наставни програм за пети разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни 

гласник” број 6/07, 3/11, 1/13, 4/13); 

-Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник” број 5/08, 3/11, 1/13 и 5/14); 

 - Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник” број 6/09, 3/11 и 8/13); 

- Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник” број 2/10, 3/11, 8/13 и 5/14);  

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

основног образовања и васпитања(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 

7/10); 

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

–Просветни гласник“, број 5/12) 

  

-Правилник о програму завршног испита у основном обр Правилник о степену и врсти 

образовања  наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); 

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

школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) 
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-Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника који изводе 

образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 27/87, 1/89 и „Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); 

 

-Правилник о оцењивању ученика основне школе (''Службени гласник РС – Просветни 

гласник'', бр.93/04, 92/05, 74/11 и 67/13); 

 

-Правилник о дозволи рада наставника, васпитача и стручних сарадника (''Службени 

гласник РС – Просветни гласник бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015); 

 

-Правилник  о сталном стручном усавршавању и стицању знања наставника, васпитача и 

стручник сарадника (''Службени гласник РС – Просветни гласник'', 86/2015); 

 

-Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавања јавних исправа у основној 

школи (''Сл.гласник РС'', бр. 55/06,51/07,67/08,39/2011,82/2012,8/2013 и 70/2015) ; 

 

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

образовно –васпитним стандардима, (Република Србија, Министарство просвете, 2007); 

 

-Правилник о стандардима квалитета рада установе(„Сл.гласник РС“бр.7/2011 и 68/2012); 

 

-Приручник за инклузивни развој школе (Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања,2010);  

-Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математике и природа и друштво („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, број 5/11); 

-Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5/10); 

-Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“, број 1/10); 

-Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5/11). 

-Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној 

школи (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/90); 

-Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним 

школама (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 27/87).  

-Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања  („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС), 
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Наша школа има развијену интеринституционалну и интерсекторску сарадњу.Сарадња са 

релевантим институцијама: 
 

Центар за социјални рад 

Развојно саветовалиште 

Основне и средње школе у граду 

Ромска канцеларија 

Канцеларија за младе 

Локална самоуправа 

Школа анимираног филма 

Јединица школске управе у Врању 

Ликовна радионица 

Центар за развој локалних услуга социјалне заштите 

49 партнерских школа из Југоисточне Европе из пројекта „Регионална подршка 

инклузивном образовању“ 

10 партнерских школа из Србије у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ 

Сарађујемо са локалним и иностраним невладиним организацијама и удружењима грађана: 

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију 

Канцеларија Европске Уније и Савета Европе 

Песталоци фондација из Швајцарске 

УГ Нексус из Врања 

УГ Позитив из Врања 

Ове школске године реализујемо пројекте: 

„Регионална подршка инклузивном образовњу“-ЕУ и Савет Европе 

„Образовање за права детета“-Песталоци фондација-Швајцарска и УГ Нексус,Врање 

„Кругови пријатеља“ –ЦИП,Београд 

Одред извиђача „Завичај“ 
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   2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

Универзалне и специјализоване учионице и кабинети    

Ред. 

бр. 
Назив  објекта 

Бр. 

прос. 
Степен опремљености 

1. 
Универзалне учионице  класичног 

типа од  1 - 4 разреда 
6 

Класично опремљене уз могућност 

коришћења наставних средстава 

2. 

Специјализоване учионице за : 

    - српски језик 

    - стране језике 

    - историју и географију 

    - математику 

    -“Кутак за опуштање“ 

   - „Клуб за израду домаћих 

зaдатака“ - Продужени боравак 

 

2 

1 

1 

2 

1 

      1 

 

 

                     ” 

3. 

Кабинети за : 

   - хемију и физику 

   - биологију 

   - ликовну културу 

   - музичку културу 

   - страни језик 

   - верска настава/грађ.васпитање 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

                     ” 

4. Радионице ТИО 2 Специјално опремљене 

5. Дигитални кабинет 1 Специјално опремљене 
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Спортска сала и терени 

 

         Просторни услови за реализацију здравствене  заштите  и  исхране ученика 

Ред 

бр. 
Назив објекта 

Број. 

прост. 
Степен опремељености 

  1. Кухиња     1 средње опремљена 

  2. Зубна амбуланта     1 савремено опремљена 

 

     

          Помоћне просторије, ходници и остало 

Ред. 

бр. 
Назив објекта 

Број 

прост. 
Степен опремљености 

1. Холови 1 опремљен витринама 

2. Ходници 5 служе за комуникацију 

3. Простор за јавне манифестације -                   / 

4. Столарска радионица 1 потпуно опремљена 

5. Котларница 1 средње опремљена 

6. Оставе 2 Опремљене 

7. Свлачионице 2 Слабо опремљене 

Ред. 

бр. 
Назив објекта 

Број. 

прост. 
Степен опремљености 

1. Фискултурна сала 1 слабо опремљена 

2. Спортски терен за мали фудбал 1 Опремљен 

3. Спортски терен за кошарку 1 Опремљен 

4. Спортски терен за рукомет 1 Опремљен 
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Простор за управу, наставнике и администрацију 

Ред. 

бр. 
Назив објекта 

Број. 

прост. 
Степен опремљности 

1. Канцеларија за директора 1 класично опремљена 

2. Канцеларија за секретара школе 1 класично опремљена 

3. Канцеларије за педагога и психолога 2 класично опремљене 

4. Административна канцеларија 1 класично опремљена 

5. Канцеларија за наставнике 1 класично опремљена 

6. 
Канцеларија за наставнике физичког  

васпитања  
1 класично опремљена 

 

Подаци о укупном простору и његовој адекватности 

Ред. 

бр. 
Назив објекта 

Број 

прост. 

1. Универзалне учионице 8 

2. Специјализоване учионице 8 

3. Кабинети 6 

4. Сала за физичко васпитање 1 

5. 
Радионице за ТО са наставничком 

канцеларијом 

2 

6. Канцеларија за наставнике 2 

7. Канцеларија за директора 1 

8.  Канцеларија за помоћника директора  - 

9. Канцеларија за педагога и психолога 2 

10. 
Канцеларија за административно 

особље 

1 

11. Зубна амбуланта 1 

12. Библиотека 1 

13. Дигитални кабинет 1 

14. Портирница 1 

15. Столарска радионица 1 
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16. Оставе 2 

17. Холови 1 

18. Котларница 1 

19. Ходници 5 

20. Простор за јавне манифестације - 

21. Кухиња  1 

22. Шупа - 

23. Санитарне просторије  

24. Просторије за рад секција 8 

25. Спортски терени 4 

26. Двориште школе 1 

 

Полазаћи од наведеног школског простора и броја ученика у школи постоје 

нормални просторни услови за извођење наставе. Укупна површина унутрашњег простора 

је 3328 метара квадратних. Површина по просторијама се може видети из главног пројекта 

за реконструкцију и доградњу школе. 

Када је у питању опремљеност школе како наставним средствима тако и 

намештајем може се констатовати да школа није опремљена у мери у којој то захтевају 

нормативи опреме и наставних средстава у основном образовању и васпитању. Ово 

нарочито важи за школски намештај који се од оснивања школе практично није мењао. 

Школа има школску библиотеку и меди.школска библиотека има 10026 књига.У 

склопу библиотеке   су смештена аудио - визуелна и друга наставна средства. 

 

Школа располаже и са следећим важнијим наставним  средствима: 

Лаптоп 8 комада 

Пројектор  3 комада 

Камера  1 комад 

Штампач 3 комад 

Штампач  3у1 2 комада 

Интерактивна табла 2 комада 
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3.  КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

СПИСАК РАДНИКА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Јован Јовановић Змај  В Р А Њ Е 

ЗА ШКОЛСКУ  2018/2019. годину 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКА 

 

ШКОЛСКА 

СПРЕМА 

ДАТУМ И 

ГОДИНА 

РОђЕЊА 

 

РАДНИ 

СТАЖ 

1.  Илић Саша 7 23.10.1973. 16 

2.  Костић Ана 7 18.03.1985. 6 

3.  Стевановић Душан 7 21.10.1972 18 

4.  Милена Станковић 7 23.7.1992. 3 

5.  Стевановић Светислав 7 11.01.1960. 35 

6.  Митић Негован 7 13.05.1959. 30 

7.  Станојковић Зоран 7 24.03.1959. 28 

8.  Станковић Весна 7 13.05.1964. 24 

9.  Здравковић Славица 7 24.05.1966. 26 

10.  Петровић Ненад 7 26.04.1965. 24 

11.  Додић Стојановић Наташа 7 14.07.1972. 23 

12.  Стошић Милица 7 01.03.1971. 22 

13.  Продановић Весна  7 19.10.1966. 21 

14.  Петровић Весна  7 06.03.1960. 25 

15.  Костић Весна 7 27.05.1968. 27 

16.  Тасић Стојан 7 17.11.1965. 26 

17.  Андрејевић Гордана 7 10.09.1966. 20 

18.  Mитић Слађана 7 03.03.1976 19 

19.  Максић Драган 7 30.01.1966. 17 

20.  Ристић Трајковић Марина  7 08.07.1973. 19 

21.  Арсић Невенка 6 07.07.1964. 25 

22.  Здравковић Бранислав 7 01.05.1974 10 

23.  Арсић Татјана 7 05.11.1974. 17 

24.  Русимовић Жика 7 03.09.1967. 18 

25.  Бандовић Горан 7 07.09.1972. 20 

26.  Накић Драган 7 12.06.1963. 30 

27.  Вељковић Владица 7 17.2.1991. 0 

28.  Димитријевић Љ. Љиљана 7 23.08.1961. 31 

29.  Станковић Индира  7 21.07.1968. 20 

30.  Стојановић Славица 7 15.05.1955. 34 

31.  Стојковић Весна 7 26.06.1962. 30 

32.  Јањић Драгана 7 13.08.1963. 30 

33.  Стојановић Милосав 7 20.7.1965. 21 

34.  Стојановић Снежана 7 5.7.1971. 18 

35.  Златановић  Драгана 7 04.08.1972. 18 

36.  Декић Милена 7 30.06.1984. 10 
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37.  Ристић Гордана 7 21.09.1974 14 

38.  Антић Мирослав 6 12.08.1957 35 

39.  Николић Снежана 7 09.12.1967. 18 

40.  Стојилковић Предраг 7 28.06.1982. 13 

41.  Николић Катарина 7 12.7.1981. 11 

42.  Стојановић Данијела 7 18.02.1983. 4 

43.  Стошић Душица  6 29.07.1961. 31 

44.  Стоиљковић Миле 7 12.12.1960 34 

45.  Јовановић Драган 6 23.09.1962. 30 

46.  Митић Валентина 6 14.06.1965. 26 

47.  Димитријевић М. Љиљана 6 15.05.1960. 25 

48.  Јовановић Биљана 7 23.11.1968. 25 

49.  Поповић Љиљана 7 26.05.1968. 23 

50.  Пешић Стошић Марина 7 11.05.1977. 13 

51.  Пешић  Стојан  3 4.9.1968 25 

52.  Стојановић Горан 4 11.12.1962. 30 

53.  Станковић Горан 3 29.4.1965 16 

54.  Штралегер Милица 1 07.10.1989. 5 

55.  Младеновић Анђелка 1 22.07.1960. 35 

56.  Ташковић Предраг 1 05.08.1972. 17 

57.  Трајковић Весна  2 16.09.1960. 32 

58.  Маринковић Стамена  1 25.02.1957. 20 

59.  Анђелковић Драган 3 21.10.1963. 33 

60.  Митић Славица 1 20.10.1966. 33 

61.  Трајковић Витомир 1 15.01.1964. 33 

62.  Марковић Слађана 7 24.08.1972. 12 

63.  Мишић Мирослав 7 20.02.1981. 14 

64.  Микић Љиљана 6 14.11.1971. 15 

65.  Митић Милица 7 09.01.1986. 9 

66.  Митровић Милунка 7 05.06.1962. 19 

67.  Спасић Тања 7 07.02.1977. 13 

68.  Поцевска Сузана 7 13.02.1975. 16 

69.  Ана Голубовић 7 25.05.1977. 1 

70.  Маријана Јефтић Радуловић 7 25.05.1977. 10 

71.  Марија Трајковић 7 20.08.1983. 12 
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Структура по квалификацијама 

Ред. 

бр. 
Радно место Стручна спрема 

Број 

Извршилаца 

1. Директор висока 1 

2. Психолог висока 1 

3. Педагог висока 1 

4. Наставници разредне наставе висока 7 

5. Наставници разредне наставе виша 6 

6. Наставници предметне наставе висока 39 

7. Наставници предметне наставе виша 2 

8. Стручни сарадник: библиотекар  висока 1 

9. Секретар школе висока 1 

10. Административни радници средња 1 

11. Шеф рачуноводства висока 2 

12. Техничко особље КВ 2 

13. Помоћно особље основна школа 7 

   Укупно: 71 

 

 Структура по годинама службе 

Ред. 

бр. 

Профил 

стручности 

0 – 

5 
5 – 10 10 - 15 15 – 20 20 - 25 25 - 30 30 – 35 35 – 40 

1. Директор    1     

2. Наставници 3 6 10 14 12 9 1 3 

3. 
Стручни 

сарадници 
2  1  2    

4. 
Администр. 

особље 
1  1   1   

5. 
Помоћно 

особље 
   1 1 5 2  

Свега 71 6 6 10 13 15 15 3 3 
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Бројно стање ученика и одељења - број смена 

Школа  има   укупно 28 одељења. 

Разред Број ученика Број одељења 
просечан број ученика по 

одељењима 

Први 73           3 24,33 

Други     66(са ИОП2 68)           3 22,66 

Трећи 89 (са ИОП2 92)           3 29,66 

Четврти 59 (ИОП2 61)           3 20,33 

први- четврти 286 (СА ИОП 294)         12 24,5 

Пети 93 (са ИОП)           4 23,25 

Шести 90 (са ИОП2 92)           4 23,00 

Седми 88 (са 

ИОП2,ИОП1 91) 

          4 22,75 

Осми 87 (са ИОП 2 91)           4 22,75 

пети – осми 358 (СА ИОП 367)         16 22,93 

први – осми 644 (661)         28 23,60 

 

Подела одељења на групе у предметној настави    

Разред 

ТИО, Тех. и 

технологија 

број група 

Информ

атика 
Шах 

Цртање 

сликање 

вајање 

Домаћинство 
Грађанско 

васпит. 
Веронаука 

СВЕГА 

број 

група 

Од 1-4 - - - - - - 4 4 

Пети 5 5 - - - 2 3 15 

Шести 5 4 - - - 2  2 13 

Седми 6 4 - - - 3 1 14 

Осми 8 0 - - 4 2 3 17 

СВЕГА 24 13 - - 4 9  13 63 

           Из табеле се види да је да је подела одељења на групе извршена код наставе 

техничког образовања у овим разредима, сходно броју ученика, а према Правилнику о 

формирању одељења, у циљу стварања оптималних услова за рад. 

           Са овим бројем одељења школа ради у две смене. Једну смену чине ученици 1,3,5 и 

7.разреда и то је тзв. непарна смена, а ученици 2,4,6 и 8.разреда чине другу смену или 

тзв.парну смену. Овакав рад школе диктирају просторни услови школе, као и организација 

рада у продуженом боравку. Са оваквом организацијом рада постоје оптимални услови за 

рад школе. 
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                   БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

Раз.-

одељ. 

 

Свега 

Састав по полу Укуп. Срби Роми Остало 

М Ж  

I-1 26 14 12 26 26 - - 

I-2 24 12 12 24 22 2 - 

I-3 23 12 11 23 21 2 - 

Укупн

о 

 

 

 

 

 

 

 

                73 38 35 73 69 4 - 

    II-1 

 

22 12 11 22 22 1 - 

II-2 22 12 10 22 19 2  

II-3 

 

 

 

22 8 14 22 19 2 - 

Укупн

о 

                66 34 32 66 60 5  

III-1 30 17 13 30 28 1 1 

III-2 30 16 14 30 25 5 - 

III-3 29 14 15 29 27 2 - 

Укупн

о 

89 47 42 89 80 8 1 

IV-1 18 11 7 17 16 2 - 

IV-2 21 12 9 20 19 2 - 

IV-3 20 11 9 20 16 3 1 

Укупн

о 

59 34 25 59 51 5 1 

   I-IV 280 153 133 280 260        24 2 

V-1 20 4 13 17 14 3 1 

V-2 24 8 18 26 26 - - 

V-3 21 6 11 17 15 3 - 

V-4 28 16 12 28 28 - - 

Укуп.                 93 36 57 93 83 6 1 

VI-1 21 12 9 21 17 4 - 

VI-2 23 11 9 20 19 4 - 

VI-3 21 11 9 20 16 4 1 

VI-4 23 7 16 23 23 - - 

Укуп. 90 43 47 90 75 12 1 

        VII-1 21 10 10 20 19 2 - 
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VII-2 21 9 11 20 18 3 - 

VII-3 21 15 6 21 18 3 - 

VII-4 25 12 13 25 23 2 - 

Укуп. 88 46 42 88 78 10 - 

VIII-1 18 10 9 19 18 2 - 

VIII-2 25 14 11 25 24 1 - 

VIII-3 22 11 11 22 20 2 - 

VIII-4 22 13 9 22 20 2 - 

Укуп. 87 47 40 88 82         6 - 

V-VIII               346 172 177 346 318 28 2 

I-VIII 644 325 319 644 590 54 4 

Број ученика са сметњама у развоју по разредима 

 

Разред 

П
о
р
ем

ећ
ај

 

го
в
о
р
а 

О
ш

те
ћ
ењ

а 

в
и

д
а 

О
ш

те
ћ
ењ

а 

сл
у
х
а 

 

Т
ел

ес
н

а 

и
н

в
ал

и
д

н
о

ст
 Д
ец

а 
и

з 

со
ц

.н
ес

ти

м
 

Х
р
о
н

и
ч
н

е 

б
о
л
ес

ти
 

С
м

ет
њ

е 
у
 

и
н

те
л
ек

ту

ал
н

о
м

 

п
о
н

аш
ањ

у
 

С
м

ет
њ

е 
у
 

п
о
н

аш
ањ

у
 

П
о
те

ш
к
о
ћ

е 
у
 

ад
ап

та
ц

и
ј

и
 н

а 

со
ц

и
ја

л
н

у
 

ср
ед

и
н

у
 

 

I 1 - - - - - 1 - 1 

II - - - - - - 1 - - 

III - - - - - -         2 - - 

IV - - - - - - 1 - - 

V - - - - - - 1 - - 

VI - - - - - - 1 - - 

VII - - - - - - 2 - - 

VIII - - - - - - 2 - - 

Укупно 1 - - - - - 11 - 1 
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Социјална и национална структура ученика 

Дефицијентност породица 

Разред  Комплетна 

породица 

Живи 

са 

мајком 

Живи 

са 

оцем 

Живи без 

оба 

родитеља 

Преминуо 

Отац Мајка 

I 69 4 0  1  

II 47 15 4 - 1 - 

III 75 14 - - - - 

IV 50 6 3 - - - 

V 87 6 - - 1 - 

VI 76 12 2 - - - 

VII 81 6 - - 1 - 

VIII 75 12 - - - - 

УКУПНО 560 75 9 - 4 - 

 

Запосленост родитеља 

  ОБА 

РОД. 

ЈЕДАН 

РОД. 

НИЈЕДАН ПЕНЗИОНЕР СОЦ. 

ПОМОЋ 

396 172 49 3 24 

 

 



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА  ЗА  ШКОЛСКУ  2018/2019. ГОДИНУ                                   
 

 

 
 
 

18 
 

Ритам радног дана школе, динамика током школске  године 

 

 Организација наставних активности 

  

            Обзиром на расположиви учионички простор кола ради у две смене тзв.непарна и 

парна смена. Непарну смену чине одељења првог, трећег, петог и седмог разреда или 

укупно 14 одељења и то 6 нижих и 8 виших разреда. Парну смену чине одељења другог, 

четвртог, шестог и осмог разреда или укупно 14 одељења и то 6 нижих разреда и 8 виших 

разреда. 

 Школска година почиње радом непарне смене пре подне, а парна смена ради по 

подне. Договором на Активу директора, следеће радне недеље смене се не мењају.  

  

Врсте активности Време реализације 

 пре подне после подне 

1. Припреме за рад 07.30 - 8.00 13.30 - 14.00 

2. Први наставни час 08.00 - 8.45 14.00 - 14.45 

3. Први мали одмор 08.45 - 8.50 14.45 - 14.50 

4. Други наставни час 08.50 - 9.35 14.50 - 15.35 

5. Велики одмор и ужина 09.35 - 10.00 15.35 - 16.00 

6. Трећи наставни час 10.00 - 10.45 16.00 - 16.45 

7. Други мали одмор 10.45 - 10.50 16.45 - 16.50 

8. Четврти наставни час 10.50 - 11.35 16.50 - 17.35 

9. Трећи мали одмор 11.35 - 11.40 17.35 - 17.40 

10. Пети наставни час 11.40 - 12.25 17.40 - 18.25 

11. Петоминутни одмор 12.25 - 12.30 18.25 - 18.30 

12. Шести наставни час 12.30 - 13.15 18.30 - 19.15 
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Подела одељења на наставнике и  остала задужења  из 40-то часовне 

радне недељe 

 Разредна настава 

1/1 Драган Накић 

½ Предраг Стојиљковић 

1/3 Љиљана Микић 

 

2/1 Драган Јовановић 

2/2 Љиљана Љ.Димитријевић 

2/3 Љиљана М.Димитријевић 

 

3/1 Снежана Николић 

3/2 Мирослав Антић 

3/3 Љиљана Поповић 

 

4/1 Миле Стојиљковић 

4/2 Душица Стошић 

4/3 Биљана Јовановић 
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Ред 

бр. 
Име и презиме Наставни предмет Разред Часови 

1. Декић Милена Српски језик 7/1,2,3,4 16 

2. Продановић Весна Српски језик 8/1,2,3,4 16 

3. Стошић Милица Српски језик 5/1,2,3,4 20 

4. 
Поцевска Сузана 

Ана Голубовић 
Српски језик 

6/1,2 
10 

5. Митић Милица Српски језик 6/3,4 10 

6. Митић Негован Енглески језик 5/1,2,3,4 6/1,2,3,4 2/2 18 

7. Митић Слађана Енглески језик 2/3, 7/1,2,3,4 8/1,2,3,4 18 

8. Костић Весна Француски језик 6/13-24, 8/12-34, 5/13 10 

9. Стојковић Весна Руски језик 6/24, 8/12, 5/13 6 

10. Стојановић Славица Руски језик 6/13, 7/14, 7/23, 8/34, 5/2  10 

11. 
Максић Драган 

Милена Тошић 
Ликовна култура 

5-8 20 

12. Арсић Татјана Музичка култура 5-8 20 

13. Тасић Стојан Географија 6/1,2,3,4 8 

14. Петровић Весна Историја 5/1,2,3,4 7/1,2,3,4 8/1,2,3,4 20 

15. Марковић Слађана Географија 5/1,2,3,4 7/2,3 8/1,2,3,4 16 

16. Стевановић Душан Историја 6/1,2,3,4 8 

17. Андрејевић Гордана    Физика 6/1,2,3 7/2,3,4 8/1,2,3,4 20 

18. Арсић Невенка Физика 6/4 2 

19. Златановић Драгана Хемија 7/1,2,3,4 8/1,2,3,4 16 

20. Станковић Милена 
Математика/ 

Информатика 

6/1,2,3 

7/1,2,3    

12 

3 

21. Русимовић Жика Математика 7/1,2,3,4 16 

22. Здравковић Бранислав Математика 8/1,2,3,4 16 

23. Ристић Гордана Математика 5/1,2,3,4 6/4 20 

24. Стојановић Снежана Информатика 5/1,2,3 6/4 4 

25. Стојановић Милоса  Информатика 5/4 6/1,2,3 4 

26.  Јањић Драгана Информатика 5/4 6/4 2 

27. 
Ристић Трајковић 

Марина 
Биологија 

6/3,4 8/1,2,3,4 12 

28. Станковић Индира Биологија 6/1,2 7/1,2,3,4 5/1,2,3,4 20 

29. Стојановић Снежана 
Техничко 

образовање 

7/1,2,4 8/1,2,3   14 

30. Стојановић Милосав 
Техничко 

образовањ  

8/1,2,3,4 8 

31. Бандовић Горан Француски језик 7/14, 7/23, 5/2, 5/4 8 

32. Јањић Драгана 
Техничко 

образовање 

7/2,3,4 6 

33. Стевановић Светислав Физичко васпитање 5/1,2,3,4 7/3,4 7/2(2ч.) 20 

34. Петровић Ненад Физичко васпитање 6/1,2,3,4 8/1,2  18 

35. Станојковић Зоран Физичко васпитање 7/1 7/2(1ч.) 8/3,4 10 

36. Јањић Драгана Тех.и технологија 5/1,4 6/1,2,3,4 12 
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37. Стојановић Милосав Тех.и технологија 5/2,3,4 6/4 8 

38. Стојановић Данијела Географија 7/3,4 4 

39. Митровић Милунка Физика 7/1  2  

40. Мирослав Мишић Енглески језик 3/1,2 4/1,2,3 10 

41. 
Маријана  Јевтић 

Радуловић 
Енглески језик 

1/1,2,3 
6 

42. Марија Трајковић Енглески језик 2/1 3/3 4 

 

Одељењске старешине у предметној настави 

5/1 Светислав Стевановић 

5/2 Татјана Арсић 

5/3 Милица Стошић 

5/4 Слађана Марковић 

 

6/1 Стојан Тасић 

6/2 
Сузана Поцевски 

6/3 Ненад Петровић 

6/4 Гордана Ристић 

 

7/1 Снежана Стојановић 

7/2 Милена Декић 

7/3 Драгана Јањић 

7/4 Жика Русимовић 

 

8/1 Слађана Митић 

8/2 Бранислав Здравковић 

8/3 Весна Продановић 

8/4 
Марина Ристић 

Трајковић 
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Руководиоци одељенских већа 

1 разред 
Драган Накић 

2 разред 
Љиљана М.Димитријевић 

3 разред 
Љиљана Поповић 

4 разред 
Миле Стојиљковић 

5 разред 
Светислав Стевановић 

6 разред 
Милена Станковић 

7 разред 
Драгана Јањић 

8 разред 
Слађана Митић 

 

Руководиоци стручних већа 

Ред. 

бр. 
Веће Задужени наставник 

1. Стручно веће учитеља Љиљана М.Димитријевић 

2. Стручно веће друштвених група предмета Продановић Весна 

3. Стручно веће природних група предмета Милена Станковић 

4. Веће наставника физичког васпитања Стевановић Светислав 

5. Стучно веће уметности Тања Арсић 
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Структура 40 - то часовне радне недеље радника школе                

    Решења о структури 40-то часовне радне недеље саставни су део Годишњег плана 

рада  

Временска норма у оквиру 40-точасовне радне недеље стручни, 

руководећих и управних органа школе 

Директор школе 

Ред 

Број 
Област рада 

Број 

часова за 

директора 

1.  
Организовање рада у школи и инструктивно педагошки надзор обилазак часова, 

припрема консултације и анилза за све врсте наставе и активности 
5 

2.  Израда и праћење остварења Годишњег плана рада школе 6 

3.  Припремање и руковођење седницама 3 

4.  Сарадња са наст.особљем и струч.сарадницима 3 

5.  Мере за унапређивање васпитно-образовног рада 3 

6.  
Рад са ученичким организацијама, културно-забавни живот у школи и сарадња 

са родитељима 
5 

7.  Учешће у раду стручних органа и управних органа школе 5 

8.  Сарадња са друштвеном средином и стручним институцијама 4 

9.  Рад на административно-финансијским пословима 3 

10.  Сарадња са надзорничком службом 1 

11.  Остали послови 2 

Укупно часова: 40 

 

 

Школски педагог и психолог      

                                                               

Ред 

Број 
Област рада шк.педагог шк.психолог 

1.  
Планирање и програмирање образовно-васпитног 

рада  
2 4 

2.  Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 2 3 

3.  Рад са наставницима 4 6 

4.  Рад са ученицима 4 10 

5.  Рад са родитељима (старатељима) 1,5 3 

6.  Рад у стручним органима и тимовима 1 2 

7.  
Сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе   
0,5 1 

8.  
Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање 
4 10 

9.  Остали послови по налогу директора 1 1 

Укупно: 40 часа 40 часа  
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Библиотекар школе                                                                                

Ред 

Број 
Област рада 

Недељни 

фонд часа 

1. Планирање и програмирање рада 2 

2. Праћење и вредновање образовно васпитног рада 4 

3. Рад са наставницима 4 

4. Рад са ученицима 15 

5. Рад са родитељима ( старатељима) 1 

6. 
Рад са директором, стручним сарадницима, 

педагошким асистентом и пратиоцем ученика 
3 

7. Рад у стручним органима и тимовима 5 

8. 
Сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе 
1 

9. 
Вођење документације, припреме за рад и стручно 

усавршавање 
4 

10. Остали послови по налогу директора 1 

Укупно: 40 часа 

 

 

Секретар школе 

Ред 

Број 

 

Област рада 

Недељни 

фонд часа 

1.  Рад на изради нормативних аката школе 5 

2.  Правно-стручна обрада предмета 8 

3.  Праћење законских прописа 5 

4.  Израда и издавање решења,потврда,уговора и др,правних аката 10 

5.  Организује и координира рад административно-финансијске службе; 2  

6.  Прати и контролише рад помоћно – техничког особља 3 

7.  Рад са странкама 5 

8. Други послови  по налогу директора школе 2 

Укупно: 40 часова 
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Административни радник и благајник 

Ред 

Број 
Област рада 

Недељни 

фонд часа 

1. 
Обрачунава плате,накнаде плата и друга примања запослених и о томе 

води евиденцију           
5 

2. Рукује новчаним средствима                                                                                                             5 

3. Води благајнички дневник                                                                                                                5 

4. Саставља статистичке извештаје                                                                                                      5 

5. Обавља дактилографске послове                                                                                                      5 

6. Одлаже дукемтацују у архиву и о томе води евиденцију                                                                 4 

7. 
Заводи преводнице за ученике и води евиденцију о одсељеним и 

досељеним ученицима           
4 

8. Ради на експедицији поште                                                                                                              4 

9. И обавља друге послове по налогу секретара школе                                                                      3 

Укупно: 40 часова 

 

Шеф рачуноводства 

Ред 

Број 
Област рада 

Недељни 

фонд часа 

1.  Пријава документације, котирање, књижење   20 

2.  Исплате и уплате са рачуна 5 

3.  Израда финансијског плана 1 

4.  Израда периодичног и годишњег обрачуна 5 

5.  Прати измене у финансијском пословању 5 

6.  Набавка потребног материјала 2 

7.  Други послови по налогу директора школе 2 

Укупно: 40 часова 

  
  

Домар-ложач 

Ред 

Број 
Област рада 

Недељни 

фонд часа 

 

1.  Одржава школске објекте, уређаје, опрему и инв. у исправном стању      8 

2.  Отклања оштећења и кварове који су једноставнији и мањег обима 4 

3.  Пријављује веће и сложеније кварове  и оштећења 1 

4.  Свакодневно обилази просторије школе и школс.двориште ради увида 

у њихово стање 

2 

5.  Обавља једноставније молеско-фарбарске, машинбраварске, 

столарске,  водоинсталатерске и друге послове 

4 

6.  Прати потрошњу средстава и материјала за одржавање чистоће и 

подноси захтев за требовање 

1 



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА  ЗА  ШКОЛСКУ  2018/2019. ГОДИНУ                                   
 

 

 
 
 

26 
 

7.  Подноси извештај секретару или директору о исправности и чистоћи 

школских просторија и школског дворишта 

1 

8.  Брине се о исправности  ПП уређаја  1 

9.  Стара се о одржавању сталне температуре  централног грејања      8 

10.  Рукује и одржава уређаје централног грејања 2 

11.  Благовремено подноси захтев за набавку огрева 1 

12.  Врши ускладиштење угља 1 

13.  Ван периода грејне сезоне, неговање зеленила у школском дворишту. 4 

14.  Ради друге послове по налогу секретара школе 2 

Укупно: 40 часова 

 

 

Помоћни радници школе  

Ред 

Број 
Област рада Недељни 

фонд часа 

1.  Одржавање хигијене у школског згради  на свом сектору рада 30 

2.  Одржвање хигијене у дворишту на свом сектору  рада 5 

3.  Неговање зеленила у школском дворишту 1 

4.  Доносе и разносе пошту 1 

5.  Помажу на ускладиштењу горива (помоћ мајстору и ложачу ) 1 

6.  Врше проверу на почетку и крају радног времена исправности 

школског објекта (затварање просторија,инсталација и сл) 
1 

7.  Други послови по налогу секретара школе 1 

Укупно: 40 часова 
 

 

 

Сервирка у школи 

Ред 

Број 
Област рада 

Недељни 

фонд часа 

 Издаје храну  ученицима   20 

 Рукује инвентаром кухиње  и одржава га у чистом стању 10 

 Одржава хигијену кухиње и дворишта око кухиње 5 

 Други послови  по налогу секретара школе   5 

Укупно: 40 часова 
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     На основу  Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС”, бр. 88/2017) и чл. 17. и 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), министар просвете, 

науке и технолошког развоја доноси Правилник о календару образовног васпитног рада 

основне школе за 2017/2018.годину. 

     Овим  правилником уређује се време остваривања  наставног плана и програма, односно 

број наставних и радних дана у току школске 2018/2019.године и време коришћења 

распуста ученика.  

• Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи  остварују се у 

току два полугодиша.  

• Прво полугодише почиње у понедељак, 3.септембра   2018. године, а завршава се у 

среду 31. јануара 2019. године.  

• Друго полугодиште почиње у понедељак 18. фебруара 2019. године , а завршва се у 

петак 31. маја 2019.године за ученике осмог разреда, a у петак  14. јуна 2019.године за 

ученике од првог до седмог разреда.  

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

распуст.Јесењи распуст почиње у петак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у 

понедељак, 12. новембра 2018. године.Зимски распуст има два дела – први део почиње 

у уторак, 1. јануара 2019. године, а завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а 

други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се у петак, 15. 

фебруара 2019. године. Пролећни распуст почиње у петак, 26. априла 2019. године, а 

завршава се у  петак, 3. маја 2019. године.За ученике од првог до седмог разреда, летњи 

распуст почиње у понедељак, 17. јуна 2019. године, а завршава се 31. августа 2019. 

године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног 

испита, а завршава се 31. августа 2018. године. 

• Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда оствариваће се у 37 

петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.  

• Наставни план и програм за ученике осмог разреда оствариваће се у 35 петодневне 

наставне недеље, односно 170 наставних дана.  

• Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе. 

• Подела ђачких књижица на крају првог полугођа, одлуком Актива директора је 

4.2.2019., а свечана подела ђачких књижица на крају другог полугодишта ученицима од 

првог до седмог разреда обавиће 28. јуна 2018.године. 

• Дан школе је 24. новембра.  

• У четвртак 8.новембра 2018. године радиће се по распореду часова за петак, а у среду 

24.4.2019. по распореду за петак. 

 

Екскурзије 

Настава у природи и екскурзије ученика од првог до четвртог разреда планирана је за мај 

месец 2019.године. Екскурзије ученика петог, шестог и седмог разреда планира се маја 

месеца 2019.године, а екскурзија ученика осмог разреда у октобру 2018.године. 
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5. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

               

ПЛАН   РАДА  ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

              Педагошки колегијум чине председници стручних већа већа и стручних актива и 

стручни сарадници.Педагошким колегијумом председава директор школе. Педагошки 

колегијум разматра питања у вези организације наставе,унапређивања васпитно-

образовног рада и остваривања плана и програма. 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ПОСЛА 

 

-Доношење програма рада Педагошколг 

колегијума 

-Договор око израде Годишњег програма рада 

-Организација васпитно-образовног 

рада:редовне наставе,ваннаставних активности и 

изборне предмете,дежурство 

наставника,безбедност ученика, екскурзија, 

излети,посете,рекреативна настава и 

обележавање значајних датума 

-Сарадња са свим тимовима на нивоу школе у 

вези пружања подршке у реализацији 

предвиђених планова  за школску 2018/2019. 

-Сарадња са СТИО  у вези ученика којима је 

потребна посебна образовна подршка 

-Сарадња са свим ОВ у вези  испитивања 

интересовања  ученика о новим садржајима које 

треба увести у редовну наставу 

-Сарадња са ОВ у вези испитивања 

интересовања ученика за нове секције 

-Укључивање већег броја ученика у ваннаставне 

активности 

 

VIII-IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-XI 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 
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-Прађење реализације предвиђених планова свих 

тимова на нивоу школе 

-Прослава Дана школе; 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

првог  класификационог периода са посебним 

освртом на први и пети разред,мере за 

напредовање ученика и повећање квалитета рада 

школе 

-Праћење реализације плана рада Продуженог 

боравка 

-Анализа реализације наставног плана и 

програма редовне наставе,ваннаставних 

активности и изборних предмета, 

-Састанак са СТИО  у вези ученика којима је 

потребна посебна образовна подршка 

 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

првог полугодишта; 

-Праћење реализације наставних планова и 

програма од 1-8. разреда,пружање подршке по 

потреби 

- Праћење реализација програма рада свих 

тимова 

 

-Анализа активности у оквиру пројеката 

“Образовање за права деце” 

-Праћење реализације плана тима за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништва 

-Сарадња са СТИО  у вези ученика којима је 

потребна посебна образовна подршка 

-Праћење реализације плана Тима за 

 

 

 

 

XII-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 
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самовредновање 

-Праћење и анализа Плана за инклузивни развој 

школе 

-Праћење плана активности Продуженог боравка  

-Праћење реализације плана ваннаставних 

активности 

 

-Описно оцењивање ученика првог 

разреда,проблеми,тешкоће,предности,недостаци; 

-Организација такмичења 

-Анализа рада стручних органа 

 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

трећег  класификационог периода; 

-Реализација наставног плана и програма; 

-припрема прославе Мале матуре за ученике 

осмог разреда; 

-припрема за завршни испит и упис у средње 

школе; 

-Предлог скице програма рада школе; 

-Припрема за израду извештаја о раду школе: 

- Сарадња са СТИО  у вези евалуације ИОП-а,за 

ученике који раде по ИОП-у 

-Реализација плана РШП и самовредновања 

-Анализа успеха и дисциплине ученика осмог 

разреда ; 

- Анализа успеха и дисциплине ученика од 1 до 

7.разреда; 

 

 

IV-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 
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-реализација наставног плана и програма 

-Предлед постигнућа ученика на такмичењима ; 

-Преглед учешћа запослених на семинарима. 

-Планирање стручног усавршавања за следећу 

школску годину 

-Евалуација рада актива и тимова на нивоу 

школе 

 

 

Чланови тима: 

1. Саша Илић,директор 

2. Весна Станковић, психолог 

3. Марија Милошевић,педагог 

4. Славица Здравковић, библиотекар 

5. Снежана Стојановић 

6. Гордана Ристић 

7. Светислав Стевановић 

8. Љиљана М.Димитријевић 

9. Слађана Марковић 

10. Драган Максић 

11. Весна Продановић 

12. Индира Станковић 

13. Драган Накић 

14. Милена Станковић 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Наставничко веће чине сви наставници школе,стручни сарадници и директор 

школе. Као највиши стручни орган школе бавиће се и следећим питањима: 

     1.  Организациона питања: организација рада школе, организација наставног 

процеса, подела предмета и укупна задужења, формирање одељења и смена, рад 

ученичких организација. 

 

2. Разматра предлог Годишњег плана рада и планова образовно-васпитног рада и 

извештаје о праћењу реализације ШРП и реализацио Акционог плана самовредновања и 

вредновања рада школе. Кључна област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ  
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          3. Праћење рада наставника, успеха ученика и фонда часова на тромесечју, 

полугодишту и на крају школске године. Праћење реализације свих програмских области 

и пројеката школе. Мотивација ученика и наставника за успешнији рад, програмирање 

рада наставника и ученика, организовање и спровођење такмичења ученика, похвале, 

награде и додела признања. 

4. Прати, анализира рад свих стручних тела и стручних  служби и даје предлоге за 

унапређење тог рада. 

5. Утврђује план стручног усавршавања наставника и сарадника 

6. Упознаје наставнике са развојним планом школе 

7. Предлаже органима школе начине  за опремање  учионица наставним средствима 

8. Разматра реализацију плана инклузивне наставе. 

9.Пружа подршку партиципацији ученика у свим областима живота и рада школе 

10. Одлучује о структуирању одељења; 

11. Разрађује ритам радног  дана у школи; 

11. Доноси одлуке  о уџбеницима, приручницима, часописима који ће се користити 

у настави; 

      12. Педагошка истраживања, анализе, извештаји... 

 

13. Предлаже распоред полагања испита и састав испитних комисија, које одређује 

директор школе; 

14. Додељује похвале и  дипломе ученицима; 

15. Одобрава одсуство ученицима преко осам дана; 

16. Оцењује резултате наставника и стручних сарадника и предлаже похвале и 

награде као и унапређивање у складу са прописима; 

17. Оцењује рад наставника и стручних сарадника, приправника; 

18. Изриче васпитно-дисциплинсике мере ученицима када је то утврђено актом 

школе 

 19. Обавља и друге послове предвиђене статутом школе. 

                        

 Наведене задатке Наставничко веће ће углавном обављати кроз седнице и оквирно 

се предвиђа одржавање најмање шест седница, а по потреби држаће се и  више.  
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 Оперативни план Наставничког већа  по месецима 

СЕПТЕМБАР: 

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе,  

- Упознавање Наставничког већа са евалуацијом ШРП и са избором новог подручја 

самовредновања и вредновања рада школе 

- Снабдевеност ученика потребним уџбеницима и прибором за рад, као и њихово 

коришћење,  

- Организација додатне, допунске наставе и слободних активности ученика,  

- Организација родитељских састанака  и друга текућа питања. 

 

НОВЕМБАР: (прва недеља) 

- Анализа успеха, владање и похађање ученика на крају првог класификационог 

периода,  

- Анализа реализације допунске, додатне наставе, слободних активности, ДКР и 

употреба наставних средстава,  

-Упознавање наставничког већа са  Акционим планом за ново подручје   

самовредновања рада школе. 

Оганизација припреме програма прославе Дана школе, 27.јануара - Светог Саве и 

родитељских састанака.  

-Сарадња школе са родитељима – психолог. 

 

ЈАНУАР:  

- Реализација програма за прво полугође,  

- Упознавање НВ са реализациом Акционог плана новог подручја самовредњовања 

–  педагог школе, 

- Анализа успеха, владање и похађање ученика,  

- Анализа плана реализације допунске и додатне наставе,  

-Реализација плана слободних активности и стручних актива,  
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          - Анализа плана сарадње са родитељима, локалном заједницом, културне и друге 

друштвене активности школе,  

- Реализација плана стручног усавршавања наставника , 

- Предлог мера за побољшање успеха у  другом  полугођу, 

- Саопштавање успеха ученика и организација родитељских састанака.  

 

МАРТ: 

- Организација такмичења ученика,  

- Реализација плана професионалног информисања ученика – ПО тим, 

- Упознавање  НВ са реализацијом плана Инклузивне наставе-ПП служба, 

- Текућа питања.  

 

АПРИЛ: 

- Упознавање НВ са реализацијом ШРП – психолог школе  

-Сагледавање постигнућа ученика на такмичењима-директор 

- Реализација плана и програма на крају другог класификационог периода,  

- Анализа успеха, дисциплине и похађање ученика,  

- Организација извођења посета, излета, екскурзија,  

- Друга текућа питања и организација родитељских састанака.  

 

МАЈ: 

- Седница посвећена завршетку рада осмог разреда (утврђивање успеха и 

дисциплине ученика). 

 

ЈУН: 

- Остваривање Годишњег плана рада школе,  



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА  ЗА  ШКОЛСКУ  2018/2019. ГОДИНУ                                   
 

 

 
 
 

36 
 

- Реализација програмских садржаја и задатака на крају школске године из свих 

наставних предмета,  

- Анализа успеха, дисциплине и похађање ученика,  

- Анализа остваривања плана слободних активности, додатне, допунске наставе, 

стручних актива и сарадње са родитељима,  

- Реализација и евалуација активности из ШРП и плана самовредновања (подршка 

ученицима) 

- Додељивање похвала и награда ученицима,  

- Организација поправних испита,  

- Предлог поделе предмета на наставнике за нову школску годину. 

 

АВГУСТ: 

- Организовање припремне наставе, формирање  комисија и организовање 

поправних испита,  

- Подела предмета на наставнике, одељењских старешинстава, одређивање 

руководилаца одељењских већа, формирање актива и комисија, 

- Разматрање предлога  плана рада школе и ШП, 

- Организационе припреме за почетак рада у новој школској години,  

- Школски календар за школску годину,  

- Формирање одељења првог разреда,  

- Утврђивање броја одељења петог разреда за учење страних језика, 

- Упознавање Наставничког већа са успехом ученика осмог разреда на завршном 

испиту, 

- Упознавање Наставничког већа са успехом ученика на поправним и разредним 

испиту . 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА  ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

Време

реализ

ације 

Активности/теме Начин реализације 
Носиоци 

реализације 
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-Усвајање плана рада Одељенског већа за 

2018/2019. школску 

-Планирање професионалног развоја 

наставника на нивоу  Већа у устнови и ван 

установе 

-Састав и бројно стање ученика на почетку 

школске године.  

-Снабдевеност уџбеницима и прибором.  

-Идентификација ученика за часове додатне и 

допунске наставе и утврђивање распореда 

писмених и контролних задатака.  

- Опредељеност ученика за изборне предмете 

- Планирање писаних провера и контролних 

вежби на нивоу ваћа за прво полугодиште 

-Разматрање и усвајање плана рада 

одељенског старешине. 

 -Организација претплате ученика  на  

часописе . 

-Текућа питања ( осигурање ученика, 

естетско-еколошко уређење учионица, 

безбедност ученика у школи и ван ње, 

организација родитељских састанака, 

промоција правила личне хигијене), 

доношење правила понашања на нивоу ОЗ. 

-Израда индивидуалних планова рада 

-Упознавање чланова већа са планом 

стручног усавршавања 

-Ажурирање базе података напредовања 

ученика 

-Имплементира активности предвиђене 

Правилником о информисању ученика и 

Правилником о партиципацији ученика 

-Унапређивање вештине наставника у давању 

повратних информацја ученицима о њиховом 

напредовању и постављању нових циљева-

радионица,презентација,предавање 

-Планирање стручног усавршавања 

наставника у установи и ван установе 

-Међупредметне компетанције,пројектно 

планирање наставе и предузетништво-

креирати планове на нивоу разреда 

 

 

 

Седница 

Одељењског већа, 

дискусија, 

извештавање 

одељењских 

старешина, 

извештавање 

предметних 

наставника, 

накнадно 

наручивање  

уџбеника, израда 

распореда 

писмених и 

контролних 

задатака, 

спровођење анкете 

о опредељености 

за изборне 

предмете и 

слободне 

активности, рад на 

уређивању 

учионица, израда 

паноа са 

правилима 

понашања 

 

 

 

 

 

Израдом плана 

активности 

Хоризонтално 

учење 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, ПП 

служба, 

библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 наставници 

 

ПП служба 
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-Анкете за ученике о новим секцијама 

-Планирање екскурзија 

-Планирање активности везано за 

консултацију ученика око избора релација 

екскурзија и излета 

-Планирање излета  научно-образовно-

васпитног карактера 

- Активности на пројекту ,,Образовање за 

права деце“ –  Имплементација АП на основу 

индикатора остварености права детета у 

образовању 

- Примена протокола о заштити деце од 

различитих облика злостављања 

-евидентирање различитих облика насилног 

понашања код ученика и спровођење мера 

реституције (током целе шк. године) 

- Индентификација ученика којима је 

потребна посебна образовна,здравствена или 

нека друга врста подршке 

-Пружа подршку у планирању ЧОС везано за 

партиципацију ученика 

-Сарадња са Тимом за ИО-реализација 

активности Плана за инклузивни развој 

школе 

-Анализа укључивања ученика у ваннаставне 

активности 

-Реализација предвиђених активности у 

оквиру пројекта „Читалићи“ 

-Акције на промоцији основних правила 

личне хигијене. 

-Резултати анкетирања ученика за слободне 

активности. 

-Текућа питања (организовање хуманитарних 

акција „Деца деци“). 

-Образовање за права деце-реализација 

угледних часова 

-Евалуавија часа од стране ученика-анкета 

-Анкете за ученике о интересовањима за нове 

садржаје у наставним  активност 

 

 

 

 Вођење 

евиденционих 

листа насилног 

понашања,  

часови ОС, 

учешће у 

хуманитарним 

акцијама,записниц

и са састанк са 

Тимом за ИО 

 

ОС, 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

 

 

 

 

 

Тим за СТИО, 

План активности 

 

 

Анкета 

 

На основу предв. 

плана 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, ПП 

служба, 

библиотекар 

 

 

 

 

 

ОС,координато

р тима 

 

 

 

 

Координатор 

СТИО тима 

 

 

ПП служба 

 

Наставници и 

учитељи,учесни

ци пројекта 
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-Извештај о реализацији фонда часова свих 

облика рада на крају првог тромесечја. 

-Успех и владање ученика на крају првог 

тромесечја. 

-Анализа реализације угледних часова. 

-Активности на релизацији циљева и задатака 

акционог плана самовредновања. 

-Анализа примене образовних 

стандарда,исхода 

-Промоција успешних ученика 

-Анализа резултата примене индивидуалних 

планова 

-Анализа учешћа наствник у рад Стручних 

актива и Тимова (тимски рад наставника) 

-Ућешће у организацији Дана школе 

-Активности у области  ПО 

-Анализа базе података напредовања ученика 

у учењу и понашању 

-Консултовање ученика око правила 

понашања у школи 

-Информисање ученика о механизмима за 

остваривања  њихових права 

-Евалуација часова од стране ученика-анкета 

-Извештај о реализацији фонда часова свих 

облика рада на крају првог полугодишта. 

-Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта. 

-Прати реализацију АП остварености права 

детета  

-Анализа реализације циљева и задатака 

Акционог плана самовредновања. 

-Анализа реализованих угледних часова. 

-Анализа реализације плана стручног 

усавршавања 

 

 

 

Седница 

Одељењског већа, 

извештавање, 

дискусија, 

родитељски 

састанци и 

индивидуални 

разговори са 

родитељима, 

израда паноа са 

упешним 

ученицима,сарадњ

а на нивоу школе 

око прославе Дана 

школе 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине , 

предметни 

наставници, ПП 

служба 
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-Анализа реализације Плана за унапређење 

инклузивног образовања 

-Реализација угледних часова са елементима 

права детета из пројекта „Образовање за 

права деце“ 

-Анализа примене образовних стандарда 

-Анализа примене протокола о заштити деце 

од насилног понашања 

-Организизација Светосавске прославе  

-Подела ђачких књижица 

-Реализација угледних часова са елементима 

права детета из пројекта „Образовање за 

права деце“ 

-Реализација пројекта“Читалићи“ 

-Реализација Плана за унапређење 

инклузивног образовања 

-Активности које се односе на вршњачку 

подршку ученика 

-Редовно ажурирање базе података 

напредовања ученика 

- праћење напредовања ученика 

-Планирање активности у вези 

професионалних интересовања ученика 

-Организација и реализација свих нивоа 

такмичења 

-Родитељски састанци 

-Анализа учешћа наставника у рад Тимова и 

Стручних већа 

-Аналза укључености ченика у ваннаставне 

активности-целовити развој личности 

ученика 

 

 

 

Седница 

Одељењског већа, 

извештавање, 

дискусија,  

индивидуални 

разговори са 

родитељима, 

учешће у 

припреми и 

реализацији 

светосавске 

прославе 

 

Учешће у 

реализацији 

такмичења, 

одржавање 

родитељских 

састанака,вођење 

евиденције о 

напредовању 

ученика  

 

 

На основу 

предвиђених 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, ПП 

служба 

 

 

Одељењске 

старешине , 

предметни 

наставници,ПП 

служба 

 

 

 

 

Наставници,уче

сници пројекта, 

Координатори 

пројекта 
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-Извештај о реализацији фонда часова свих 

облика рада на крају трећег класификационог 

периода 

-Успех и владање ученика на крају трећег 

класификационог периода 

-Анализа реализације угледних часова. 

-Анализа реализације часова са елементима 

права деце-пројекат „Образовање за права 

деце“ 

-Активности на реализацији циљева и 

задатака акционог плана самовредновања. 

-Анализа примене образовних стандарда 

-Промоција успешних ученика 

-Укљученост ученика у ваннаставне 

активности 

-Анализа тимског рада наставника 

-Ажурирање базе података напредовања 

ученика 

-Анализа резултата примене индивидуалних 

планова 

-Анализа резултата реализованих такмичења 

- Евалуација пружања подршке новој школи 

у квиру пројекта „Образовање за права 

детета“ 

-Реализација пројекта „Читалићи“ 

 

 

 

 

 

Седница 

Одељењског већа, 

извештавање, 

дискусија, 

родитељски 

састанци и 

индивидуални 

разговори са 

родитељима, 

израда паноа са 

упешним 

ученицима,анализ

а евалуације 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, ПП 

служба 
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-Организационе припреме за реализацију 

екскурзије и извођење екскурзије  

-Анализа резултата такмичења ученика на 

свим нивоима 

-Анализа реализација активности Плана за 

унапређење инклузивног образовања 

-Реализација радионица у оквиру пројекта 

„Кругови пријатеља“ 

-Анализа базе података напредовања 

ученика,редовно ажурирање 

-Евалуација уџбеника од стране ученика 

 

Часови 

одељењског 

старешине и 

родитељски 

састанци, 

извештај о 

резултатима на 

такмичењима 

 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

родитељи 

 

ЈУ
Н

 

-Извештај о реализацији фонда часова свих 

облика рада на крају другог полугођа 

-Успех и владање ученика на крају другог 

полугођа 

-Анализа реализације угледних часова 

-Активности на реализацији циљева и 

задатака акционог плана самовредновања. 

- учешћа у школском развојнм плану 

-Похваљивање и награђивање ученика 

-Анализа примене образовних стандарда 

-Анализа резултата примене индивидуалних 

планова 

-Предлог школског програма за наредни 

разред. за школску 2018/2019. 

 

 

 

 

 

Седница 

Одељењског већа, 

извештавање, 

подела награда 

похваљеним 

ученицима, израда 

школског 

програма 

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, ПП 

служба 
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ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕНСКИХ  ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Време 

реали

зације 

Активности-теме Начин реализације Носиоци 

реализације 

IX - Разматрање и усвајање плана рада 

Одељенског већа и одељенског 

старешине   

- Анкетирање ученика за изборне 

предмете и формирање група 

- Снабдевеност ученика уџбеницима и 

школским прибором 

- Осигурање ученика 

- Анкетирање ученика о избору нових 

секција 

- Утврђивање и уједначавање 

критеријума за остваривање 

стандарда и процена остварености 

стандарда 

- Утврђивање распореда  контролних 

задатака   

- Међупредметне 

компетанције,пројектно планирање 

наставе и предузетништво-креирати 

планове на нивоу разреда 

- Предлог набавке наставних 

средстава 

- Родитељски састанак 

- Активности у оквиру Акционог 

плана Самовредновање и 

вредновање рада школе за школску 

2018/19. годину 

- Активности у оквиру стварања 

безбедног окружења за ученике-

реализација програмских циљева и 

задака из пројекта“Oбрзовање за 

права детета“ 

- Имплементација активности из 

Правилника о информисању ученика 

и Правилника о партиципацији 

ученика 

- Планира ЧОС везано за 

партиципацију ученика у свим 

областима живота и рада школе-

примена сценарија из Водича за ОС 

- Планирање професионалног развоја 

наставника разредне наставе на 

нивоу  ОВ  у установи и ван установе 

- Планирање активности у складу са 

реализацијом приоритета из Плана за 

унапређење инклузивног образовања 

Састанак 

Одељењског већа 

 

Израда и подела 

анкетних листића 

На родитељском 

састанаку остварити 

увид о 

снабдевености 

ученика школским 

прибором; упознати 

родитеље са 

начином осигурања 

ученика; 

 

 

Састанак 

Одељењског 

већа,праћењем 

постигнућа ученика, 

разменом искустава 

 Реализација 

активности из 

кључних области 

пројекта 

Утврђивање 

правила понашања 

ученика у школи 

Организовање часа 

о безбедном доласку 

и повратку из школе 

Развијање културно 

Чланови 

одељењског 

већа 
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- Испитивање интересовања ученика 

за увођење нових садржаја у оквиру 

наставних предмета 

- Креирање анкета о евалуацији часова 

од стране ученика 

 

-Консултовање ученика око начина рада 

на часу  

-Доношење и поштовање правила 

понашања у школи и одељењу 

-Прилагодити  информације за ученике 

из Протокола о заштити ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања 

хигијенских навика 

Анализа 

постигнутих 

резултата-извештаји  

 

 

 

 

По предвиђеном 

плану пројектних 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

настаници,коор

динатори 

пројекта          

X - Пружање подршке и помоћи 

ученицима који теже прате наставу 

- Активности у оквиру Дечје недеље и 

пријем првака у Дечји савез  

- Хуманитарне и сакупљачке акције 

- Реализација програма стручног 

усавршавања 

- Планирање допунске и додатне 

наставе 

- Укључивање ученика у ваннаставне 

активности 

- Планирање рекреативне наставе-

укључити ученике у избор 

дестинација 

- Планирање излета 

- Реализација уледних часова са 

елементима права детета из пројекта 

„Образовање за права детета“ 

-  

-Праћење напредовања ученика и 

ажурирање базе података 

 

- Тимски рад у оквиру Стручних већа 

и Тимова 

- -Сарадња са СТИО и планирање 

заједничких активности 

- Информисање ученика о 

механизмима за остваивање њихових 

права 

- Консултација са ученицима око 

планирања писмених вежби и 

Идентификација 

деце за 

индивидуални рад и 

израда ИОП 

Идентификовање 

ученика за допунски 

рад и организација 

допунске настав е 

Израда листе 

праћења и 

формирање 

документације 

Пријем првака у 

Дечји савез – 

организовање 

приредбе 

Јавни ликовни час 

Јесењи вашар 

Учешће на 

ликовном конкурсу  

Организовање 

радионица за 

Чланови 

Одељењског 

већа 

 

Стручно веће за 

разредну 

наставу 

Наставничко 

веће 
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задатака 

-  Планирање стручног усавршавања у 

установи и ван установе 

- Консултовање ученика око избора 

екскурзија и излета 

- Укључивање ученика у планирању 

безбедног окружења 

 

родитеље 

Анкета за ученике 

или час посвећен 

пројектном 

планирању 

Активности из 

акције „Деца –деци 

“ 

Учешће и 

презентација 

садржаја са 

стручних семинара 

Писање извештаја 

 

XI  

- Активности поводом дана 

просветних радника 

- Учешће у плнирњу и реализовању 

активности поводом Дана школе 

- Примена циљева и задатака  

Акционог плана самовредновање и 

вредновање рада школе     

- Анализа адаптације ученика при 

поласку у први разред           

- Родитељски састанак 

- Праћење напредовања ученика 

- Анализа тимског рада наставника у 

оквиру Тимова и Стручних актива 

- Професионални развој ученика 

- Заштита приордних добара-екологија 

- Пројектно планирање наставе-

тимски рад на нивоу разреда 

 

 Израда извештаја о 

реализацији 

Школског 

програма(анализа 

постигнућа ученика 

на крају првог 

класификационог 

периода,анализа 

реализације свих 

облика 

рада,препоруке за 

даље напредовање) 

Писање извештај 

који обухвата 

анализу 

постигнутих 

резултата 

 

Чланови 

Одељењског 

већа 

педагог 

психолог 

XII - Анализа  реализације Школског 

програма  

- Анализа постигнућа ученика на крају 

првог полугодишта 

- Активности поводом новогодишњих 

празника 

- Подела ђачких књижица 

- Анализапроцене остварености 

 

Израда извештаја о 

реализацији 

Школског програма 

Израда извештаја о 

Чланови 

Одељењског 

већа 

Тим за 

инклузију 
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стандарда на крају првог 

полугодишта   

- Анализа постигнућа ученика 

обухваћеним  ИОП-ом  и допунским 

радом  

- Анализа реализације предвиђених 

активности тима за развој квалитета 

школе         

нивоима постигнућа 

 

 

I - Светосавске активности 

- Договор о раду у другом 

полугодишту  

- Анализа ефеката укључености већег 

броја ученика у ваннаставне 

активности 

Праћење напредовања ученика и 

ажуриање података 

 

 

Ликовни конкурси 

 

Писање извештаја о 

постигнутим 

резултатима 

 

Одељењске 

старешине  

II - Реализација програма стручног 

усавршавања 

- Евалуација пројектних активности 

„Образовање за права детета“ 

- Реализовани угледни часови са 

елементима права детета 

- Анализа реализованих активности из 

АП о остварености права детета 

- Напредовање ученика,анализа базе 

података 

- Тимски рад наставника у оквиру 

тимова и актва-постигнути резултати 

 

 

 

 

  

Зимски сусрети 

учитеља Србије  

Реализација 

угледних часова-

извештај 

Анализе 

постигнутих 

резултата-извештаји 

 

Свакодневно 

петнаестоминутне 

физичке вежбе за 

ученике 

Чланови 

Одељењског 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

ОС 

III - Активности у оквиру сарадње са 

родитељима 

 

- Сарадња са организација на 

локалном нивоу 

 

- Анализа реализованих активности из 

ШРП-а 

 

- Реализација угледних часова са 

елементима права детета из пројекта 

«Образовање за права детета» 

 

- Анализа напредовања 

 

 

Обележавање Дана 

жена 

 

Извештаји 

реализованих 

активности 

Анализе 

Родитељи,одељ

ењска већа 
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ученика,ажурирање података 

 

 

 

- Анализа предвиђених активности у 

Плану за унапређење инклузивног 

образовања 

- Праћење реализације планова 

пројектног планирања,развијања 

међупредметних компетенција и 

предузетништва 

 

постигнутих 

резултата,извештаји 

IV - Активности поводом Ускршњих 

празника 

- Анализа реализације Школског 

програма 

- Анализа процене остварености 

стандарда на крају првог 

полугодишта   

- Анализа постигнућа ученика 

обухваћених  ИОП-ом  и допунским 

рад 

- Сарадња са СТИО у вези ученика 

којима је потребна образовна 

подршка 

- Напредовање ученика 

- Укљученост ученика у ваннаставне 

активности 

- Планирање сарадње са родитељима 

 

Активности 

поводом ускршњих 

празника и 

Ускршњи вашар 

Анализа успеха на 

крају трећег 

класификационог 

периода 

Извештаји о 

анализи 

постигнутих 

резултата 

Израда извештаја о 

реализацији 

Школског програма 

, ,Реализација и 

анализа угледних 

часова 

Родитељски 

састанак 

Родитељи 

Одељењске 

старешине  

Представници 

ученичких 

организација 

Тим за 

инклузију 

 

 

V - Пролећни крос 

- Организација излета-припрема 

- Изложба продуката изборних 

предмета 

- Очување природних добара-

екологија 

- Професионални развој ученика 

- Аализа постигнутих резултата у 

оквиру пројекта „Образовање за 

права детета“ 

 

- Укљученост ученика у ваннаставне 

активности 

Избор учесника за  

крос 

Родитељски 

састанак 

Израда правила 

понашања за време 

излета 

-Анализа 

постигнутих 

Стручни актив 

за физичко 

васпитање 

одељењске 

старешине 
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- Сарадња са Тимом за унапређивање 

квалитета и развоја школе 

- Сардања и остварени резултати  са 

СТИО  

-  

 

резултата,извештаји 

Свакодневно 

петнаестоминутне 

физичке вежбе за 

ученике 

 

ОС 

VI - Анализа  реализације Школског 

програма 

- Родитељски састанак 

- Подела ђачких књижица 

- Анализа пстигнутих резултата 

реализацијом активности плана за 

унапређивање  инклузивног 

образовања 

- Евалуација реализованих активности 

пројекта»Образовање за права 

детета» 

Анализа успеха на 

крају школске 

године 

Израда извештај о 

реализацији 

Школског програма 

-Израда извештаја  

Чланови 

Одељењског 

већа 

 

                                                                                                                                                                                                               

План рада одељенских старешина 

 

ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА-Одељењску заједницу чине сви ученици истог 

одељења. 

Одељењска заједница има руководство које се састоји од председника и благајника 

(у одељењима првог образовног циклуса) или од председника, секретара и благајника (у 

одељењима другог образовног циклуса). 

Руководство одељењске заједнице бира се за сваку школску годину, на првом 

састанку одељењске заједнице. На истом састанку бирају се и заменици чланова руко-

водства. 

Избор се врши јавним гласањем о предлозима за чланове руководства које може да 

поднесе сваки ученик. 

           Председник одељењске заједнице руководи радом на састанку одељењске  

заједнице. 

Секретар одељењске заједнице води записник са састанка одељењске заједнице. 

Благајник одељењске заједнице од чланова одељењске заједнице прикупља новац, у 

складу с одлуком органа Школе или одељењске заједнице, као и у складу с одлуком или 

договором с одељењским старешином или с друтим наставником.  
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Члановима руководства одељењске заједнице у раду помаже одељењски старешина. 

Чланови руководства одељењске заједнице за свој рад су одговорни одељењској 

заједници и одељењском старешини. 

             

            Одељењска заједница има следеће задатке: 

1) разматрање и решавање проблема у односима између ученика или између ученика 

и наставника; 

2) планирање партиципације ученика на свим нивоима живота и рада у школи-

Имплементација правилника о информисању и Правилника о партиципацији 

ученика 

3) разматрање и решавање проблема у учењу и владању ученика; 

4) навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашања; 

5) навикавање ученика на поштовање правила лепог понашања; 

            6) стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу, у којој владају другарство 

и међусобно разумевање и уважавање ученика; 

7) избор чланова ученичког парламента; 

8) избор руководства одељењске заједнице.                            

Ред.бр. Садржај рада Време Носиоци посла 

1.  Формирање одељењске заједнице ученика 

школе 

септембар,2018  ОС 

2.  Избор руководства одељења,чланова за 

Ученички парламент и доношење плана рада 

септембар,2018. ППслужба , ОС 

3.  Упознавање са Програмом рада ОЗ 

Израда анкете о преласку са разредне на 

предметну наставу за ученике 5. разреда 

септембар,2018. 

октобар,2018. 

  ОС 

4.  Обележавање  Дечје недеље                        октобар,2018. ППслужба , ОС 

5.  Анализа успеха и дисциплине   на 

класификационим периодима 

новембар,2018-

април 2019. 

 

ППслужба , ОС 
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6.  Развијанје критичког мишљења- истраживање 

на тему  који сами одаберу 

током године ОС,ПП служба 

7.  Учешће ученика у одабиру својих  представника 

на такмичењима и приредбама 

током године ОС,предметни 

наставници 

8.  Покретање и прихватање одређених акција на 

нивоу школе 

током године ППслужба , ОС 

9.  Испитивање интересовања ученика за 

организовање нових секција 

током године ППслужба , ОС 

10.     Консултовање ученика у вези доношења и 

поштовања правила понашања у одељењу и 

школи        

током године ППслужба , ОС 

11.   Образовање за права детета-реализација 

угледних часова 

током године ПП служба,ОС 

      11. Реализација радионица професионалне 

оријентације 

током године ОС;ПП служба 

      12. Реализација часова везана за партиципацију 

ученика-реализација сценарија из Водича за ОС 

и вршњачке медијаторе 

током године ПП служба,ОС 

 

      13. 

Укључивање ученика у одабир тема за 

реализацију пројектне наставе у зависности од 

њихових интересовања 

  

      14. Превенција наркоманије- радионице током године ПП служба 

      15. Покретање иницијативе за унапређивање успеха 

и дисциплине 

током године ППслужба , ОС 

     16. Разматрање резултата на организованим 

такмичењима 

април 2019. ППслужба , ОС 

    17. Дискриминција,предрасуде,тимски 

рад,конструктивно решавање конфликтних 

ситуациј- Буквар толеранције                                     

 

током године ПЕДАГОГ 

ПСИХОЛОГ 

    18. Реализација активности из Плана за унапређење 

инклузивног образовања 

током године ПП служба,ОС 

    19. Прев.малолетничке деликвенције и п.р. за током године ПП служба 
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развој, мир и толеранцију                                      

    20. Пружају подршку вршњацима којима је потребна 

образовна,  здравствена или социјална подршка 

током године ОС, ПП служба 

    21. Израда портфолија ученика током године ОС 

    22. Информисање ученика о механизмима за  

остваривање њихових права 

 

током године 

ОС,ПП служба 

   23. Консултација са ученицима у вези излета и 

екскурзија 

септембар,2018. ОС 

   24. Евалуација уџбеника од стране ученика мај,2019. ОС,ПП служба 

   25. Консултација са ученицима око избора теме 

за родитељске састанке 

септембар,2018. ОС 

  26. Информисање ученика око евалуације часова  

редовне наставе 

током годне ОС,ПП служба 

  27. Учешће ученика у одабирању тема за час ОС 

и разредне заједнице 

септембар,2018. ОС 

  28. Упознавање ученика са Протоколом за зашти-  

ту ученика од насиља,злостављања и занемари.. 

септембар,2017. ОС 

  29. Евалуација рада наставника и стручних сарадника  

од стране ученика 

током године ОС,ПП служба 

  30. Учешће ученика у раду актива и  

тимова школе 

током године ОС,координатори 

актива и тимова 

  31. Информисање ученика о врстама дискримина- 

ције и механизмим заштите-дефинисање мера б 

безбедности 

током године ОС 

 

 

 



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА  ЗА  ШКОЛСКУ  2018/2019. ГОДИНУ                                   
 

 

 
 
 

52 
 

 

План рада продуженог боравка 

 

Продужени боравака ученика у школи је посебно организован облик васпитно-образовног 

рада у оквиру школе са стручном бригом о деци пре и после редовних часова наставе а 

подразумева безбедан и осмишљен боравак уз редовну исхрану ученика првог и другог 

разреда у школи,у време кад су родитељи на свом послу.Продужени боравак у школи има 

своје социјалне,васпитне педагошко-психолошке и здравствене вредности.Он има за циљ 

праћење и задовољење  развојних потреба  ученика првог и другог разреда  и целовит 

развој личности. 

За школску 2018/2019.  обезбеђени су су просторни и технички услови за једну групу 

ученика првог и једну групу ученика другог разреда.Групе у продуженом боравку су 

хомогене и подељене су по сменама.а финансираће се од стране Министарства просвете. 

У продуженом боравку о деци брине 1 наставник разредне наставе а помоћ у изради 

домаћих задатака из енглеског језика пружају професори енглеског (предвиђено 40-то 

часоном структуром радне недеље) у договору и према плану активности са наставницима 

разредне наставе. 

 

                          План реализације активности у продуженом боравку 

                                      

МЕСЕЦ                     САДРЖАЈ 

➢ Септембар Пријем ученика и формирање група 

➢ Упознајемо се... 

➢ Упознавање школског простора и просторија 

продуженог боравка 

➢ План рада продуженог боравка и правила понашања  

➢ Самосталан рад ученика-часови учења 

➢ Организовање активности у слободном времену 

ученика 

➢ Опремањепростора и набавка материјала 
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➢ Моја школа 

➢ Мој нови друг 

➢ Родитељски састанак 

Октобар  ➢ Израда домаћих задатака 

➢ Индивидуализована помоћ појединим ученицима 

➢ Сарадња са ПП службом 

➢ Индивидуални разговор са родитељим 

➢ Организовање активности у слободно време- израда 

паноа на тему «Јесен» 

 ➢ Часови учења- израда домаћих задатака 

➢ Организовање слободног времена-радионица на тему 

: Права деце 

➢ Разговор на тему: Правила понашања у групи и у 

школи 

Новембар ➢ Израда домаћих задатака 

➢ Организовање слободног времена-спортске 

активности у сарадњи са професорима физичког 

васпитања 

➢ Разговор на тему:Уређење простора у коме радимо 

➢ Индивидуаизована подршка ученицима са 

потешкоћама у сарадњи са ПП службом 

➢ Сардања са школском библиотеком 

➢ Сардња са родитељима-родитељски састанак 

➢ Срадња са учитељима првог и другог разреда 

➢ Вођење педагошке документације 

Децембар ➢ Самосталан рад ученика-часови учења 

➢ Пружање подршке ученицима који спорије напредују 

у учењу 
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➢ Организовање слободног времена-испитивање 

интересовања ученика 

➢ Радионица на тему «Дискриминација» из пројекта 

Образовање за права деце 

➢ Индивидуални разговор са родитељима 

➢ Сарадња са учитељима првог и другог разреда 

Јануар ➢ Пружање подршке у изради домаћих задатака 

➢ Развијање говорне културе-рад у виду радионица-

писање приче на основу слика 

➢ Обележавање школске славе Свети Саве 

➢ Вођење педагошке документације 

Фебруар ➢ Писање домаћих задатака 

➢ Организовање слободних активности- читање дечје 

штампе 

➢ Уређење паноа поводом доласка пролећа 

➢ Разговор на тему: Чување школске и личне имовине 

Март ➢ Самосталан рад ученика-часови учења 

➢ Пружање образовне подршке ученицима са 

потешкоћама 

➢ Разговор на тему: Уочавање промена у природи- 

организовати у школском дворишту или парку 

➢ Вођење педагошке документације 

Април ➢ Израда домаћих задатака 

➢ Сарадња са учитељима првог и другог разреда у вези 

пружања образовне подршке појединим ученицима 

➢ Родитељски састанак 

➢ Вођење педагошке документације 

Мај ➢ Индивидуализовани рад са ученцима који имају 
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проблема у учењу 

➢ Израда домаћих задатака 

➢ Индивидуални разговор са родитељима 

➢ Разговор на тему: Радне навике 

➢ Радионица на тему: насиље 

Јун ➢ Разматрање постигнутих резултата у учењу и стицању 

вештина и знања у појединим областима живота и 

рада 

➢ Измена и допуна плана активности за наредну 

школску 2018/2019. 

Август ➢ Распоред група и наставника за рад у продуженом 

боравку  

➢ Организација рада,припрема наставних 

средстава,дидактичког материјала,по потреби 

набавити нова средстав за рад 

 

                      Стручни тим укључен у рад продуженог боравка чине: 

                     

                               -Директор школе 

                              -Психолог школе 

                             - Педагог  школе 

                             - Професори разредне наставе укључени у рад продуженог боравка 

                             -Представник родитеља,члан Савета родитељ 

 

У време које распоред дефинише као активности у обе смене,биће реализоване, осим 

садржаја предвиђених програмом рада боравка и следеће активности: 

-Ваннаставне активности за ученике 1-8. разреда  

-Вршњачака едукација ,коју ће реализовати ученици Ученичког парламента 
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Школски одбор  

 

          Школски одбор и орган управљања у школи. Делокруг рада школског 

одбораодређен је  чл. 119 Закона о основама система образовања и 

васпитања(Сл.гласник РС 88/2017) и Статутом школе .  

           Надлежности школског одбора: 

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова;                                                                                                  

2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања 

и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, 

вредновању и самовредновању;                                                                                                                  

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;                                  

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;                                                                             

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно 

наставе у природи;                                                                                                                                                             

6) расписује конкурс за избор директора установе; 

7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе; 

8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона; 

9) одлучује о правима и обавезама директора установе; 

10) доноси одлуку о проширењу делатности установе; 

11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање 

образовно-васпитног рада; 

12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 

остваривању; 

13) одлучује по жалби на решење директора; 

14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом Поступак и 

начин одлучивања ШО уређен је  Статутом школе и Пословником о раду школског одбора.  

 

 Оријентациони план рада школског одбора                         

1. Разматрање  и усвајање Годишњег плана рада школе и Годишњег извештај о 

раду школе                                                                                  септембар 

2. Упознавање са реализацијом ШРП са новим подручјем самовредновања и 

реализацијом плана иклузивне наставе                                                    септембар 

3. Анализа остваривања плана рада школе и извештај о раду директора школе                                            

јануар, јун 
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4. Услови у којима ради школа                                                       октобар, новембар 

5.Разматрање финансијског пословања школе                              јануар 

6.Усклађивање нормативних аката и усавршавање 

    истих                                                                                               током године 

7.Решавање и других питања из живота и рада школе                 током године 

 

Чланови Школског одбора: 

1. Светислав Ставановић,професор физичког васпитања, председник Школског 

одбора,представник запослених; 

2. Предраг Jaњић,дипл.правник, подпредседник,представник лок.самоуправе;   

3. Предраг Стојковић, менаџер, представник родитеља. 

4. Горан Спирић,дипл.економиста ,   представник лок.самоуправе 

5. Маријана Влаховић,специјални педагог,    представник лок.самоуправе 

6. Бранислав Здравковић,професор  математика, представник запослених 

7. Драгана Јањић,професор ТИО, представник запослених 

8. Игор Милановић,професионални војник,представник родитеља 

9. Душица Стошић,  инжењер за заштиту животне средине,представник родитеља . 
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Програм рада Савета родитеља 

 

С а д р ж а ј Време Носилац 

▪ План рада Савета родитеља за школску 

2018/2019.год. 

▪ Информација о припремљености школе за рад у 

шк.2018/2019. 

▪ Информација о програмско-планским активностима 

у школској 2018/2019.години 

▪ Упознавање родитеља са Годишњим планом рада 

школе 

▪ Информисање СР о  одабиру  изборних  предмета  у 

школи,по разредима 

      

  ▪     Осигурање ученика 

  •   Програм-план екскурзија ученика 

      Ужина за ђаке 

• Сарадња са УП 

 

 

 

 

 

 

 

XI 

 

 Председник Савета 

родитеља,директор школе 

педагог, секретар 

 

 

 

 

 

Директор са сарадницима, 

ученик 

 

 

▪ Активности у оквиру РШП-а 

▪ Реализација активности у оквиру  тима за развој 

квалитета установе  

▪ Информисање о реализацији АП оствареност права 

детета у образовању 

▪ Партиципација родитеља и ученика у свим 

областима живота и рада школе-предлози и план 

активности за текућу школску годину 

 

 

▪   План набавке наставних средстава 

▪ Упознавање са Акционим планом  

самовредновања,планом рада ШРП-а, „Плана за 

унапређивање инклузивног образовања 

▪ Програмски садржаји Дана школе и Дечје недеље 

 

X 

 

 

 

Директор са сарадницима 

▪ Културна и јавна делатност школе-хуманитарно- 

      солидарне акције. 

▪ Успех и владање ученика на првом тромесечју 

▪ Извештај о реализацији екскурзије ученика осмог 

разреда 

 

током 

године 

XI 

Пред. Савета родитеља 

 

Директор и сарадници 
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▪ Реализација Плана рада школе у првом 

полугодишту-успех и владање. 

▪ Извештај о реализацији посебних планова васпитно 

–образовног рада 

▪ Информација о реализацији ШРП 

▪ План самовредновања 

▪ План за унапређење инклузивног образовања 

▪ План заштите ученика од насиља,злостављања и 

занемаривања 

 

 

II 

 

 

 

Директор 

 

Директор са сарадницима 

▪ Информаија о реализацији текућих пројеката 

▪ Такмичења ученика 

▪ Информације о сарадњи школе и локалне заједнице 

▪ Информације о резултатима евалуације пројеката: 

▪ Анализа резултата анкете о релацији  наставник-

ученик 

▪ „Образовање за права детета“ 

▪ Сарадња са ученичким парламентом у вези питања 

која се тичу ученика 

 

▪ „План за унапређење инклузивно образовања“ 

III  

▪ Успех и владање ученика на трећем  

класификацином периоду 

▪ Информација о активностима стандарда, 

здравственој превентиви и заштити здравља 

ученика 

 

III 

 

ПП служба 

Пом. Директора 

      Информације о систематским прегледима ученика 

 Организација  екскурзија ученика од I доVII разреда  

IV  

Директор са сарадницима 

 

▪  Награде и похвале ученика 

▪ Информација о коришћењу средстава од донација 

▪ Активности  полагања завршног испита  

  

V-VI 

 

Директор са сарадницима 

 Успех ученика на крају школске године 

▪  Извештај о реализацији екскурзија 

▪ Информација о такмичењима и смотрама- 

▪ Резултати завршног испита 

▪ Извештај о раду Савета 

▪ Извештај о раду школе на крају 

шк.2018/2019.године. 

 

 

 

 

 

VI-VIII 

 

Директор са сарадницима 

Председник Савета 
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ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  

            Школом руководи директор школе (чл.122 Закона о основама система образовања и 

васпитања ) 

Директор је одговоран за законитост рада школе,а његова права и обавезе у школи 

регулисане су чл. 126 цитираног Закона о основама система образовања и васпитања. 

Директор је дужан да сва права и обавезе доследно користи при обављању своје 

руководеће функције.  

Директор школе организује образовно-васпитни рад у школи, и стара се о његовом 

остваривању и унапређивању. Задаци и послови директора школе дефинисани су Закона о 

основама система образовања и васпитања и Статутом школе, а његова делатност 

углавном се одвија на плану:  

• инструктивно-педагошког рада 

• пословима општег организовања, координирања, анализирања, 

надзора и извештавања.  

 

               Инструктивно-педагошки рад 

- Педагошко усмеравање у вези са планирањем и програмирањем и непосредним 

припремама за све видове рада наставника и стручних сарадника.  

 - Преглед планова рада добијених од наставника и стручних сарадника 

- Припрема за посећивање часова непосредног рада наставника са ученицима у свим 

видовима наставе.  

 - Педагошко- инструктивна анализа посећених  часова наставника   

 - Саветодавни рад са родитељима 

- Инструктивно педагошки рад и непосредно учествовање у раду стручних органа 

са педагошком службом школе. 

 

  Послови општег организовања, координирања, анализирања, надзора и 

извештавања 

- Општа организација живота и рада у школи 

-  Координација тимовима у школи, 

- Праћење и остваривање планова рада са ученицима, родитељима и другим 

чиниоцима, 
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-  Праћење и остваривање финансијског плана и пословања школе 

- Учешће у раду стручних органа и управних органа школе 

- Сарадња са локалном самоуправом и стручним органима ван школе 

-  Руководи израдом Годишњег плана рада школе и прати његово остваривање 

- Најмање два пута годишње подноси извештај Наставничком већу школе, 

Школском одбору о предузетим мерама и помоћи коју је пружио појединим наставницима 

ради унапређивања васпитно-образовног рада 

-  Организује  финансијску службу школе  и врши надзор над њеним радом,  

-  Одобрава одсуство ученика до 7 дана 

- Други послови   директора школе у школи и ван ње.   

         

  Оперативни месечни програм директора школе 

АВГУСТ: 

• Извршити све припреме материјалне и кадровске, за почетак школске 2017/2018. 

године 

• Учешће у изради скице програмске структуре рада   школе и израда Плана рада школе 

• Рад на изради  Годишњег плана рада школе 

• Реализација пројеката школе 

• Коначна подела предмета на наставнике и задужења наставника 

• Рад на припреми седница стручних органа школе 

• Рад на извештају о раду школе (допуна јунског) и достављање истог надлежним 

органима 

• Организација припремне наставе, поправних испита и разредних испита 

• Организација и израда оперативних планова наставника за све видове рада 

• Успех ученика на завршном испиту 

• Учешће у изради документације школе за праћење  и вредновање рада школе 

 

 

СЕПТЕМБАР: 

• Анализа снабдевености ученика потребним уџеницима, исхрана ученика, осигурање, 

конституисање ученичких организација и др. 

• Пријем првака и нових ученика 

• Постављање организације рада (подела задужења, иницирање израде распореда свих 

видова наставе и рада служби 

• Организација снимања социјалноекономског статуса породица ученика 
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• Организација „снимања „ социо-економског стања породица ученика 

• Решења о распоређивању-40-часовна радна недеља 

• Јавни позив за реализацију екскурзија и учешће у   избору агенције 

• Учешће у изради финансијске пројекције за 2018. и   праћење финансијског стања на 

почетку шк. године 

• Организација израде и ажурирања норм.правне   документације 

• Руковођење радом Педагошког колегијума  и  Наставничког већа  

• Учешће у разради и дефинисању информационог   система у функцији ефикасније 

организације рада   школе 

• Припрема седница стручних и управних органа школе  и учешће у раду 

 

ОКТОБАР: 

• Посета часовима редовне наставе, допунске , додатне, слободним активностима, и 

одељенским заједницама 

• Преглед планова наставника 

• Организација прославе Дана школе  

• Учешће у раду стручних органа школе и Савета родитеља, саветодавни рад  са 

родитељима и наставницима 

• Текућа административна питања 

 

НОВЕМБАР: 

• Посета часовима редовне наставе, додатне, допунске, слободним активностима, 

родитељским састанцима 

• Припрема и прослава Дана школе  

• Анализа реализованих програмских садржаја на крају  првог тромесечја и свих видова 

наставе и одржавање седница стручних органа школе, упраних и родитељских 

састанака 

• Рад стручних актива и преглед разредних књига 

• Контрола вођења педагошке документације 

• Помоћ у изради инструмената (анкета, упитника) 

• Друга текућа питања. 

 

ДЕЦЕМБАР: 

• Посета часовима редовне наставе, додатне, допунске, слободним активностима, 

одељенским заједницама 

• Седнице управних  и стручних органа 

• Реализација ШРП, као и реализација Акционог плана  самовредновања. 

• Организација пописа инвентара школе 

• Увид у рад стручних органа школе, администрације и помоћно-техничког особља 

• Увид у вођење педагошке документације 
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• Анализа реализације програмских садржаја и свих  видова активности у школи на крају 

првог полугођа   и прикупљање података за  извештаје о раду у првом полугођу 

• Анализа успеха и дисциплине ученика и предлог мера за њихово побољшање у другом 

полугођу 

• Организација посете семинарима у току зимског распуста 

• Праћење реализације Новогодишњих и   Светосавских активности 

• Текућа и друга питања. 

 

ЈАНУАР: 

• Израда извештаја о реализацији Програма рада  школе у првом полугођу 

• Извештај о реализацији ШРП, као и Акционог плана 

• Рад стручних актива 

• Организација  прославе Светог Саве 

• Преглед педагошке документације 

• Организација и контрола текућих послова  одржавања објеката школе за време зимског 

распуста 

• Припрема за рад у другом полугођу. 

 

ФЕБРУАР: 

 

• Припрема материјала Извештаја о полугодишњој реализацији Плана рада школе са 

извештајем о раду   директора школе 

• Упознавање са реализацијом плана сарадње са родитељима 

• Учешће у раду стручних актива 

• Индивидуални разговори са ученицима и родитељима 

• Присуство једном родитељском састанку. 

• Припреме за организацију јавне промоције школе 

• Координација послова на изради Завршног рачуна  за 2017. и изради Финансијског 

плана за 2018. годину. 

• Учешће у изради Плана јавних набавки за 2018. годину. 

• Организација и реализација општинских такмичења. 
 

 

МАРТ: 

• Посета часовима редовне наставе, додатне, допунске, слободним активностима, 

одељенским заједницама и друшвеним ученичким организацијама 

• Припреме за упис ђака првака 
• Организовање и праћење такмичења ученика на свим нивоима 

• Анализа рада на професионалном информисању ученика 

• Организација обележавања 8.марта 

• Друга питања. 
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АПРИЛ: 

• Посета часовима редовне наставе, додатне, допунске,  одељенским заједницама, 

родитељским састанцима и ученичким организацијама 

• Припрема и одржавање седница управних и стручних органа школе 

• Анализа остварених програмских садржаја (сви видови делатности) на крају првог 

тромесечја другог полугођа 

• Праћење реализације плана сарадње са родитељима 

• Анализа постигнутих резултата ученика на такмичењима 

• Анализа рада ОС 

• Анализа рада ученичких организација 

• Припремање и одржавање родитељских састанака   за родитеље ученика осмог разреда-

завршни испит 

• Припреме за организацију екскурзија и наставе у природи  

• Друга питања. 

 

МАЈ: 

• Посета часовима редовне наставе, допунске, одељенских заједница и слободним 

активностима 

• Анализа успеха ученика осмог разреда 

• Организација рада на професионалном информисању ученика и родитеља 

• Организација и извођење екскурзија и наставе у природи 

• Уређење школске средине 

• Учешће у организацији представљања средњих  школа ученицима осмог разреда 

• Организација уписа првог разреда 

• Припреме за спровођење завршног испита 

• Друга питања. 

 

ЈУН: 

•  Посета часовима редовне наставе 

• Реализација програмских задатака на крају школске године 

• Анализа успеха и дисциплине ученика и предлог за похваљивање и награђивање 

• Припрема материјала за израду Годишњег плана рада за  шк.2О15/2О16. годину 

• Израда извештаја о реализацији Годишњег плана рада  

• Предлог поделе  предмета на наставнике 

• Рад стручних и управних органа школе 

• Предлог мера за уређење школске средине за време школског распуста 

• Друга текућа питања. 

О свом инструктивно-педагошком раду посебно о обавезним посетама директор школе 

води тзв. евидентну листу. Ова листа садржи све податке о учињеној посети и предузетим 

мерама ради унапређивања васпитно-образовног рада. Евидентни лист се води за сваку 

учињену посету. 
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ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

 

Садржај рада време 

Фонд 

недељ

. год. 

 ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1.Учешће и изради годишњег програма рада школе  

2. Учешће и изради школских програма од 1. до 

8.разреда 

3. Учешће и изради  програма развојног планирања и 

и праћење усклађености са ГПРШ  

4.Одређивање и праћење кључних тачака 

самовредновања Акциони план 

5.Учешће у изради програма заштите ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања и програма 

инклузивног образовања ученика 

6.Учешће у изради плана СТИО 

7.Учешће у изради плана тима за права детета 

VIII-IX  3 

111 

8..Израда Годишњег програма рада психолога      VIII-IX   

9.Учешће у изради плана стручног усавршавања 

 

VII-IX  

10.Израда програма корективног рада    VIII-IX   

11.Планирање задатака на унапређивању васпитног 

рада школе,посебно васпитног рада у програму рада 

одељенских старешина млађих и старијих разреда и 

ОВ 

VIII-IX   

12.Планирање корективног рада са ученицима који 

имајуп проблеме у учењу и понашању 

VIII-IX  

13.Планирање активности на плану професионалног 

информисања 

VIII-IX  

14.Учешће у планирању рада УП VIII-IX  

15.Израда програма рада за инклузивну наставу   

      Праћење реализације активности Плана за 

унапређење инклузивног образовањ“   

VIII-IX  

16. 

    -Праћење реализације пројекта „Образовање за 

права детета“ 

    

Т.Г  
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II  ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО 

ОБРАЗОВНОГ РАДА     

1.Праћење реализације програма ШРП и програма 

инклузивне наставе 

Т.г 3 

111 

2.Праћење ефеката иновативних подухвата (облика и 

метода рада) 

Т.г.  

3..Сарадња у изради тестова знања ради праћења 

напредовања ученика 

IX- III  

4.Праћење реалозације часове редовне наставе т.г  

5.Праћење реализације часове додатне,допунске 

наставе и слободних активности 

т.г  

6.Праћење реализације угледних часова и часова 

везаних за елементе права детета 

т.г  

7.Праћење усклађености  програмских захтева са 

узрасним карактеристикама 

Т.г.  

8..Праћење постигнућа ученика Т.г.  

9..Праћењ реализације,ефеката,промена ИОП-а   

10..Праћење адаптације  ученика при преласку са 

разредне на предметну наставу - реаговање на 

евентуални пад у нивоу знања и проблеме у 

адаптацији 

X- IV   

11..Праћење примене савремене организације, облика 

и метода рада и њихових ефеката 

X-V  

12..Праћење реализације програма самовредновања 

школе 

IV   

13.Праћење реализације програма заштите деце од 

насиља,злостављања и занемаривања 

 

IV 

 

 

III  САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА НА УНАПРЕЂИВАЊУ 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА   

1.Увођење нових метода рада у циљу адекватне 

презентације градива и његове боље усвојености 

III 6 

222 

2.Утрвђивање педагошких чинилаца неуспеха ученика 

у појединим предметима 

IX,IV   

3.Сарадња у припреми у организовању угледних 

часова и свим облицима васпитно-образовног рада 

X-V   

4.Праћење реализације инклузивне наставе и свих 

облика образовно-васпитног рада 

  

5. Сарадња са одељенским старешинама  у 

организацији и реализацији рада одељењске заједнице 

у области професионалне оријентације, здравственог 

васпитања и групне динамике 

IX,IV,V   
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IV  РАД СА УЧЕНИЦИМА   

1 Упис ученика у први разред 
IV-V 10 

370 

2.Праћење  напредовања ученика,евидентирање 

ученика који имају потешкоћа у учењу и понашању  

 X,т.г  

3.Рад са ученицима  који имају потребе за посебном 

образовном подршком 

Т.г  

4.Даровити ученици-сарадња са наставницима у 

организацији рада  са ученицима 

X- 

XI,III,т.г 

  

5.Индивидуални и групни саветодавни рад са 

ученицима код којих су евидентиране сметње у: 

X-VI   

а/адаптацији на школску средину    

б/у емоционалном сазревању   

в/нивоу фрустрационе толеранције   

6.Саветодавни рад у области породичне динамике X-VI  

7.Реаализација АП о остварености права детета у 

образовању ,подршка раду УП 

XI,III,IV  

V  РАД И САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА   

1.Контакти и упознавање родитеља са проблемима 

њихове деце 

IX,IV 3 

111 

2.Групни рад са родитељима ученика  који имају 

сличне развојне проблеме /емотивне природе или 

проблеме везане за учење/ 

XII,III,т.

г 

 

3.Психолошко образовање родитеља  ради бољег 

разумевања проблема њихове деце и укључивање 

родитеља у рад вршњачког тима  

II,III,т.г  

4. Сарадња са родитељима у вези деце која раде по 

ИОП-у,оспособљавање родитеља да пружају помоћ 

деци у професионалном  раду 

X,XI,III,

V 

 

VI УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА   

1.Сарадња са одељењским већима, стручним 

активима,тимовима, активом учитеља на 

унапређивању васпитно-образовног рада 

X- V 2 

74 

2.Информисање стручнних органа о резултатима рада 

и предлагање мера 

X-VI  

VII   СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ   

1.стручно усавршавање у установи X-VI 2 

6.Посета часова наставника  и анализа часа 
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74 

   

2.Стручно усавршавање ван установе X-VI   

VIII  САРАДЊА СА СПОЉНОМ СРЕДИНОМ   

1.Сарадња са институцијама које помажу у 

реализацији програмских захтева  

-Ментално здравље,Развојно саветовалиште, Центар за 

социјални рад ,МУП,осн.шк.у граду,предшколске 

установе,локална самоуправа,ОЦД,школска управа 

-сарадња у вези пројекта: 

Образовање за права детета -

Нексус,Врање,УЦПД,Песталици фондација-

Швајцарска 

 

X-VI 1 

37 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О РАДУ   

1. Израда оријентационих месечних планова 

педагошко-психолошке  службе 

VIII-VI 1 

37 

2.Вођење документације о свом рад, извештаји, табеле VIII-VI     

                 

 

 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

Глобални и оперативни план рада стручног сарадника-педагога у школској 

2018/2019. години 

 

I Циљ и задаци 

Циљ 

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог 

доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи, у складу са 

циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система 

образовања и васпитања, као и посебним законима. 

Задаци  

1) Учествовање у стварању програмских, педагошко-организационих и дидактичко-методичких 

услова за остваривање циљева основне школе. 
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2) Унапређивање, осавремењавање и рационализација образовно-васпитног рада. 

3) Учествовање у праћењу и вредновању остварених резултата образовно-васпитног рада. 

4) Подстицање и праћење развоја ученика (интелектуалног, социјалног, емоционалног, моралног, 

естетског, физичког и професионалног). 

5) Организовање педагошко-психолошког образовања наставника. 

6) Остваривање сарадње с родитељима, предшколским установама, средњим школама, факултетима, 

институтима, здравственим, социјалним и културним установама, стручним службама Републичког 

завода за тржиште рада и другим институцијама од значаја за основног образовање и васпитање. 

 

Глобалним планом рада педагога предвиђене су следеће области: 

II Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање остварених резултата (4 

сата недељно) 

1. Планирање и програмирање 

2. Организација педагошког рада школе 

3. Праћење и вредновање рада школе 

III Унапређивање образовно-васпитног рада и интруктивни педагошко-психолошки рад с 

наставницима (8 сати недељно) 

1. Сарадња са наставницима и директором школе 

2. Сарадња са одељењским старешинама 

IV Рад са ученицима (8 сати недељно) 

V Сарадња са родитељима (3 сата недељно) 

VI Истраживање образовно-васпитне праксе (3 сата недељно) 

VII Рад у стручним органима (2 сата недељно) 

VIII Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање (1 сат 

недељно) 

IX Вођење документације 

X Припрема за рад (10 сати недељно) 

1. Припремање и планирање 

2. Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, тимовима и стручним 

институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње. 
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3. Месечни план рада педагога 

 

Ред. 

Број 
Месец Садржај активности 

Сарадници у 

реализацији 

1. 

се
п

т
ем

б
а
р

 

- Концепција Годишњег програма рада школе 

- Пружање помоћи наставницима у изради планова 

рада за школску 2017/18.годину 

- Договор са разредним старешинама о њиховим 

обавезама у односу на педагошку документацију за 

ученике, родитеље 

- Учешће у раду стручних органа школе 

- Учешће у раду тима за самовреденовање и ШРП-а 

- Иницирање рада стручних актива 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Директор  

- Наставници  

 

 

 

      -     Стручна већа 

- Чланови свих 

тимова 

2. 

о
к

т
о
б
а
р

 

- Пружање помоћи наставницима око израде 

критеријума оцењивања 

- Рад са ученицима који су упућени на саветодавни 

рад од стране одељењских старешина, наставника 

- Саветодавни рад са ученицима који се 

самоиницијативно обраћају педагогу 

- Прикупљање података значајних за сарадњу са 

родитељима (израда картона за ученике првог 

разреда) 

- Израда појединих текстова за одељењску заједницу 

- Сарадња са одељењским старешинама у области 

избора садржаја, метода и облика рада са одељењем 

- Посета часова у свим одељењима првог разреда 

- Увид у годишње и месечне планове рада 

- Остали послови по налогу директора 

- Наставници  

 

- Ученици  

 

 

 

- Наставници  

3. 

н
о
в

ем
б
а
р

 

- Рад са наставницима у одабиру и примени 

ефикаснијих метода и облика рада ради 

остваривања постављених циљева и задатака 

- Упознавање наставника са активним методама рада 

- Обилазак школских часова и индивидуални 

разговори са наставницима    

- Извршити увид у рад разредних старешина, 

стручних актива, слободних активности ученика и 

секција 

- Контрола вођења педагошке документације 

разредних старешина и наставника 

- Рад са наставницима на унапређивању оцењивања 

ученика 

- Остали послови по налогу директора 

- Наставници  

 

 

 

- Директор  

 

 

      -     Одељењске 

старешине  

- Наставници  
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4. 

д
ец

ем
б
а
р

 - Саветодавни рад са ученицима који испољавају 

тешкоће у прилагођавању на живот и рад у школи и 

имају проблеме/тешкоће у учењу 

- Посета часовима и индивидуални разговори са 

наставницима 

- Рад у стручним органима школе 

- Остали послови по налогу директора 

- Психолог, 

одељењске 

старешине 

5. 

ја
н

у
а
р

 

- Испитивање педагошких узрока поремећених 

односа и других проблема који се јављају у 

колективу ученика (пружање помоћи у 

проналажењу и реализацији мера за превазилажење 

проблема) 

- Учешће у припреми програма за обележавање 

школске славе 

- Израда извештаја о успеху и дисциплини на крају 

првог полугођа и предлагање мера за побољшање 

истих 

- Преглед педагошке документације 

- Извршити потребне припреме за рад у другом 

полугођу 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Психолог  

- Ученици  

 

 

 

- Ученици, 

наставници 

 

 

      -     Директор  

6. 

ф
е
б
р

у
а
р

 - Обављање саветодавно-васпитног рада (групни, 

инидивидуални) са ученицима који постижу слабији 

успех у учењу 

- Посета часовима оних наставника који имају већи 

број недовољних оцена 

- Учешће у раду стручних органа школе 

- Остали послови по налогу директора школе  

- Наствници, 

ученици 

 

- Директор  

7. 

м
а
р

т
 

- Индивидуални и групни рад са ученицима на 

њиховом оспособљавању за усвајање и примену 

рационалнијих метода учења, коришћења 

литературе и других извора знања (рад на 

оспособљавању за самообразовање и организованог 

коришћења слободног времена) 

- Посета часовима наставника и индивидуални 

разговори са њима 

- Остали послови по налогу директора 

- Ученици  

 

8. 

а
п

р
и

л
 - Информисање стручних већа и наставника, 

стручних орагана о резултатима својих испитивања, 

проучавања и запажања 

- Учествовање у реализацији програма рада на 

професионалној орјентацији ученика 

- Остали послови по налогу директора 

- Стручна већа 
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9. 

м
а
ј 

- Учествовање у педагошком образовању родитеља за 

конструктивно решавање проблема ученика 

- Промоција школе по предшколским установама 

- Учешће у професионалном информисању родитеља 

и ученика завршних разреда 

- Сачињавање прегледа, извештаја и анализе у вези са 

радом школе и својим радом 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Родитељи  

 

 

 

      -    Директор  

10. 

ју
н

-ј
у

л
 - Учествовање у раду седница ОВ и НВ, давање 

мишљења и предлога за решавање проблема који се 

разматрају или би требало да се разматрају 

- Учешће у професионалном информисању родитеља 

и ученика завршних разреда 

- Остали послови по налогу директора 

 

 

 

- Родитељи  

11. 

а
в

г
у
ст

 

- Израда идејне скице за ГПРШ 

- Рад у стручним органима школе 

- Сређивање документације за почетак нове школске 

године 

- Анализа исвештаја о успеху ученика на крају 

школске године (и након поправних/разредних 

испита) 

- Контрола педагошке документације 

- Припрема за први школски дан 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Директор  

 

 

- Стручна већа  

 

 

 

                                План рада библиотекара школе 
Области рада и програмски садржај Време Недељни/годишњи  

фонд 

I Планирање и програмирање образовно-васпитог 

рада 

- Израђивање годишњег плана рада и месечних планова 

- Планирање рада са ученицима у школској библиотеци и 

дигиталној учионици  

- Израда годишњег програма рада библиотечке секције 

- Планирање развоја школске библиотеке – израда 

Акционог плана за 2017/2018. 

Септембар- 

Јун                 

  2 
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II Праћење и вредновање образовно-васпитог рада  

- Учешће у изради Годишњег плана рада школе, 

Школског програма,,Акционог плана и Плана 

самовредновања рада школе 

- Праћење наставних планова и (кроз садрању са 

наставницима) усаглашавање наставних садржаја више 

предмета ради лакшег организовања часова тематске 

наставе и школсих пројеката планираних Акционим 

планом 

- Одабирање и припремање литературе и друге грађе за 

обележавање важних дана у вези са књигом, читањем и 

библиотеком 

- Вођење библиотечког пословања (инвентарисање 

књига) 

- Учешће у реализацији и праћење реализације 

активности предвиђених Акционим планом школе и 

Планом самовредновања школе  

- Праћење реализације часова тематске наставе и 

коришћење резултата сопственог истраживачког рада за 

побољшање образовно-васпитног рада у школи 

- Праћење и вредновање реализације активности 

школских пројеката 

- Упознавање са радом школских библиотекара у свету и 

коришћење нових сазнања и достигнућа за побољшањењ 

сопственог рада и рада школе 

Септембар-

јун 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

III Рад са наставницима 

- Организовање наставних часова српског језика, 

информатике и историје у дигиталној учионици 

- Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег 

плана обраде лектире 

- Договор о коришћењу ресурса библиотеке у процесу 

наставе у складу са Акционим планом и Школским 

програмом 

- Сарадња са наставницима српског језика у пројекту 

Читалићи 

Септембар-

јун 

   4 
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- Припрема заједничких часова са наставницима поводом 

обележавања важних дана у вези са књигом, читањем и 

библиотеком 

- Информисање наставника о важним догађајима за 

образовно-васпитни рад 

- Подстицање наставника на коришћење стручне 

литературе и различитих извора информација 

- Информисање наставника о садржајима електронских 

извора информација у вези са професионалним развојем 

- Припремање електронског наставног материјала за 

заједничке часове (тематске и пројектне наставе) 

- Приказивање појединих књига и часописа и 

електронских извора информација 

- Организовање заједничких наставних часова са 

наставницима 

IV Рад са ученицима 

- Упознавање ученика са радом библиотеке, издавање 

књига, рад у библиотеци 

- Помоћ ученицима при избору књига и упућивање у 

читање књижевних дела 

- Подстицање деце на читање кроз пројекат  Читалићи 

- Подстицање читалачке културе и развијање естетске 

перцепције и укуса и осећања за лепоту књижевног дела  

- Развијање позитивног односа према читању и важности 

разумевања текста - упознавање ученика са научно 

популарном и стручном литературом 

- Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају 

библиотечку грађу 

- Припремање ученика за самостално коришћење разних 

извора информација и помоћ ученицима у припреми и 

обради задате теме из различитих предмета (употреба 

лексикона, енциклопедија, речника...) 

- Рад са ученицима на часовима одељенске заједнице – 

коришћење слободног времена, подстицање ученика на 

Септембар-

јун 

 15 
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читање из забаве и задовољства 

- Обележавање важних дана у вези са књигом, језиком, 

читањем и библиотеком - промовисање језичке 

писмености и упознавање ученика са другим врстама 

писмености (заједнички часови са наставницима) 

- Часови библиотекарства - Упознавање ученике са 

методама и техникама научног истраживања и 

библиографског цитирања 

- Часови у библиотеци, културно-просветне активности 

поводом обележавање важних дана - навикавање ученика 

да долазе у школску и јавну библиотеку и да учествују у 

културним активностима 

- Развијање информационе, медијске и информатичке 

писмености ученика – заједнички часови са 

наставницима разредне наставе, информатике и 

рачунарства, грађанског васпитања 

- Упознавање ученика са УДК распоредом грађе у 

библиотеци 

- Обучавање ученика за самостално коришћење 

различитих извора сазнања и свих врста информација - 

развијање информационе писмености, рад у школској 

библиотеци и дигиталној учионици (заједнички часови са 

наставницима) 

- Заједнички часови са наставницима српског језика и 

ликовне културе – подстицање ученика на литерарно и 

ликовно стваралаштво на теме у вези са Дечијом 

недељом, књигама и библиотеком и др. 

- Часови са наставницима грађанског васпитања и 

веронауке – Култура понашања, Дан људских права, 

Важност медија за упознавање других 

- Вођење библиотечке секције 

- Заједнички часови са наставницима грађанског 

васпитања и веронауке за ученике од петог до осмог 

разреда – Толеранција и комуникација 

- Промовисање књиге и читања, обележавање 

Међународног дана дечије књиге, 2. априла – часови у 

библиотеци 
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-Организовање књжевних вечери „Сусрет песника“ 

- Обележавање Светског дана књиге и ауторских права, 

23.априла – часови са наставницима 

- Заједнички часови са наставницима –  обележавање 

Дана планете Земље, 22. априла 

-Обележавање Дечије недеље 

- Заједнички часови са наставницима историје, 

грађанског васпитања и веронауке на тему Хришћанство 

– историја, традиција и култура 

-Заједнички часови са наствницима ТИО на тему 

Конвенција о правима детета 

V Рад са родитељима, односно старатељима 

- Учешће на родитељским састанцима ради давања 

информација о читалачким интересовањима и потребама 

ученика, ради развијања читалачких и других навика 

ученика и формирању личних и породичних библиотека 

- Сарадње са родитељима у вези са развијањем 

читалачких навика ученика, родитељи учествују у 

активностима поводом обележавања Месеца књига и 

Месеца школских библиотека 

- Укључивање родитеља у реализацију часова тематске, 

пројектне, наставе и обележавање годишњице школе 

- Предавање за родитеље у вези са безбедношћу деце на 

Интернету 

Током 

Године 

 

 1 

VI Рад са директором, стручним сарадницима, 

педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

- Сарадња са стручним већима наставника, педагогом и 

директором школе у вези с набавком и коришћењем 

књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом 

рада школске библиотеке  

- Планирање часова тематске, интердисциплинарне, 

наставе 

- Учешће у припремању прилога и изради интернет 

презентације школе 

Током 

Године 

 

 

 4 
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- Припремање прилога за школски лист и израда 

школског листа 

- Сарадња са директором око обезбеђивања програма за 

вођење аутоматизованог библиотечког пословања 

- Припремање и организовање активности поводом 

обележавања важних дана у вези са књигом, читањем и 

библиотекама 

- Сарадња са педагогом у организовању радионице 

Вештина комуникације и Толеранција 

- Присуство стручним већима и Наставничком већу - 

информисање о набавци нове стручне литературе и 

постојању електронских извора информација важних за 

рад наставника/школе 

- Припремање и организовање изложбе поводом 

обележавања Дана школе 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

- Учешће у изради ГПР-а школе 

 -Координатор Тима за заштиту ученика од насиља и 

злостављања.Израда акционог плана. 

-Координатор Актива школских библитекара на нивоу 

пчињсог округа 

 -Рад у ШРП,РШП  

- Рад у Тиму за самовредновање 

-Рад у Тим за стручно усавршавање 

- Један од координатора у школском тиму  за промоцију 

школе 

- Присуство одељенским и стручним већима и 

Наставничком већу-вођење записика, сарадња са 

наставницима на планирању и организовању стручног 

усавршавања на нивоу школе 

Током 

године 

 5 

VIII Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

- Сарадња са Библиотеком „БораСтанковић“ ради 

Током 

године 

 1  
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обележавања важних дана у вези са књигом, читањем и 

библиотеком 

- Сарадња са школским библиотекамау граду по питању 

међубиблиотечке позајмице 

- Упис ђака у Библиотеку „Бора Становић“ 

- Посета Центру за културу „Окце“ и Библиотеци „Бора 

Станковић“ поводом обележавања Дечије недеље 

- Сарадња са основним и средњим школама у општини – 

организовање скупа библиотекара, наставника и ученика 

ради промоције рада школских библиотека поводом 

обележавања Месеца школских библиотека и Месеца 

књига 

- Рад у Друштву школских библиотекара Србије  

- Организација и реализација стручних семинара и 

стручних скупова Друштва школских библиотекара 

Србије уз сарадњу са Школском управом, другим 

школским библиотекарима, библиотекарима јавних 

библиотека и Педагошким друштвом Србије 

IX Вођење документације, припреме за рад и стручно 

усавршавање 

- Праћење и евиденција коришћења литературе у 

школској библиотеци 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и 

школског библиотекара – анализа и вредновање рада 

школске библиотеке  

- Стручно усавршавање – организовање и реализација 

стручних семинара и стручних скупова Друштва 

школских библиотекара Србије 

- Похађање стручних семинара и скупова 

- Стручно усавршавање на нивоу школе 

Септембар-

јул 

 4 
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6. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

Настава у природи 

 

На основу правилника о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму у 

првом циклусу основног образовања и васпитања (сл.гл РС бр.7/2010 ) доноси се следећи 

програм школе у природи. 

Настава у природи је облик образовно васпитног рада којим се остварују обавезни и 

изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за 

први циклус основног образовања и васпитања – у климатски погодном месту из 

здравствено рекртеативних, образовно васпитних и социјалних разлика. При организацији 

наставе у природи потребно је придражавати се стручних педагошко-психолошких 

упутстава како би се у што већој мери остварили постављени циљеви. 

Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда основног 

образовања и васпитања, у трајању од 5-10 дана, уз писмену сагласност родитеља за 

најмање 2/3 ученика одељења. За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је 

дужна да организује наставу. 

Пре одласка на наставу у природи организује се лекарски преглед свих ученика. 

 

ЦИЉЕВИ  наставе у природи су:  

- очување стања ученика 

- усвајање и неговање активног, здравог и креативног начина живота 

- стицање нових знања  

- развијање еколошке свести, 

- социјализација ученика, 

- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима. 

 

ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ  наставе у природи су : 

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика 

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром, 
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- очување природне дечије радозналости, 

- развијање способности запажања, 

- подстицање самосталности, развијање свести о потреби заштите животне средине  

 

Ове године настава у природи за ученике од првог до четвртог разреда реализоваће 

се на Дивчибарама или у Буковичкој бањи, у зависности од цене аранжмана, како би била 

доступнија што већем броју ученика. 

 

Екскурзије ученика 

   На основу члана 14 ст.1.6 Закона о основама система образовања и васпитања 

Национални просветни савет донео је Правилник о измени правилника о наставном плану 

и програму основног образовања и васпитања-Одељак Екскурзија(Сл.гласникРС бр.7/2010) 

 

   ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЕСКУРЗИЈА 

 

   ЦИЉ екскурзије је да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и 

васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање са 

појавама и односима у природној и друштвеној средини, са културним, историјским и 

духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

   ЗАДАЦИ ескурзије су: 

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 

- повезивање и примењивање знања и умења, 

- развијање љубави према отаџбини , њеној историји, култури и природним лепотама, 

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, 

- успостављање непосредних односа између наставника и ученика и ученика међусобно, 

- проучавање објеката и феномена у природи, 

- упознавање са начином живота и рада људи различитих крајева, 

- подстицање самосталноси ученика и одговорности за сопствено понашање, 

- развијање способности оријентације у простору. 
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   У складу са наставним програмом, на ескурзијама се могу реализовати следећи 

програмски садржаји: 

- посете које омугаћавају упознавање са природним лепотама, природно географским и 

друштвено географским одликама Србије (планине, реке , језера, бање........) 

- обилазак праисторијских, античких, средњевековних, нововековних и локалитета 

савременог доба (Лепенски вир, Винча, Сирмиум, Виминацијум–војни логор , Гамзиград, 

Медијана, Студеница, Жича, Милешева, Сопоћани, Раваниц,   ..........). 

   По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба што више интегрисати 

у наставни процес. 

               Према свом карактеру екскурзије су  тематске и комплексне. Прве се изводе у 

циљу упознавања одређене појаве или објеката, а друге се организују у циљу упознавања 

неког краја ширег или ужег завичаја РС. 

              Планирање посета, излета и екскурзија врше одељењска већа, предлог плана 

разматрају ученичке одељенске заједнице, Савет родитеља, а усваја  га Наставничко веће 

школе. Наставничко веће одређује наставнике који ће учествовати у екскурзији, 

организатори и време извођења екскурзија и њихово трајање. Екскурзије се изводе на 

почетку школске године (септембар - октобар) или на крају школске године (мај- јуни) у 

зависности од временских услова и обезбеђивања материјалних средстава, односно 

наставној недељи која је предвиђена за реализацију спортских, културних, рекреативних 

активности. 

 

 

 

План извођења посета и излета по разредима 

          У току  школске године биће организоване две посете (излета) за све ученике од 

првог до осмог разреда ( једна у првом, једна у другом полугођу) до оближњих места или 

организована посета позоришним  представама.  

 План извођења екскурзија по разредима 

• За ученике првог разреда планира се једнодневни излет до НИШКЕ БАЊЕ. 

• За ученике другог разреда планира се једнодневни излет до НИШКЕ БАЊЕ. 

• За ученике трећег разреда планира се једнодневни излет – СВИЛАЈНАЦ . 

• За ученике четвртог разреда планира се једнодневни излет -СОКОБАЊЕ. 
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• За ученике петог разреда планира се дводневна екскурзија са релацијом: Врање-

Јагодина-Свилајнац-Крагујевац-Шумарице-Манастир Жича-Врњачка бања-Крушевац- 

Врање. 

• За ученике шестог разреда планира се дводневна екскурзија са релацијама : Врање-

Хопово-Сремски Карловци-Сремска Каменица-Нови Сад-Београд-Топола-Врање 

• За ученике седмог разреда планира се дводневна екскурзија са релацијама: Врање-

Неготин-Кладово-Пожаревац-Врање 

• За ученике осмог разреда планира се тродневна екскурзија са релацијама: Врање-

Златибор-Мокра Гора-Дрвенград-Тара-Бајина Башта-Тршић-Троноша-Ваљево-

Бранковина-Аранђеловац-Врање 

      Време извођења екскурзија дато је у одељку школски календар. 

      За реализацију екскурзија, одговорни су руководиоци одељењских  већа. Релације  за 

извођење екскурзија зависиће првенствено од обезбеђења материјално-финансијских 

средстава. Због наведене околности може доћи до промене релација, времена извођења 

екскурзија, као и уопште извођење екскурзија. 
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7. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

                           

                       Тим за унапређивање развоја и квалитета школе 2016/2019.            

План рада за школску 2018/2019. 

У току  школске 2016/2017.  године тим за ШРП креирао је нови развојни план школе за период од 

три године (2016-2019.) . Развојне потребе школе засноване су на анализи података добијених 

применом три инструмента за унуитрашњу евалуацију школе: 

1. Самовредновање и вредновање рада школе  

2.  Индекс инклузивности  

3. Индекс остварености права детета 

Развојни циљеви постављени за наредни период од  3 године су: 

-Општи циљ-Повећање квалитета образовно васпитног рада уз приемену савремених 

средстава,облика ,метода и поступака  

-Специфични циљеви: 

1.Побољшање услова за напредовање и успех ученика - Рад на стручном усавршавању учитеља 

и наставника како би у планирању и реализовању часова неговали индивидуализовани приступ и 

појачали своје компетенције за подучавање и учење и за подршку развоју личности ученика 

2.Подизање мотивације ученика за рад  - Промовисање позитивних ставова према свим 

ученицима и  обезбеђивање   квалитета садржаја,начина и облика рада који ће бити у функцији 

учешћа свих ученика а посебно оних којима је потребна посебна образовна подршка 

  3.Реализација угледних часова везаних за елементе права детета омогућиће наставницим да 

стекну компетенције у област права детета а ученицима да примене стечена знања у свим 

областима живота и рада 

  4.Унапређивање партиципације учаеника у свим областима рада школе како би их укључили 

да на смислен и примерен начин учествују у доношењу одлука .Реализација  Акционих планова 

који су настали као потреба за унапређењем индикатора остварености права детета у 

школи,усвојена су   два правилника на нивоу школе-Правилник о информисању ученика и 

Правилник о партиципацији ученика.Допуњен је  правилник о дисциплинској одговорности 

ученика у делу који се односи на ученике са развојним потешкоћама и „повратнике из 

иностранства   

5.Развијање међупредметних компетенција ученика и наставника кроз пројектно планирање 

наставе У току ове 2018/2019. школске године  посебну пажњу посветићемо  партиципацији 

ученика и развијању међупредметних компетенција кроз реализљцију часова пројектне наставе 
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Чланови тима за квалитет развоја установе : Весна Станковић-координатор, директор, педагог, 

библиотекар, Негован Митић, Снежана Стојановић, Миле Стојиљковић, Милица Митић,Милена 

Станковић,Бранислав Здравковић,родитељ,ученик 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  ВЕЗАНИХ ЗА 

ПАРТИЦИПАЦИЈУ УЧЕНИКА И  ПРОЈЕКТНО ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ  

 

   

 

Име и презиме 

запослено 

Назив теме и облика 

стручног 

усавршавања 

Ниво (стручни 

активи, већа и др.) 
Време  реализације 

Љиљана Поповић „Насиље“'-учешће 

ученика у решавању 

проблема-креирање 

стрипа у сарадњи са 

ШАФ-м 

Стручни актив 3. 

разреда 

 

новембар,2018. 

 

Биљана 

Јовановић,учитељица 

„Учешће ученика у 

одабиру својих 

представника на 

такмичењима и 

приредбама“-ЧОС 

Стручни актив 4. 

разреда 

 

септембар,2018. 

Љиљана Љ. 

Димитријевић 

„Како ученици 

учествују у раду 

школе“ 

Стручни актив,2. 

разреда 

новембар,2018. 

Љиљана М. 

Димитријевић 

„Учешће ученика у 

дефинисању мера 

безбедноси у 

одељењу“ 

 

Актив учитеља 

2.разреда 

 

јануар,2019. 

Снежана 

Николић,учитељица 

„Учешће ученика и 

родитеља у Еко-

ревији“,ЧОС 

 

Актив 3. разреда 

 

 октобар,2018. 
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Драган 

Јовановић,учитељ 

Учешће ученика у  

уређењу школског 

дворишта“ 

Актив 2. разреда 

 

април,2019. 

Драган Накић,учитељ „Учешће ученика у 

дефинисању 

правила понашања у 

одељењу“ 

 

Актив учитеља 

1.разреда 

 

октобар,2018. 

Душица 

Стошић,учитељица 

„учешће у 

одлучивању и 

одговорности-

дефинисање мера 

безбедности у 

школи“-ЧОС 

 

Стручни 

актив,3.разреда 

 

јануар,2019. 

Мирослав 

Антић,учитељ 

„Како сарађујемо у 

доношењу 

одлука“,ЧОС 

 

Стручни актив 

3.разреда 

 

април,2019. 

Ненад 

Петровић,наставник 

физичког васпитања 

„Учешће ученика у 

разрешавању 

насиља у спорту“-

ЧОС 

 

ОВ 6. разреда 

 

децембар,2018. 

Марина Трајковић, 

професор биологије 

Дискриминција 

међу 

вршњацима,ЧОС 

одељењско веће 

8.разреда 

 

октобар, 2018.године 

Татјана 

Арсић,наставник 

музичког васпитања 

Учешће ученика у 

превенција 

малолетничке 

деликвенције,ЧОС,у

гледни час-

„Образовање за 

права детета“ 

 

одељењско веће 

5.разреда 

 

 

март,2019. 

Бранислав 

Здравковић,наставник 

математике 

„Избор дестинације 

за екскурзију 

ученика“-ЧОС-

пројектна настава 

 

Одељењско веће 8. 

рзреда 

 

јануар,2019. 
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Наташа Стојановић, 

наставник енглеског 

језика 

Сакупљање 

секундарних 

сировина-ЧОС 

Одељењско веће 6. 

разреда 

 

октобар,2018. 

Стојан 

Тасић,наставник 

географије 

Насиље и 

дискриминација-

вршњачка подршка-

ЧОС 

 

Одељењско веће 6. 

разреда 

 

новембар,2018.год. 

Горан 

Бандовић,професор 

француског језика 

„Учешће ученика у 

евалуација 

уџбеника“-ЧОС 

Одељенско веће 

6.разреда 

 

мај,2019.год. 

Светислав 

Стевановић,наставник 

физичког васпитања 

„Учешће у 

организацији 

слободног времена 

у школи“-ЧОС 

Одељењско веће 

5.разреда 

 

октобар ,2018.године 

 

Милица Стошић 

„Учешће у 

планирању 

писмених вежби и 

других  провера 

знања“-ЧОС 

Одељењско веће   

5. разреда 

септембар,2018.год 

Миле 

Стоиљковић,учитељ 

 „Учешће ученика у 

планирању секција 

“-ЧОС 

Актив учитеља 4. 

разреда 

 

октобар,2018. 

Снежана  Стојановић 

ТИО 

„ Учешће ученика у 

избору дестинације 

за екскурзију „-

ЧОС-пројектна 

настава 

 

ОВ 7. разреда 

новембар,2018. 

 

Драгана Јањић,ТИО 

„Учешће ученика у 

избору дестинације 

за екскурзију „-

ЧОС-пројектна 

настава 

 ОВ 7. разреда март,2019. 
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План за развој квалитета установе  је усклађен са  Стандардима квалитета развоја установе 

као и са стратешким документима на  локалном и националном нивоу: 

- Локални план  акције за децу- Врање по мери деце 

Сузана 

Поцевски,наставник 

српског језика 

„Учешће ученика у 

евалуацији часа 

наставника“-ЧОС 

 

ОВ 6. разреда 

  

септембар,2018. 

Гордана 

Ристић,наставник 

математике 

Учешће ученика у 

креирању и 

одржавању фејсбук 

стране школе“-ЧОС 

ОВ 6. разреда март,2019. 

 Слађана 

Митић,наставница 

енглеског језика 

„Учешће учениа у 

одабиру 

ваннаставних 

активности“ ЧОС 

ОВ 7. разреда децембар,2018. 

 Весна Продановић „Учешће ученика у  

одабиру начина 

рада на часу-ЧОС  

 

ОВ 7. разреда 

 

март,2019. 

 Предраг 

Стоилковић,учитељ 

Одлучивање о 

уређењу учионице и 

распореду седења-

ЧОС 

 

Актив учитеља 1. 

разреда 

 

март,2019. 

 Љиљана 

Микић,учитељица 

„Учешће ученика у 

доношењу 

одељењских 

правила“-ЧОС 

 

Актив учитеља 

1.разреда 

 

март,2019. 

 Жика 

Русимовић,наставник 

математике 

„Евалуација часа 

наставника од 

стране ученика“ 

 

ОВ 7. разреда 

. 

април,2019. 

 Милена 

Декић,наставник 

српског језика 

„Учешће ученка у 

избора 

ваннаставних 

активности“-ЧОС 

 ОВ 7. разреда децембар,2018. 
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- Стртегија за смањење сиромаштва у Србији 

- Конвенција о правима деце 

- Национални план акције за децу Владе Републике Србије 

 

 

 

 

ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА  СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ  НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Ред.број Активности Време остваривања 

1. Конституисање Тима за стручно усавршавање Август 

2. Разматрање и усвајање плана рада тима август-септембар 

3. Планирање и програмирање стручног 

усавршавања 

Септембар 

4. Израда личних планова стручног усавршавања Септембар 

5. Упознавање чланова Тима са Правилником школе 

о стручном усавршавању 

Септембар 

6. Чување документације о стручном усавршавању септембар-октобар 

7. Реализација и присуство угледним часовима у 

школи – израда плана одржавања угледних часова 

током године по утврђеној 

динамици 

8. Размена примера добре праксе (управљање 

инклузивним одељењем, израда ИОП-а, примена 

стратегија и поступака прилагођавања наставе, 

хоризонтално учење) 

током године 

9. Праћење остваривања плана одржавања угледно-

огледних часова, тематских дана 

сумирање на крају првог и 

другог полугодишта 

10. Израда плана и праћење коришћења наставних и 

техничких средстава и асистивне технологије у 

настави 

током године 

11. Опремање школске библиотеке стручном и 

педагошко-психолошком литературом 

током године 

12. Извештај Тима – полугодишњи и годишњи децембар, јун 
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Тим за стручно усавршавање: 

 

1. Саша Илић, директор 

2. Весна Станковић, психолог 

3. Славица Здравковић, библиотекар 

4. Марија Милошевић, педагог 

5. Снежана Стојановић 

6. Љиљана Микић 

7. Милица Митић 

8. Слађана Марковић 

9. Љиљана Љ. Димитријевић 

10. Славица Стојановић 

11. Милица Стошић 

12. Данијела Стојановић 

13. Драгана Златановић 

14. Жика Русимовић 

15. Весна Костић 

16. Љиљана М. Димитријевић 

 

             

План стручног усавршавања у установи и ван установе 

 

 

 

 

Стручно 

усавршавање у 

установи 

Име и презиме 

запосленог 

Назив теме и облика 

стручног 

усавршавања 

Ниво (стручни 

активи, већа и др.) 
Време  реализације 

Љиљана 

Љ.Димитријевић,учит

ељица 

„Еко-ревија“- 

„Образовање за 

права детета“, 

Стручни актив 2. 

разреда 

 

октобар,2018. 

Драган Накић,учитељ „Лав и миш“,српски 

језик ,угледни час-

„Образовање за 

права детета“ 

Стручни актив 

1.разреда 

 

март,2019. 



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА  ЗА  ШКОЛСКУ  2018/2019. ГОДИНУ                                   
 

 

 
 
 

90 
 

Душица 

Стошић,учитељица 

„Небеска 

река“,српски језик-

угледни час-

„Образовање за 

права детета“ 

Стручни актив,4. 

разреда 

октобар,2018. 

Миле 

Стојиљковић,учитељ 

„Дечак и 

пас“,српски 

језик,угледни час-

„Образовање за 

права детета“ 

 

Актив учитеља 

4.разреда 

 

јануар,2019. 

Предраг 

Стојилковић,учитељ 

1.час-„Два 

друга“,српски језик 

Стручни актив 

1.разреда 

март,2019. 

 

Љиљана 

М.Димитријевић, 

учитељица 

„Шаренорепа“,српс

ки језик,угледни 

час-„Образовање за 

права детета“ 

Стручни актив 2. 

разреда 

 

октобар, 2018.године 

Душица 

Стошић,учитељица 

„Дечја права и 

одговорности“-ЧОС 

,угледни час-

„Образовање за 

права детета“ 

 

Стручни 

актив,3.разреда 

 

децембар,2018. 

 Марина Ристић 

Трајковић 

„Право на здраву 

животну 

средину“,биологија,

угледни 

час,“Образовање за 

права детета“ 

Одељењско веће 

8.. разреда 

 

мај, 2019.године 
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Слађана 

Марковић,професор 

географије 

Дискриминција 

међу 

вршњацима,ЧОС,уг

ледни час-

„Образовање за 

права детета“ 

Одељењско веће 

5.разреда 

 

октобар, 2018.године 

Гордана 

Ристић,професор 

математике 

Превенција 

малолетничке 

деликвенције,ЧОС,у

гледни час-

„Образовање за 

права детета“ 

 

Одељењско веће 

6.разреда 

 

 

март,2019. 

Бранислав 

Здравковић,професор 

математике 

Пирамида 

(појам,врста,елемен

ти) 

Одељењско веће 

8.разреда 

децембар,2018.године 

 

Митић Слађана 

„Health 

Advice“,енглески 

језик,угледни час-

„Образовање за 

права детета“ 

 

Стручно веће  за 

друштвену групу 

предмета и 

Одељењска већа 

7.разреда 

 

новембар,2018.године 

Негован Митић „Bulluing in 

School“,енглески 

језик,угледни час-

“Образовање за 

права детета“ 

Стручно веће  

друштвену групу 

предмета и 

Одељењско веће 7. 

разреда 

 

септембар,2018.год. 

Горан 

Бандовић,професор 

француског језика 

„Les vacances“, 

француски 

језик,угледни час-

„Образовање за 

права детета“ 

Одељенско веће 

7.разреда 

 

септембар,2018.год. 

Весна Костић,пофесор 

француског језика 

„ Les vacances“ Одељењско веће  

8. разреда 

септембар,2018.год. 
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Весна 

Стојковић,професор  

руског језика 

„Зашто волим руски 

језик“ 

 

Одељењско веће 

8.разреда 

 

новембар,2018. 

Снежана 

Стојановић,техника и 

технологија 

„Саобраћајна 

сигнализација“ 

ОВ 7.разреда  

октобар 2017. 

Митровић 

Милунка,наставник 

хемије 

 „Витамини“ ОВ 7. разреда  

мај,2018. 

Драгана 

Јањић,техника и 

технологија 

„Сајбер 

насиље“,,угледни 

час-Образовање за 

права детета 

 

ОВ 7. разреда 

новембар,2018. 

Милосав 

Стојановић,проф.  

техника и технологија 

„Израда 

презентација“.ТИО,

угледни 

час,“Образовање за 

права детета 

 ОВ 6. разреда март,2019. 

Драгана 

Златановић,професор 

хемије 

 „Значај воде за 

живи 

свет“,хемија,угледн

и час,Образовање за 

права детета 

 Одељењско веће 

7. разреда 

 новембар,2018. 

Милена 

Станковић,наст.матем

атике 

„Разломак“  ОВ 5.разреда јануар,2019. 

 Славица 

Стојановић,професор 

руског језика 

„Масленица“,руски 

језик,угледни час-

Образовање за 

права детета 

 

ОВ 6. разреда 

 

фебруар,2019. 

 Милица 

Митић,наставник 

српског језика 

„Успомене,доживља

ји и сећање“-

милутин 

Миленковић,Образо

вање за права детета 

 

ОВ 6. разреда 

 

април,2019. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ одвијаће се према приоритетним 

циљевима тима за обезбеђивање квалитета развоја установе и потреба наставника за 

стицање одређених компетенција. 

 

На основу инструмента за самопроцену компетенција наставника који је направљен у 

складу са Стандардима компентенција за професију наставник и њиховог професионалног 

развоја, који има за циљ да нам помогне у самопроцени сопствених јаких страна и 

слабости у вези професионалних компетенција,дошли смо до закључка да нам нису 

довољно развијене компетенције за комуникацију и сарадњу са родитељима и локалном 

заједницом,па смо у оквиру школског развојног планирања израдили акционе планове 

сарадње са родитељима и са локалном заједницом јер су нам,  на основу 

самопроцене,такође  приоритетне области за ову школску годину. 

 

               

 

              Акциони план сарадње родитеља и школе 
 

Индивидуална 

сарадња са 

родитељима 

 

Разматрање 

појединачних 

емоционалних,соција

лни,здравствених 

образовних потреба 

 

Индивидуални разговори 

 

У школи  

Групни 

разговори са 

родитељима 

 

На одређену тему 

(агресивно понашање 

ученика,вршњачко 

насиље,мотивација за 

учење ,састанак са 

родитељима ученика 

који иду у 

Троген,Швајцарску,и

нтеркултурална 

размена,са 

родитељима ученика 

који имају развојних 

потешкоћа и др.) 

Родитељски 

састанци,радионице 

 

 

У школи  

 Милица Стошић „Десетица“,Иван 

Цанкар-Образовање 

за права детета 

 

ОВ 5.разреда 

 

март,2018. 
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Припремање 

Заједничке 

манифестације 

родитеља и 

ученика 

 

Поводом Св.Саве 

.8.Марта 

 

 

Тимски рад -

родитељи,наставници,ученици 

У школи, 

Омладинско 

културни 

центар 

 

Припремање 

маскембала у 

сарадњи са 

родитељима 

 

Дечја недеља Тимски рад- 

родитељи,учитељи,ученици 

У 

школи,Омла

динско 

културни 

центар 

 

Припремање 

заједничке 

изложбе 

цртежа и 

радова од 

пластелина, 

Народних 

рукотворина и 

певачких група 

Дан родитеља и деце Тимски 

рад,родитељи,наставници,учен

ици,Удружења грађамна 

Позитив из Врања 

 

 

 

 

Омладинско-

културни 

центар 

 

Реализација 

радионице за 

родитеље 

У оквиру пројектата 

„Образовање за права 

детета“ и „Кругови 

пријатеља“ 

Групни рад-радионичарски 

начин рада 

У школи  
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Акциони план сарадње школе са локалном заједницом 

 
 

Институција са 

којом сарађујемо 

 

Садржај 

сарадње 

 

Облик  сарадње 

Време реализације  

Реализатори 

У.Г.Neксус Пројекат  

„Образовање 

за права 

детета“ 

Реализација угледних 

часова са елементима 

права деце 

 

 

Интеркултурална размена 

20 ученика у Трогену-

дечјем селу у Швајцарској 

 

 

Реализација Акционог 

плана Ученичког 

парламента 

септембар,октобар 2018. 

 

новембар- децембар 2018. 

 

 

 

 

 током године 

 

 

 

новембар ,2018. 

Локални 

координатор 

 

Локални 

координатор,ш

колски 

координатор,т

ренери 

 

локални 

координатор 

,школски 

координатор,н

аствници 

 

ИРК 

 

 

 

 

Развојни 

саветовалисте 

 

 

 

Већник за 

социјална 

питања 

 

Индентифик

овање 

ученика 

којима је 

потребна 

образовна 

подршка 

 

Сарадња у 

вези ученика 

са развојним 

потешкоћама 

 

Сарадња 

везано за 

ученике који 

потичу из 

социјално 

угрожених 

средина 

  

  

Састанак са 

представницима ИРК 

 

 

 

 

 

 

допис,састанак 

септембар,октобар2018. 

 

 

 

 

октобар-новембар,2018. 

 

 

 

 

 

 

 

јануар,2019. 

 

 

до краја школске године 

 

  

 

 

 

ПП 

служба,СТИО 

 

Сарадња са 

средњим 

школама 

 

у вези 

ученика из 

осетљивих 

група који су 

уписали 

средњу 

школу 

 

разговор,дискусија 

септембар 2018. 

 

 

октобар-новембар 2018. 

 

 

током године 

 

ПП служба 
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У.Г.Позитив Сарадња са 

удружењем 

родитеља 

        

- Радионице на тему 

родитељства и 

пружање подршке 

својој деци у 

учењу и 

напредовању 

 

 

фебруар,2019. 

април,2019. 

Тренери 

У.Г.Позитив,ш

колски тим за 

инклузивно 

образовање, 

Школски тим 

за развој 

школе 

 

Ромска 

канцеларија 

Сарадња у 

вези ученика 

који су 

отишли у 

иностранство 

или 

нередовно 

похађају 

школу 

 

 

 

састанак,индивидуални 

разговори 

октобар,2018. 

током године 

Одељенске 

старешине,учи

тељи,представ

ници Тимова 

за школско 

раѕвојно 

планирање и 

инклузивно 

образовање 

СОШО”Вуле 

Антић“ у Врању 

Сарадња у 

вези ученика 

са развојним 

потешкоћама 

Разговор,дискусија октобар-новембар 2018. Уцитељи,наста

вници,предста

вници тима за 

ИО 

 

Центар за 

социјални рад 

Сарадња у 

вези ученика 

који живе у 

сиромашним 

или 

непотпуним 

породицама,

са једним 

родитељем 

или у вези 

проблематич

них ученика 

који показују 

предиспозиц

ије 

деликвенциј. 

 

Разговор,дискусија 

 

 

током године Предстадставн

ици ЦСР и 

представници 

школе 

Сарадња са ОЦД Сарадња у 

вези ученика 

са развојним 

потешкоћама 

Дискусија,састанак Током године Управа школе 
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Програм тима за самовредновање рада школе 

Самовредновање је процес којим стичемо увид каква је наша школа, шта је то што 

представња њене добре стране а која је то област рада којуј треба унапредити. 

 АКТИВ за самовредновање рада по плану и програму који је саставни део ГПРШ-е. 

О раду Актива води се евиденција кроз записнике. Реализација се прати периодично и на 

крају I и II полугођа. 

Програм тима састоји се из два дела: 

1. Праћење реализације Акционог плана за унапређивање рада школе насталог након 

процеса самовредновања у предходној школској 2017/2018. години. 

2. Израда плана рада за текућу школску годину 2018. / 2019.години 

 

Р.

Б

р 

Циљеви Активности Време Носиоци 
Начин 

реализације 

1. 
Израда плана рада 

актива 

Договор о садржајима 

плана рада, о броју 

седница, времену 

одржавања 

август 2018. 

Руководиоци 

Актива, 

чланови 

коклектива 

Презентација, 

анализа, 

дискусија 

2. 

Оснаживање свих 

актера у школи на 

уношењу промена у 

циљу постизања већег 

нивоа остварености 

процењиваних 

показатеља. 

Праћење реализације 

Акционог плана 

насталог нако 

самовредновања 

претходне и текуће 

школске године. 

током 

године 

Руководиоци 

актива, 

чланови 

актива 

Покретање 

конкретних 

активности, 

праћење 

извршавања 

3. 
Одабир кључне области 

самовредновања 

Активно учешће свих 

чланова Актива 

септембар 

2018. 

Руководиоци 

Актива, 

чланови 

Актива 

Дискуције 

предлози 

сарадња са 

осталим 

тимовима 

руководиоци 

актива, израда 

упитника, 

прикупљање 

материјала и 

обрада истог 

4. 

На предлог чланова 

актива поновити  област 

Настава и учење 

Припрема материјала 
октобар, 

2018. 

Руководство 

Актива 

5. 

Укључивање свих 

чланова Актива у 

прикупљању података 

од циљне популације 

6. 

Мотивисање наставника 

у давању искрених 

одговора у школи а све 

у циљу унапређења рада 

школе 

Прикупљање 

информација 

октобар 

2018. 
Чланови тима 

Подела 

упитника, 

прикупљање. 

7. 
Препознавање слабијих 

страна наше праксе и 

Обрада података,  

анализа 

новембар 

2018, 

Чланови 

Актива 

Статистичка 

обрада, писање 
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планирање активности 

на њеном побољшању. 

извештаја, 

прослеђивање 

података другим 

Активима, 

тимовима 

8. 

Планирање конкретних 

актвности у циљу 

постизања вишег нивоа 

остварености. 

Прирпрема Акционог 

плана 

децембар 

2018. 

Чланови 

Актива 

Предлог за 

начин праћења 

реализације 

Акционог плана 

9. 

Оснаживање свих 

чланова колектива на 

реализацији Акционог 

плана у циљу 

унапређења рада школе  

Реализација акционог 

плана 

јауар, јун 

2019. 

Чланови 

Актива 

Праћење 

реализације 

Акционог плана, 

извештавање о 

постигнутим 

резултатима 

10

. 
Евалуација рада актива 

Кроз реализоване 

активности 

предвиђене акционим 

планом. 

јун 2018. Чланови тима 

Кроз успешност 

реализације 

акционог плана 

11

. 

Упознавање наставног 

већа и других 

заинтересованих о раду 

тима 

Информисање 

наставничког већа и 

других 

заинтересованих 

децембар 

2018- јун 

2019. 

Чланови тима 

Презентација 

анализа 

дискусија, 

предлози идеје 

 

 

 

 

Кључна област : Настава и учење 

Сндард   2.3 :      Наставник прилагођава рад на часу образовно-

васпитним потребама ученика 

Образложење  : Наставници не прилагођавају рад на часу образовно 

васпитним потребама ученика (способностима,брзини напредовања 

,интересовањима,мотивацији),израда прилагођених наставни материјала 

индивидуалним карактеристикама ученика и примена дидактичких 

средстава ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу није 

присутна у довољној мери  

Препоруке :  Идентификовати разлоге неприлагођавање наставе 

образовно-васпитним потрбама ученика и предузети одређене 
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Циљеви Мерљиви 

показатељи 

остваривања 

циљева 

Активности Потребна 

средства 

Спо

љна 

помо

ћ 

Одгово

рна 

особа 

(е) 

Време 

реализациј

е 

Побољшање 

квалитета наставе 

кроз 

индивидуализовани 

приступ потребама 

ученика 

1.Број 

састанака 

посвећених 

упознавању 

специфичност

и ученика, 

изради 

планова 

напредовања 

ученика и 

конструктивни

х идеја о 

прилагођавању 

наставног 

материјала 

 

2. Број 

реализованих 

угледних 

часова и број 

присутних 

колега 

 

3.Број 

наставника 

који су 

прошли обуку 

1.Консултације 

на нивоу СТИО  

и тима за 

стручно 

усавршавање о 

специфичности

ма ученика и 

плану 

напредовања 

ученика 

(поступност у 

нивоима 

прилагођавања,

вредновање 

напредовања и 

постигнутих 

исхода),о 

изради и 

примени 

прилагођених  

наставних 

материјала  

индивидуалним 

карактеристика

ма ученика 

2.Реализација 

угледних 

часова  по 

осмишљеном 

инклузивном 

моделу 

прилагођавања 

наставе свим 

ученицима 

3. Реализација 

хоризонталног 

учења 

:Образовна 

подршка деци  

1.нису 

потребна 

средств 

 

2,3. –

Образовање 

за права 

детета-УЦПД 

и Песталоци 

фондација 

 

-Средства из 

пројекта 

„Права деце у 

образовању“ 

–Песталоци 

фондација,У

ЦПД,Нексус 

 

 

 

 

 

 

 

2,3. 

1.Пе

стал

оци 

фонд

ација  

 

 

ПП 

служба 

директо

р 

 

Тим за 

стручно 

усаврш

авање  

Стручн

а већа 

 

 

Тим за 

ШРП 

 

 

Тим за 

РШП 

 

до 

31.3.2019. 
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из осетљивих 

група 

 

 

 

Кључна област : Настава и учење 

Стандард    2.2 :   Наставник учи ученике различитим техникама на часу    

Образложење  : Наставници недовољно уче ученике искуственом знању и повезивању садржаја из 

различитих области 

Препоруке :  Идентификовати разлоге  недовољног развијања  функционалних знања код ученика 

 

Циљеви Мерљиви 

показатељи 

остваривања 

циљева 

Активности Потребна 

средства 

Спољна 

помоћ 

Одговорн

а особа 

(е) 

Време 

реализ

ације 

Побољшање 

квалитета наставе  

-путем учења 

ученика 

повезивању 

нових садржаја 

са претходно 

наученим                  

примерима из 

свакодневног 

живота као                                 

-повезивањем 

садржаја из 

различитих 

области 

1.Број  

састанака 

одржаних у 

оквиру 

одељењских 

већа у циљу 

усклађивања 

садржаја по 

предметима у 

једном разреду 

 

3,4.Број 

креираних 

угледних 

1. Усклађивање 

планова рада –

садржајно 

усклађивање по 

предметима у 

оквиру једног 

разреда  

2.У годишњим 

плановима 

наставних 

предмета 

предвидети  

проверу 

остварености 

циљева учења 

наставних 

предмета 

1,2,3.нису 

потребна 

средства 

 

4,5.хамери,марк

ери,стикери,тех

ничка опрема за 

реализацију 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

локална 

заједни

ца 

 

 

 

ПП 

служба 

директор 

 

Тим за 

стручно 

усавршав

ање  

Одељењс

ка већа 

 

до 

28.02.

2019. 
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-постављање 

себи циљева у 

учењу 

часова у оквиру 

ОВ и СВ 

 

5. Број 

реализованих 

угледних 

часова и број 

присутних 

колега 

6.Број 

школских 

органа који 

учествују у 

усклађивању 

садржаја и 

креирању 

наставе 

наведених у 

наставном  

програму  а у 

циљу даље 

учења ученика 

и постављања 

циљева учења  

3.Размена 

искустава у 

оквиру 

ОВ,СВ,Тим за 

стручно 

усавршавање 

наставника 

4. Припрема 

угледних часова  

5.Реализација 

угледних часова 

Чланови актива за самовредновање: 

    -Саша Илић-директор 

    - Весна Станковић,координатор 

    -Марија Милошевић,педагог 

    -Славица Здравковић,библиотекар 

    -представник Школског одбора 

    -представник Савета родитеља 

    -родитељ 

    -ученик 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА  ЗА  ШКОЛСКУ  2018/2019. ГОДИНУ                                   
 

 

 
 
 

102 
 

 

ПРОГРАМ РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Р. 

бр. 

 

      АКТИВНОСТИ 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

 

1. 

Израда плана рада 

активности за РШП за 

2018/2019.г.  

 

Документација,записници 

 

Чланови 

актива за РШП 

август,2018. 

 

2. 

Инплементација 

Правилника о 

информисању ученика и 

Правилника о 

партиципацији ученика 

кроз ЧОС 

Документација школског 

програма 

Руководиоци 

актива, ПП 

служба,тим за 

ОПД 

септембар,201

8. 

 

3. 

Измена важећег 

школског програма у 

складу са Правилником о 

наставном плану за 

2.циклус образовања и 

васпитања -5.разред 

Документација школског 

програма 

 

Чланови 

актива за 

РШП,ПП 

служба 

септембар 

2018. 

 

4. 

Измена плана и програма 

у делу ваннаставних 

активности на основу 

упитника за ученике о 

избору секција на нивоу 

школе 

 

 

Резултати анкете 

Чланови 

актива за 

РШП,ПП 

служба,правни

ца школе 

 

октобар,2018. 

 

5. 

Имплементација планова 

свих стручних актива и 

тимова у школски 

програм 

 

Документација,записници 

 

Чланови 

актива за 

РШП,чланови 

свих актива и 

тимова 

 

 

септембар,окто

бар,2018. 
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6. 

Реализација и праћење 

школског програма 

Извештаји актива, стручних већа, 

стручних актива, одељењских 

већа, ПП службе, директорашколе 

Руководиоци 

одељењских, 

стручних већа и 

актива 

током године 

7. Консултације са тимом за 

самовредновање, 

Наставничким већем, 

Саветом родитеља, 

Ученичким парламентм о 

реализацији ШП 

Дискусија,консултације,предлози Руководиоци 

актива, 

Одељењских 

већа, стручних 

већа 

 

мај,2019. 

 

 

8. 

Евалуација  ШП и рад 

подтимова на  евалуацији  

програма од 1-8. разреда 

на крају полугођа 

Извештаји стучних већа, 

Одељењских већа, тестови, 

анкете, припреме наставника, 

радови ученика 

Руководиоци 

већа и актива 

прво и друго 

полугође 

9. Евалуација  ШП и рад 

подтимова на  евалуацији  

програма од 1-8. Разреда 

на крају школске године  

Анализа, дискусија, консултације, 

размена искуства,записници 

Одељењска 

већа, стручна 

већа, 

Наставничко 

веће 

 

март,април,мај

,2019. 

10. Извештај о раду актива Извештаји, дискусије, сугестије Руководиоци 

актива 

јун,2019. 

 

Актив  за развој школског програма: 

- Саша Илић,директор 

- Весна Станковић,психолог 

- Марија Милошевић,педагог 

- Индира Станковић 

- Бранислав Здравковић,координатор 

- Милена Станковић 

- Мирослав Антић 

- Славица Здравковић 

- Данијела Стојановић 
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
Руководилац: Славица Здравковић,библиотекар 

Програм заштите деце/ ученика од насиља, сачињен је на основу и у складу са ''Посебним 

протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно –

васпитним институцијам''.. Овим програмом детаљније је разрађен интерни поступак у ситуацијама 

сумње или дешавања насиља, злостављања или занемаривања, као и дефинисање и спровођење 

адекватних превентивних активности од стране свих актера у циљу унапређења стандарда за 

заштиту деце/ ученика.  Протокол уједно пружа и оквир за превентивне активности ради 

унапређења стандарда за заштиту деце / ученика. 

ЦИЉ: Заштита и унапређење квалитета и безбедности живота деце/ ученика са посебним освртом 

на друштвено неприхватљиво понашање ученика, као и одраслих који би могли угрозити интерес 

деце / ученика.  

 стварање и неговање климе толеранције, уважавања и међусобног прихватања 

 подизање нивоа свести и сензатизација свих актера школског живота ( наставника, родитеља, 

ученика, ваннаставног особља ) у циљу бољег препознавања ситуација у којима се насиље дешава 

 дефинисање процедура и поступака за заштиту ученика од насиља и реаговања у ситуацијама у 

којима се насиље дешава 

 Спровођење поступака у складу са Посебним протоколом и другим актима 

 Успостављање интерне заштитне мрежe 

 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља 

 Превентивни и саветодавно-едукативни рад у оквиру школе 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Задаци:-координација израде и реализације програма заштите деце / ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

-упознавање свих актера школе са врстама и облицима насиља 

-идентификовање и информисање о случајевима насиља, уз поштовање личности детета / ученика-

јачање и одржавање сарадње са надлежним службама ( Центар за социјални рад, МУП, 

Здравствени центар …) 

-тимски рад на превенцији насилног понашања или решавање оних ситуација у којима је насиље 

регистровано 

Процењује ниво безбедности у установи 

Организује и евидентира појаве  насиља 

Прикупља документациjу, подноси извештај о раду 
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Планиране активности Ниво реализације 
Носиоци 

активости 
Праћење ДИНАМИКА 

Истраживање- присуство 

насиља у школи 

Тим за заштиту 

деце 

Наставничко веће 

ППС 

Тим за 

заштиту 

ученика 

Извештај, 

анализа 

Септембар –

октобар 

Информисање 

Наставничког већа,Савета 

родитеља,Ученичког 

парламента са Посебним 

протоколом за заштиту 

деце и ученика од 

насиља,злоставља ња и 

занемаривања 

Наставничко веће, 

Савет родитеља, 

Ученички парламент 

Школски тим 

за насиље, 

Директор, 

секретар 

Евиденција 

Извештаји 

Октобар 

Упозавање ученика са 

Правилником о учешћу 

учника о доношењу одлука 

у школи и Правилником о 

информисању 

Одељењске заједнице 

ОС,Тим за 

заштиту 

ученика,УП 

 

Евиденција октобар 

Ревидирање Правила 

понашања у школи 

Тим за заштиту деце, 

ВТ, УП 

Координатор 

Тима 

Правила 

понашања 

ревидирана 

за школу 

Октобар 

Јачање интерне и екстерне 

мреже увођењем програма 

„Основи безбедности деце“, 

у циљу превенције и 

адекватног реаговања на 

ситуације насиља, 

безбедног коришћења 

интернета, заштите деце од 

трговине људима, 

безбедности деце у 

саобраћају, Полиција у 

служби грађана, превенција 

и заштита од опојних дрога 

и алкохола, заштита од 

пожара, као и заштита од 

техничко-технолошких 

ОЗ ученика 4. и 

6.разреда 

ВТ,УП 

ОЗ 

Одељенске 

старешине, 

Задужени 

предавачи из 

МУП-а 

Евиденција, 

законом 

предвиђени 

протоколи 

током године 
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опасности и 

природних појава  

Рад са ученицима на 

превенцији насиља – кроз 

превентивне радионице- 

„Буквар 

толеранције“,“Дечија 

права“ 

Одељенске заједнице 

ППС, 

наставник 

грађанског, 

веронауке, 

Тим за 

насиље, 

учитељ 

Дневници, 

Извештаји 
октобар.новембар 

Пружање стручне 

литературе наставницима у 

превенцији насиља 

Одељенска већа, 

библиотекар 

Тим за 

заштиту 

ученика 

Педагошка 

документаци

ја 

током године 

Помоћ ученицима у 

стицању увида у 

персоналне проблеме и 

указивање на могуће 

начине њиховог решавања 

 

ППС, 

Одељенски 

старешина 

досије 

ученика, 

педагошка 

документаци

ја 

током године 

Индивидуално-саветодавни 

рад са ученицима који су 

актери у ситуацијама 

насиља ( жртве, починиоци) 

-Обележити своју учионицу 

као учионицу без насиља. 

-стварање имиџа одељенске 

заједнице (химна,знак 

ОЗ,правила...) 

 

 

Одељенска већа 

 

 

 

ППС, 

Одељенски 

старешина 

 

 

Одељенски 

старешина 

Педагошка 

евиденција, 

досије 

ученика 

током године, по 

потреби 

 

 

 

септембар / 

новембар 

-Одржавање спортско-

рекреативних активности 

Међуодељенски 

сусрети, међушколски 

сусрети 

Одељенске 

старешине 
Евиденције Новембар 

Реализација активности 

Вршњачког тима ( у складу 

са планом рада ВТ-а ) 

ВТ и УП 
СВТ, Чланови 

тима 

Евиденција, 

радни 

материјали,п

родукти, 

слике 

током године 
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Акција:“Недеља лепих 

порука“уз изложбу на 

паноу у учионици/холу 

школе 

 

ОЗ 

Одељенске 

старешине  

свих разреда, 

библиотекар 

 

Фотографије 

 

Децембар 

Васпитни рад са ученицима 

са проблемима у понашању. 
ОЗ,психолог школе ПП, ОС 

Евиденција, 

протоколи, 

педагошка 

документациј 

током године 

Рад са родитељима деце са 

проблемима у понашању 

Индивидуални рад, 

рад у малим групама 
ОС, ПП Евиденција 

током године 

 

Литерарни конкурс на 

нивоу школе.Тема „Школа 

без насиља“.Најбољи 

радови биће објављени на 

паноу у холу школе и 

награђени књигом 

ОЗ 

 

Наставници 

српског 

језика, 

Учитељи, 

Библиотекар 

Евиденција 

у 

дневницима 

Фебруар 

Спортски турнири 

посвећени сигурном и 

безбедном спортском 

окружењу 

ВТ,УП и наставници 

физичког 

Наставник 

физичког 
Евиденције Мај 

Стручно усавршавање 

наставника.Семинар:Заједн

о против насиља 

Едукација ученика-

медијација 

Наставничко веће Директор евиденција Друго полугође 

Повезивање Школског 

Тима и тима за 

самовредновање 

Информативни пано за 

родитеље и ученике,као и 

за наставнике  о заштити 

ученика 

Тимови 

Тим за заштиту од 

насиља 

Координатори 

Тимова 

Заједнички 

план 

,евалуација 

извештаји, 

Пано 

у току године 

Усклађивање садржаја 

одрђених предмета и 

повезивање са превенцијом 

насиља  

Стручна већа 

Председници 

стручних већа 

и координатор 

тима 

Дневник 

рада,припре

ме 

Октобар 
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Интервентне активности у заштити деце од насиља      

 

активности  Облик рада Време 

реализацје 

Носилац активности 

континуирано прикупљање 

информација о насиљу,било 

које врсте,вођење књиге 

евиденције 

Разговор 09.2018- 

06.2019. 

Свака особа која има сазнања о насиљу 

(ученици,наставници,родитељи,тим за 

заштиту од насиља,ненаставно 

особље,локална средина) 

Ефикасна акција Тима за 

заштиту ученика од насиља 

као и свака особа која има 

сазнања да се врши насиље  

информише надлежне службе 

Разговор 09.2018- 

06.2019. 

Свака особа која има сазнања о 

насиљу,МУП,Центар за социјални 

рад,здравствена слузба 

Договор тима о заштитним 

мерама,зависно од типа и 

учесталости насиља 

Разговор На крају 

сваког 

тромесечја 

Тим за заштиту деце од насиља,ос,пп 

служба,родитељи 

Рад са ученицима која врше 

насиље 

индивидуални и 

групни разговор 

09.2018- 

06.2019. 

Тим за заштиту деце од насиља,пп служба 

Организација 

представљања слободних 

активности (књижевне 

вечери, изложбе, спортска 

такмичења, позоришне 

представе, хуманитарне 

акције, ученичке журке и 

прославе, посете 

позоришним представама, 

обележавање тематских 

дана), јавна промоција 

школе, Отворена школа, 

Слободне активности 

Наставници, 

библиотекар,Т

им за заштиту 

Оглашавање 

на огласним 

таблама,про

дукти 

у току године 

према плану 

слободних 

активности 

Анализа евиденција и 

предузетих  мера  
Тим за заштиту, НВ 

ОС,Тим за 

заштиту 
Извештаји свака три месеца 
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Подршка деци која трпе 

насиље 

Индивидуални 

разговори 

09.2018.- 

06.2019.. 

ПП служба 

ОС 

Оснаживање деце која су 

посматрачи насиља за 

конструктивно решавање 

проблема 

Групни разговор 09.2018-

06.2019. 

ПП служба,ОС 

Саветодавни рад са 

родитељима 

Индивидуални 

разговор 

09.2018-

06.2019. 

ПП служба,Тим за заштиту деце од 

насиља,ос 

Праћење ефеката предузетих 

мера 

Разговор На крају 

сваког 

тромесечја 

Тим за заштиту деце од насиља,ПП 

служба,ОС,родитељи 

Чланови школског Тима за заштиту ученика од насиља ,злостављања и занемаривања: 

1.Саша Илић                                                      7.Светислав Стевановић           13.Милена Декић 

2.Славица Здравковић                                       8.Татјана Арсић                        14.Драгана Јањић 

3.Весна Станкович,психолог                            9.Милица Стошић                    15.Жика Русимовић 

4.Марија Милошевић,педагог                         10.Слађана Марковић               16.Марина Трајковић 

5.Љиљана Поповић,учитељица                       11.Стојан Тасић                         17.БраниславЗдравковић 

6.Миле Стоиљковић,учитељ                            12.Снежана Стојановић           18.Весна Продановић 

   родитељ                                                                  ученик                                19.Слађана Митић 
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План рада тима за инклузивно образовање 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНЕ  

ОСОБЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

     

Упознавање 

Наставничког већа 

са циљевима, 

задацима,садржајем 

инклузивног 

образовања и 

законске одредбе 

септембар 

2018. 

ПП служба Чланови тима 

и 

координатор 

Записник  

Избор   СТИМ- а за 

предлагање ученика 

који имају потребу 

за посебном 

образовно,здравстве

ном,социјалном 

подршком 

септембар 

2018. 

Чланови тима Чланови тима 

и 

координатор 

Записник  

Идентификација 

ученика који имају 

потребу за 

посебном 

подршком 

октобар-

новембар 

2018. 

СТИО Чланови 

тима,ПП 

служба 

Записник  

Сарадња са 

родитељима(дибија

ње сагласности од 

стране родитеља за 

примену и ИОП-а 

октобар- 

новембар 

2018. 

Учитељи 

I,II,III,IV 

разреда,предме

тни наставници 

по 

потреби,OС,стр

учна служба 

 

Чланови 

СТИО,ПП 

служба 

ИОП-и 

Потписани од 

стране 

родитеља 

Формирање тимова 

за пружање посебне 

образовне подршке 

одређеним 

ученицима 

октобар-

новембар 

2018. 

Тим за ИО 

Стручна 

служба 

ПП служба Записник  Тим 

з ИО 

Израда ИОП-а за 

ученике којима је 

потребна посебна 

образовна подршка 

 

 

октобар-

новембар 

2018. 

Тим за 

пружање 

посебне 

подршке  

 

ПП служба ИОП за ученке 

којима је 

потребна 

посебна 

подршка  

Усвајање ИОП-а од 

стране Педагошког 

колегијума 

октобар- 

новембар 

2018. 

Педагошки 

колегијум 

Управа 

школе 

Записник 

Педаагошког 

колегијума 
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Израда 

инструмената за 

праћење 

напредовања 

ученика 

Примена индекса 

инклузивности 

децембар-

март 

2018/2019. 

ТИМ-ови за 

пружање 

посебне 

подршке 

ученицима 

којима је 

потребна 

посебна 

образовна 

подршка 

ПП 

служба,СТИ

О 

Резултати 

анкета 

урађених са 

родитељима,на

ставницим,уче

ницима 

Обезбеђивање 

услова за рад- 

асистивна 

технологија,литерат

ура,реализација 

активности у 

“Кутку за 

опуштање“ 

октобар- јун 

2018/2019. 

 

СТИО 

тим,директор,л

окална 

самоуправа 

Директор 

Координатор 

пројекта 

Обезбеђени 

услови 

Праћење 

напредовања 

ученика којима је 

потребна посебна 

подршка 

 

 

октобар 2018-

јун 2019. 

Учитељи свих 

разреда,настав

ници,сарадниц

и из услужних 

центара,стручн

а служба,Тим 

за ИО 

Управа 

школе,ПП 

слижба 

Листа 

напредовања 

ученика 

Извештавање о 

напредовању 

ученика којима је 

потребна посебна 

подршка 

Класификаци

они периоди, 

седнице 

одељенских 

већа 

Учитељи,предм 

наставници,Ти

м за ИО,,ТИМ-

ови за пружање 

посебне 

подршке 

Управа,ПП 

служба 

Записници са 

одељенских 

већа 

Сарадња са ОЦД  

Nexus у вези 

резултата 

мониторинга 

инклузивног 

обрзовања у нашој 

школи ,Позитив у 

вези стручне  

подршке у раду са 

децом са развојним 

потешкоћама 

септембар-

мрт 

2018/2019. 

Тим за ИО Управ школе Писани 

документи 

Сарадња  са 

Интерресорном 

комисијом по 

потреби 

септембар,ма

рт 2018/2019. 

Тим за ИО ПП служба Писани 

документи 
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Заједничка 

манифестција 

родитеља,ученика,у

читеља, наставника 

у циљу 

сензибилизције 

локалне заједнице 

април 2019. Тим за 

ИО,учитељи,на

ставници,ПП 

служба 

 

Управа 

школе 

Фотографије 

Видео записи 

 

Чланови тима: 

1.Саша Илић-директор 

2.Весна Станковић-координатор 

3.Марија Милошевић,педагог 

4. Славица Здравковић,библиотекар 

5. Биљана Јовановић 

6. Миле Стојиљковић 

7. Љиљана Поповић 

8. Снежана Николић 

9. Пеђа Стоилковић 

10.Љиљана Микић 

11.све разредне старешине од 5-8. разреда 

12. родитељ 

13. ученик 
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ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА 

 

Образовање за права детета је деветогодишњи пројектни циклус који је почео са 

реализацијом шк. 2012/2013. у сарадњи са Песталоци фондацијом из Швајцарске и 

Удружењем грађана Нексус из Врања а има за циљ да: 

 

1.Да ученици унапређују своја знања о правима детета кроз развијене образовне 

програме и моделе 

-Тренинг за наставнике о правима детета  

-Развој Ресурс пакета  за примену права детета у редовној настави 

-Примена образовања о правима детета у редовној настави-реализација часова са 

елементима о правима детета 

 -Процена остварености права детета применом Индекса о правима детета у 

образовању 

-Пружањем подршке наставницима за примену ОПД-редовни састанци тима 

 

      2.Кључни носиоци одговорности за остваривање права детета оснажени да   ефика- 

    сно подржавају примену права детета у школи 

 

-Тренинг о правима детета за родитеље – чланове Савета родитеља 

 

3.Ученички парламент оснажен да учествује у ширењу информација о правима де- 

    тета  и доношењу одлука у својој школи и локалној заједници 

 

-Тренинг за чланове Ученичког парламента о правима детета и акционом 

  планирању 

-  Реализација локалне акције Ученичког парламента 

-  Реализација програма размене- 20 ученика  сваке године учествују у интеркулту- 

   ралној размени у Трогену-дечјем селу у Швајцарској       

 

ГОДИШЊИ АКЦИОНИ ПЛАН НАКОН ПРИМЕНЕ ИНДЕКСА ПРАВА ДЕТЕТА , 

ОБЛАСТ ПАРТИЦИПАЦИЈА И ПОЛИТИЧКА И ГРАЂАНСКА ПРАВА 

 

Циљ: 

Упућивање  наставника да примењују Индекс остварености права детета у образовању у 

циљу поштовања права на партиципацију и политичка и грађанска права 

 

Квалитативни индикатори : 

• Школе препознају вредности примене Индекса. 
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Квалитативни индикатори : 

• Тренинг за 45 наставника о примени Индикатора остварености права детета у 

образовању 

• Правилник о информисању и Правилник о партиципацији ученика 

Резултат 1: 

Право: 2.1. Дете имаправо на слободно изражавање свог мишљења и право да се његово мишљење 

узме у обзир у свим стварима и поступцима које га се непосредно тичу 

Правна норма / Стандард: 2.1.1. Школа консултује (пита замишљење) децу у свим стварима и 

поступцима које их се тичу у складу с узрастом и развојним могућностима 

  

и
н

п
у
ти

 

Активности Одговорна особа време ресурси 

Ученици су консултовани о 

изради ГПРШ  
Тим за ОПД 

септемба

р,2017. 
УП 

Ученици имају могућност да 

евалуирају уџбенике које 

користе наставници 

Тим за ОПД 

Април/м

ај 2018. 

ОС који 

су 

прошли 

обуку о 

правима 

детета 

Ученицима омогућити 

евалуацију рада наставника 

Стручна служба,тим за ОПД Током 

школске 

године 

 

 Деца су укључена у избор 

тема које се обрађују на 

родитељским састанцима 

Одељењски старешина 

Током 

школске 

године 

 ОС који 

су 

прошли 

обуку о 

правима 

детета 

 Деца су укључена у 

одлучивању о распореду 

седења на часу 

ОС 

т.године 

ОС који 

су 

прошли 

обуку о 

правима 

детета 

 Деца су укључена у 

одлучивању изгледа 

учионице,просторног 

уређења школе и школског 

дворишта 

 

ОС 

т.године 

ОС који 

су 

прошли 

обуку о 

правима 

детета 
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 Деца партиципирају у 

дефинисању мера 

безбедности и смањења 

насиља у школи 

 

ОС,тим за права детета 

т.године 

ОС који 

су 

прошли 

обуку о 

правима 

детета 

 Деца су укључена у одабиру 

секција на нивоу школе 

 

Наставници,тим за ОПД 

т.године 

ОС који 

су 

прошли 

обуку о 

правима 

детета 

 Деца партиципарају у 

одабиру својих представника 

за такмичења и приредбе 

 

Наставници,ОПД 

т.године 

ОС који 

су 

прошли 

обуку о 

правима 

детета 

 Деца су укључена у процесу 

самовредновања рада школе 

ОС,ОПД 

т.године 

ОС који 

су 

прошли 

обуку о 

правима 

детета 

 Деца су укључена у рад свих 

актива и тимова на нивоу 

школе 

 

ПП слжба,ОПД т.године  

Чланови Тима ОПД: 

-Саша Илић.директор 

-Весна Станковић,психолог,координатор 

-Марија Милошевић,педагог 

-Славица Здравковић,библиотекар 

-Слађана Марковић,руководилац тима 

-Невена Арсић 

-Драгана Јањић 

-Сузана Поцевски 

-Гордана Ристић 

-Татјана Арсић 

-Биљана Јовановић-руководилац 
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-Љиљана Поповић 

-Снежана Николић 

-Душица Стошић 

-Душан Стевановић 

-Милица Митић 

-Милена Декић 

-Душан Стевановић 

-ученик 

-родитељ 

 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА ТИМА  ПРОФЕСИОНАЛНЕ  ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика 

да стиче знања  и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог 

даљег образовања и опредељивања, свестан шта оне значе. 

Основнизадаци програма професионалне оријентације су:  

•   упознавање, праћење и подстицање развоја индивидиуалних карактеристика личности 

ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање 

да и сами свесно доприносе сопственом развоју 

•   упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и 

васпитања 

•   формирање правилних ставова према раду 

•   подстицање ученика на испитивачко, истраживачко понашање према себи и свету 

•   оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење 

реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања 

•   успостављање сарадње са родитељима ученика и њихово оспособљавање за пружање 

помоћи деци и подстицање и усмеравање њиховог професионалног развоја 

•   успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем 

професионалном развоју ученика. 
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ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТ 

НОСИЛАЦ 

 АКТИВНОСТИ 

IX, X 

 Изабрати чланове  за тим  професионалне 

оријентације 

 Сачинити програм активности за 2018.-

2019.годину.(уз консултовање са предметним 

наставницима издвојити наставне јединице 

погодне за професионална интересовања 

ученика) 

 Изабрати координатора и усвојити програм рада. 

Изабрати вршњачки тим (бирају ученици) 

Са родитељима првог разреда обрадити тему – 

Прилагођавање првака на живот и рад у школи. 

Укључивање ученика у слободне активности, 

бирају додатне садржаје и области које их 

интересују, према својим способностима. 

Током целе године угледне и огледне активности 

из области ПО 

Ученици учествују у одабиру уџбеника на основу 

искуства 

Наставничко веће 

Директор 

Тим ПО, ученици 

Ученици  

Учитељи првог разреда 

ОС и учитељи 

XI 

 Припремити податке о средњим школама и 

преглед занимања код Националне службе за 

запошљавање, као и сарадња са локалним тимом 

за каријерно вођење. 

 Припремити предавање за родитеље о важности 

професионалне оријентације-презентација 

ученика 

 Одржати предавања на родитељским састанцима 

којима присуствују и ученици – фактори који 

утичу на избор занимања 

Организовати квиз о различитим занимањима- 

организују ученици 

Одељенски 

старешина 

 

Ученици 

 

 

 

 

Учитељи 4.разреда 

XII 

 Спровести писмену вјежбу: “Шта очекујем од 

мог будућег позива”  

 Ликовно стваралаштво на тему: “ Мој будући 

позив ”  

  Организовати маскембал на тему “Овако ћу 

изгледати за 20 година”, заједно са тимом за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 Изабрати најуспјелије радове и припремити 

школски пано - “Моје гледање у будућност”, који 

ће бити постављен у холу школе и на промоцији 

школе – жири је сачињен од ученика из 

вршњачког тима 

Учитељи 

Наставник језика и 

ликовног васпитања 

Одељенски 

старешина,   

Чланови тима, педагог, 

психолог 

ученици 
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 Сачинити попис контраиндикација за занимања 

и са истим упознати ученике/це и родитеље. 

На часовима ОС, грађанског васпитања, 

домаћинства организовати радионице, по 

слободном избору или из приручника ПО на 

преласку у средњу школу. 

 Посебне радионице о вршњачкој подршци 

ученицима са развојним потешкоћама,ученицима 

из  критичних група, као и разговарати о 

занимањима сходно њиховим могућностима. 

II 

Сачинити попис склоности и интересовања, као 

и особине личности, а везано за сваку струку. 

 

 Спровести другу писмену вјежбу на тему:”Како 

замишљам будућност”  

 Спровести ликовни рад на тему:”Како 

замишљам будућност”  

 Спровести анкету за ученике-це:”Гдје  желим да 

наставим школовање ”. 

Спровести анкету за ученике-це “Које фирме, 

установе бих волео да посетим, и које занимање 

је најинтересантније по мени у тој фирми, 

установи?”-на основу које организовати посете 

крајем марта и у априлу 

Наставник језика и 

ликовног васпитања 

Одјељенски 

старјешина, ученици 

III 

 Изабрати најуспјелије радове и припремити 

школски пано - “Моје гледање у будућност” 

 Учестало извођење радионица, укључујући што 

више предметних наставника 

Учешће ученика у избору екскурзија и излета 

Јавнапромоцијашколе 

Тим ПО 

Предметни наставници 

ПП служба 

Ученици 

  

IV 

 Обрада и анализа реализованих радионица 

 Израда предлога усмјерења ученика-ца у средње 

школе 

Упутити позив свим средњим школама да 

учествују у презентовању своје школе нашим 

ученицима  

Филмови о разним занимањима и школама по 

избору ученика 

Организовање реалних сусрета – предлажу и 

позивају ученици 

Организовање трибина са најбољим у свом послу 

по жељи ученика  

Сарадња током целе године са локалном 

заједницом и локалном самоуправом. 

Тим ПО 

Гости из средњих 

школа 

Гостистручњаци 

Ученици 

V 
 Израда флајера професионалне оријентације и 

њихова дистрибуција ученицима и родитељима, 

Тим ПО 

Ученици 
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с освртом да су могућности и жеље ученика на 

првом месту 

Писање извештаја о раду тима у претходној 

школској години.  

 

Чланови тима ПО за 2018/2019.годину 

1. Саша Илић, проф.географије, директор школе 

2. Гордана Ристић, проф.математике координатор тима 

3. Весна Станковић,психолог 

4. Марија Милошевић,педагог 

5. ТатјанаАрсић, проф. музичкекултуре 

6. СлађанаМитић, проф. енглеског 

7. ПредрагСтојилковић, проф.разредненаставе 

8. ЖикаРусимовић, проф.математике 

9. ГоранБандовић, проф.францускогјезика 

10. СлавицаЗдравковић, библиотекар 

11. ДраганаЗлатановић, проф.хемије 

12. БраниславЗдравковић, проф.математике 

13. МаринаРистићТрајковић, проф. биологије 

14. ВеснаПродановић, проф.српскогјезика 

15. СветиславСтевановић, проф.физичкогваспитања 

16. Милица Стошић, проф.српског језика 

17. Драган Јовановић, проф. разредненаставе 

18. Миле Стојилковић,проф.разредне наставе 

19. Снежана Стојановоћ, проф технике и технологије и ТИО 

       20.Јован Стошић,родитељ 

       21.ученик 

 

 

 

 

Тим за  еколошку заштиту животне средине и естетског уређења школе 

 

Програм  рада за 2018/2019. 
 

Циљ: 

Развијање пожељног понашања у складу са принципима одрживости, етичности и права 

будућих генерација на очувану средину и естетски обликованог простора за живот и рад. 

 

Задаци: 
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-поседовање потреба за личним ангажовањем у заштити и одрживости животне средине; 

- развијање љубави према природи, еколошке свести и заштите животне средине; 

-развијање племенитих осећања код младих да воле, цене и уживају у окружењу лепо 

обликованог природног амбијента. 

 

У програм рада еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе 

имплементиране  су активности предвиђене Правилником о партиципацију учениика. 

 

Садржај рада: 

 

СЕПТЕМБАР - ЈУН 

 

-Уређење учионица и кабинета ( ОЗ, ОС ) 

-Одржавање школског дворишта ( родитељи, директор, домар ) 

-Гајење биљака ( помоћно особље, ученици) 

-Сакупљање секундарних сировина ( наставници, ученици ) 

-Уређење одељењских паноа ( наставници, ученици ) 

- Формирање еколошке секције (наставници биологије ) 

-,,Чеп за дечји осмех леп“ 

 

НОВЕМБАР 

 

-Бирамо најбоље уређену учионицу – кабинет ( ученици, предметни наставници, техничмо 

особље ) 

- Значај рециклаже 

 

МАРТ 

-Оплемењивање зелених површина цвећем ( предметни наставници, комрад ) 

-Обележавање дана природњачког календара: 22. март ,,Светски дан вода“( учитељи, 

предметни наставници, чланови еко – секције) 

-Сортирање отпада 

 

АПРИЛ 

-Обележавање: 22. април ,,Дан планете Земље“ ( учитељи, предметни наставници, чланови 

еко – секција ) 

- Прича о озонској рупи ( учитељи, предметни наставници ) 

- Како да спасемо земљу ( учитељи, предметни наставници ) 

- Животиње које нестају ( учитељи, предметни наставници ) 

- Израда паноа ликовних радова: -загађење животне средине ( учитељи, предметни 

наставници, чланови еко - секције ) 

                                                          - сањај о оваквој планети Земљи 

 

МАЈ 

 

-Израда паноа ликовних радова:- загађење животне средине 

                                                        - сањај о оваквој планети Земљи ( учитељи, предметни 

наставници, чланови еко - секције ) 
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- уређење летње учионице 

 

ЈУН 

 

-Обележавање, 5. јун ,,Светски дан заштите животне средине“ ( учитељи, предметни 

наставници, чланови еко – секције ) 

 
 

 

Чланови тима: 

 

-директор 

-психолог 

-педагог 

-Драган Накић,координатор 

-Љиљана Љ.Димитријевић 

-Светислав Стевановић 

-Катарина Николић 

-Милица Стошић 

-Славица Стојановић 

-Слађана Митић 

-Индира Станковић 

-Марина Ристић Трајковић 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

 

                     На седници Педагошког колегијума одржаној 22.6.2017.године донета је 

одлука да се при школи оформи Тим за промоцију школе, који ће се бавити афирмацијом, 

промоцијом и маркетингом школе. Такође, донета је одлука да чланови тима буду, осим 

стручне службе и директора, сви руководиоци већа и актива, а да руководиоц  буде 

директор.  

                     Руководиоц Тима је директор Саша Илић, а чланови су: Славица Здравковић, 

Весна Станковић, Марија Милошевић, Драган Накић, Љиљана Љ.Димитријевић, Љиљана 

Поповић, Миле Стоиљковић, Светислав Стевановић, Милена Декић, Драгана Јањић, 

Слађана Митић, Милена Станковић, Татјана Арсић, Весна Продановић, Милица Митић. 

                     На предлог директора, Тим ће имати четири координатора и то: 

1. Миле Стоиљковић, за сарадњу са предшколском установом 

2. Весна Продановић, за организацију Дана школе 

3. Светислав Стевановић, за спортске дане 

4. Татјана Арсић, за промоцију 

                    Спортски дани биће организовани по једном у оба полугођа, еколошки дан 

треба да постане традиција у марту, а промоција крајем маја, почетком јуна. 

                    Донет је и план активности поводом сарадње са предшколском установом: 

Октобар 
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Обележавање Дечје недеље 

 

Новембар 

Учешће у обележавању Дана школе 

 

Децембар 

Новогодишње радионице, приредбе, представе 

 

Јануар 

Присуство деце ППП-а Светосавској приредби 

 

Фебруар 

Журка поводом Дана заљубљених (уколико има заинтересованих) 

 

Март 

Обележавање 8. марта – заједничке радионице 

Еколошки дан 

 

Април 

Ускрс – заједничке радионице 

 

Мај 

Промоција школе – Спортски сусрети ученика и родитеља и промоција  

под називом „Змајеви таленти“ 

- Родитељски састанак са родитељима деце ППП-а 
- Спортски дан 

 

                                                        Ученички парламент 
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Ученички парламен сачињавају  по два ученика  седмог и осмог разреда.Сваке школске године 

одељењске заједнице бирају 

 ученике за парламент.Парламент бира два ученика који учествују у раду ШО у проширеном 

саставу у складу са чл. 57 овог закона. 

Задаци: 

• Даје мишљење и предлоге стручним органима,ШО,савету родитеља и директору о правилима 

понашања у школи,мерама безбедности 

Годишњем плану,школском развојном плану,начин уређивања школских 

просторија,слободним активностима 

       Организација спортских и других активности 

• Разматрање односа сарадње  ученика и наставника 

• Обавештавање ученика од посебног значаја за живот и рад ученика 

• Учешће у самовредновању 

• Пружају подршку вршњацима којима је потребна образовна,  здравствена или социјална 

подршка 

 

Садржај Носиоци активности Време Индикатори 

-Формирање скупштине ученичког  

Парламента 

-Избор председника,заменика,секретара и 

благајника Ученичког парламента 

-Избор по два ученика за ШО,Тим самовредно 

вање,Школско развојно планирање,ТЗаштиту 

ученика од насиља 

-Имплементација активности предвиђе. 

Правилником о информисању ученика и 

Правилником о партиципацији ученика 

-Доношење плана рада 

Припрема Дечје недеље  

 Драгана Јањић 

Весна Станковић 

,координатор 

Драгана Јањић, 

руководилац 

септембар записник,број одржаних  

састанак  

 

Реализација АП остварености права    Продукти радионица, 
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детета у образовању 

Примена Водича за ОС и вршњачке  

медијаторе 

Радионица: Вршњацка едукација-Образовање 

за права за права деце 

Консултовање ученика у  вези нових 

садржаја у редовној настави 

Консултовање ученика у вези начина 

рада на часу 

Развијање међупредметних компетен. 

ченика и реализација пројектне наставе 

Упознавање ОЗ са програмом Ученичког 

Парлаамента 

Презентација интеркултуралне размене у 

Трогену 

Протокол за заштиту ученика од  

насиља,злостављања и занемаривања 

Организација екскурзије седмог и осмог 

разреда 

Консултовање ученика у вези доноше- 

ња и поштовања правила понашања 

у школи 

 

Чланови Ученичког  

парламента 

Вршњачк медиј. 

 

 

 

 

 

Чланови УП 

Вршњачки медиј. 

 

октобар 

 

т.године 

 

 

 

 

 

 

т.године 

Број радионица 

 

 

 

 

Реализована екскурзија 

 ученика седмог и  осмог 

разреда 

 

број присутних на 

презентацији 

Организовање спортских активности поводом  

Дана школе 

Анализа успеха на првом тромесечју и 

предлагање мера за 

 Мера за побољшање 

Чланови ученичког  

парламента 

новембар Донесени закључци за 

 побољшање успеха ученика 

 

реалиозоване спортске 

активности 
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Реализација АП остварености права  

детета 

Спровођење анкете о раду слободних  

активности 

Анализа анкете за парламент и НВ 

Културно забавни живот у школи 

Препознавање врста дискриминације и 

механизми заштите 

Ученички парламент,ОС децембар 

 

Анализиран рад слободних 

 Активности, 

Врсте и нивои насиља 

Организовање радионица на тему: спречавање 

насилног понашањ; болести зависности 

Чланови ученичког  

парламента 

фебруар Број реализованих радиониц 

а  по ОЗ 

Учешће ученичког парламента у уређењу  

школских просторија 

Комисија за уређење март Број реализованих акција 

Трибина- Светски дан здравља(наркоманија 

Алкохол) 

Анализа успеха 

Сусрет и сарадња са другим ученичким  

Парламентом 

Психолог април 

 

Реализована трибина и 

Праћење реализавције АП остварености права 

детета 

Организација излета и екскурзија 

Организација Другарске вечери 

Комисија за организацију  

другарске вечери  

мај Реализовани излети и 

 другарско вече 

Представници УП за школску 2018/2019.: 

председник УП,заменик председника УП,секретар УП и благајник УП 

Весна Станковић,координатор 

Драгана Јањић,руководилац 

Програм здравственог васпитања ученика 
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основне школе 

 

          На основу члна 98 ст,19 Закона о основама система образовања и васпитања 

,министар просвете,здравља и министар рада и социјалне политике прописују Правилник о 

додатној образовној,здавственој и социјалној подршци ученика. 

Правилником о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус 

основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног 

образовања и васпитања уводи се нови предмет «Физичко и здравствено васпитање».У 

првом разреду,по препоруци МПНТР, реализујемо пројекат «Покренимо нашу децу» који 

се такође односи на унапређивања здравља и квалитета  живота ученика свакодневном 

петнаестоминутном реализацијом планираних физичких вежби. 

1. Циљеви програма 

• Стицање знања, формирање ставова и понашање ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота  

• Унапређење хигијенских и радних сулова у школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље. 

Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, 

заштити и напређењу здравља ученика 

                                                                Циљне групе ученика 

               Програмом су обухваћени ученици од првог до осмог разреда основне школе 

Садржај програма 

 

ИЗГРАЂИВАЊЕ САМОПОШТОВАЊА 

 Први до четврти разред (млађи узрасти)-реализатори ОС,ПП служба,сардници из 

Дома здравља у Врању 

• Сазнавање о себи,  

• Изграђивање СЕЛФ - концепта, 

• Правилно вредновање понашања, 

• Препознавање осећања. 

• Пети до осми разред (старији узрасти) 

• Свест о сличностима и разликама наших акција, осећања, изгледа, 

• Евидентирање промена у развоју, формирање културног идентитета, 

• Проналажење начина за превазилажење психолошких проблема. 

• Заштита од болести зависности (алкохол,дуван,дрога) 

• ЗДРАВА ХРАНА 

Први до четврти разред 
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• Утврђивање сопствених потреба за храном и њихов однос са растом и развојем 

• Разноврсна храна 

• Препознавање различитих физичких способности и фаза у развоју организма 

• Време за јело, оброци 

• Формирање навика у вези са правилном исхраном.. 

 

Шести до осми разред- реализатори ОС,ПП служба,професори биологије,сардници из 

Дома здравља у Врању 

• Испитивање фактора који утичу на навике о правилној исхрани 

• Формирање ставова у погледу исхране 

• Балансирање хране са енергетским потенцијалима. 

 

БРИГА О ТЕЛУ 

Заштита од болести зависности-предавања сарадника из Дома здравља,реализација 

радионица  одељењских старешина из програма:»Учионица добре воље“,“Чувари 

осмеха“,“Буквар тоелеранције“,“Водич за ОС и вршњачке едукатор.Сваки ОС, према 

свом плану рада, у обавези да реализује 4 радионице из наведених програма у току 

школске године. 

Први до четврти разред 

• Стицање основних хигијенских навика: Прање руку, купање, хигијена уста и зуба, 

хигијена одевања и хигијена становања. 

 

Шести до осми разред 

• Развијање личне одговорности за бригу о телу: коси, устима, носу, чистоћа тела, брига 

о одећи, здраве навике, непуење. 

 

ФИЗИЧКА  АКТИВНОСТ  И  ЗДРАВЉЕ 

 

Први до четврти разред-реализатори ОС,професори физичког васпитања 

• Налажење задовољства у физичким активностима; стицање базичних способности и 

покретљивости,игра, значај одмарања. 

 

Шести до осми разред 

• Примењивање физичких способности у дневним активностима 
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• Развијањен позитивних ставова за прикладност 

• Коришћење времена и рекреације 

• Избор активност, спортова и клубова за вежбу 

 

БИТИ ЗДРАВ 

Први до четврти разред-реализатори ОС,професори физичког васпитања,професори 

биологије,ПП служба 

• Утврђивање здравог понашања 

• Потреба за одмором 

• Спавање и релаксација 

• Начини за савлађивање лаких здравствених проблема 

 

Шести до осми разред 

• Научити како да се спречи болест: природне одбране организма, спречавање 

инфекција, суочавање са развојним страховима и  анксиозношћу. 

 

БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ 

Први до четврти разред- реализатори ОС,сарадници из МУП-а Врање 

• Научити основна правила о безбедности у кући, школи, заједници 

• Спречавање инцидената 

• Безбедно кретање у саобраћају 

 

Шести до осми разред 

• Стицање поуздања у следећем опсегу активности: безбедност у саобраћају, хитне 

интервенције, безбедно понашање. 

 

 

 

 

План рада тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 
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Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је 

динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите 

реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену.  

 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 

наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 

различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и 

укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у 

Републици Србији, су:  

1) компетенција за учење;  

2) одговорно учешће у демократском друштву;  

3) естетичка компетенција;  

4) комуникација;  

5) одговоран однос према околини;  

6) одговоран однос према здрављу;  

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву;  

8) рад са подацима и информацијама;  

9) решавање проблема;  

10) сарадња;  

11) дигитална компетенција.  

Опис активности Плана рада Време 

реализације 

реализатори Начин 

презентовања 

Евалуацја 

постигнутих 

резултата 

(исхода) 

1.Стварање 

плаката за 

позоришну 

представу  

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата 

ипроцеса 

пројектног 

рада 

 

 

т.годинр 

 

Наставник ликовног 

ученици 7.  и 8. 

разреда 

 

-у виду 

изложбе 

-у виду ПП 

презентације 

-у виду 

флајера 

 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

(standard) 

 2.Српски 

манастири у 

1.припрема   

Наставници 

у виду изложбе 

-у виду ПП 

Наставник и 

ученици на 
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јабланичком и 

пчињском округу 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

рада 

историје,ученици 

6.разреда 

презентације 

-у виду 

флајера 

 

основу 

предвиђених 

критеријума 

 3.Снимање 

филма о 

успешној 

спортској екипи  

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

рада 

 

Т.године 

 

Наставник физичког 

васпитања,ученици 

5,6,7,8 разреда 

 

-у виду 

кратког филма  

 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

4.Одабир 

дестинације за 

екскурзију 

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

 

т.године 

 

Наставник 

математике 

-као видео 

клип 

-у виду 

изложбе 

-у виду ПП 

презентације 

-у виду 

флајера 

 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 
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рада 

5.Одабир места 

за рекреативну 

наставу 

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

рада 

 

т.године 

 

Учитељи и ученици  

3. и 4. разреда 

-као видео 

клип 

-у виду 

изложбе 

-у виду ПП 

презентације 

-у виду 

флајера 

 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

6.Препознавање 

повртарских  

биљака,њиховог 

значаја у исхрани 

и примена у 

домаћинству и 

производњи 

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

рада 

 

т.године 

 

Учитељи,ученици 

4.разреда 

 

у виду изложбе 

-у виду ПП 

презентације 

-у виду 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

7.Препознавање 

историјских 

вредности и 

знаменитости у 

ближем 

окружењу 

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

 

т.г 

 

Учитељи,ученици 1. 

и 2. разреда 

у виду изложбе 

-у виду ПП 

презентације 

-у виду 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 
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процеса 

пројектног 

рада 

8.Ускршњи 

обичаји у мом 

месту 

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

рада 

 

т.г 

 

Вероучитељ и 

ученици 1-8. разреда 

у виду изложбе 

-у виду ПП 

презентације 

-у виду 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

9.Хемија и 

здравље човека 

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

рада 

 

Т.г 

 

Наставник хемије и 

ученици 7. и 8. 

разреда 

у виду изложбе 

-у виду ПП 

презентације 

-у виду 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

 

10.Чувари 

природе,ко то 

може бити и како 

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

Т.г Наставници 

биологије и ученици 

5,6,7,8 разреда 

у виду изложбе 

-у виду ПП 

презентације 

-у виду 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 
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6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

рада 

11.Водич кроз 4 

годишња доба у 

мом месту 

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

рада 

 

Т.г 

 

Учитељи и ученици 

1,2,3,4 разреда 

у виду изложбе 

-у виду ПП 

презентације 

-у виду 

-видео клип 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

12.Шта све могу 

читањем-куда ме 

може одвести 

читање 

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

рада 

 

Т.г. 

 

Наставник српског 

језика и ученици 

5,6,7, 8 разреда 

у виду изложбе 

-у виду ПП 

презентације 

-у виду 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

13.Преуређујемо 

нашу учионицу 

да нам буде 

пријатан боравак 

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

 

Т.г 

 

Учитељи и ученици 

1.  2. разреда 

у виду изложбе 

-у виду ПП 

презентације 

-у виду 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 
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5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

рада 

14.Реке  и језера 

у мојој околини 

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

рада 

Т.г Наставник 

географија,ученици 

5,6 разреда 

у виду изложбе 

-у виду ПП 

презентације 

-у виду 

 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

15.Атом и његова 

величина 

1.припрема 

2.планирање 

3.истраживање 

4.анализа 

информација 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

рада 

 

т.г 

 

Наставник 

физике,ученици 

6,7,8 разреда 

у виду изложбе 

-у виду ПП 

презентације 

-у виду 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

 

 

Чланови тима: 
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1.Саша Илић,директор                                             5.Учитељи 1. разреда 

2.Весна Станковић,психолог,координатор            6.Наставници 5. разреда 

3.Марија Милошевић,педагог                                 7.Славица Здравковић 

4.Горан Бандовић                                                       8.родитељ,ученик                      

 

8.      ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 

          Предложни и усвојени програм рада школе и његова потпуна реализација гарантује 

остваривање постављених образовно-васпитних циљева школе. Међутим, као у сваком 

раду, па и у школском, јављају се проблеми у реализацији постављених програмских 

задатака најразличитијих врста, због којих се неки делови  програма не реализују. Да би се 

ово избегло утврђују се начини за праћење и евалуацију Годишњег плана рада школе још у 

фази његове реализације.Наводимо неке од начина за праћење и остваривање Годишњег 

плана рада школе: 

Непосредни увид  директора школе и стручних сарадника у реализацију планова рада свих 

субјеката школе и предузимање одговарајућих мера на елиминисању евентуалних 

одступања од планских и програмских задатака.  

 

1. Детаљна анализа реализације Годишњег плана рада школе и плана тима за 

обезбеђивање квалитета и развоја установе на састанцима стручних органа школе и 

Управних органа школе (Школски одбор) на тромесечјима и полугођима и доношење 

закључака и предлога мера за евентуалну нереализацију делова Годишњег плана 

школе.  

 

2. Праћење и евалуација предмета самовредновања кључне области: настава и учење  

      Извештај директора школе стручном и управном органу школе најмање два пута 

годишње о реализацији Годишњег плана школе.  

3. Контрола реализације програмских обавеза свих субјеката школе преко радне листе 

задужења сваког извршиоца. 

4. Посета надзорничке службе, њен извештај о предлогу рада школе и њених непосредних 

извршиоца сигнилазираће евентуална одступања од Програмских задатака школе. 

5. Закључци Савета родитеља, Школског одбора о реализацији Годишњег плана рада 

школе. 

Побројани механизми омогућују да се  Годишњи план школе на време прати у погледу 

његовог остваривања и предузимају мере, ако дође до евентуалног нереализовања дела 

Годишњег плана школе.  

 

9.      ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
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Интерни маркетинг 

 

         Превасходни задатак школе (свих њених субјеката) је да успешно васпитава своје 

ученике и да успешно реализује наставни план и програм. Овај сложени посао, који 

резултира  и адекватним резултатима рада, често и није запажен у средини у којој се школа 

налази, ако школа на том плану не уради нешто сама. У школи се држимо оне чувене 

изреке СВЕ ШТО НИЈЕ ОБЈАВЉЕНО, КАО ДА СЕ НИЈЕ НИ ДЕСИЛО. Школа има чиме 

да се похвали јавности, тим пре што су за њене резултате рада, живот  и рад, 

заинтересовани сви субјекти средине у којој је школа. Из тих разлога у школи се поклања 

пажња  и интерном и екстерном маркетингу.  

          Интерни маркетинг се у школи реализује преко: 

1. Школског ђачког листа - Змајеве новине 

2. Сталних изложби у холу школе 

3. Трибина на различите теме  

4. Дани културе и ђачког стваралаштва 

5. Промоције школе – „Буди нај,упиши школу Змај“ 

6. Реализација Дана школе 

7. Представа-Позориште у Паланц(заједничка представа ученика и наставника школе) 

8. Хуманитарне акције 

9. Вашар народне традиције 

10. Приредба поводом пријема првака и подела поклона добродошлице 

11. Интеркултуралне размене ученика у Трогену,Швајцарској 

 

Екстерни маркетинг 

            Школа своје стваралаштво представља и ван школе у средствима јавног 

информисања локалне средине а и шире. Има врло развијену сарадњу са локалном Радио  и  

ТВ-станицом Врање (прилог о постигнутим резултатима на такмичењу,о школској 

представи,о пројекним активностима школе, дописништвом РТС Врање, локалним 

општинским листом Новине Врањске и приватним радио и ТВ-станицама у граду као и са 

ђачким листовима у РС. Школа сарађује и са Просветним прегледом из Београда.  

У свим наведеним медијима најзначајнији резултати рада школе су пропраћени и шира 

средина је на тај начин обавештена о успесима које школа постиже као и о проблемима са  

којима се суочава.  

                  Школа је стални учесник Змајевих сусрета основних школа Србије на  којима 

представља стваралаштво својих ђака. 
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                   Школа се увек одазива на позив других организација и установа и учествује на 

манифестацијама, конкурсима, акцијама и на тај начин доприноси како афирмацији својих 

ученика тако и школе у целини. 

                     Школа је добитник многобројних признања и награда. 

Тим за израду годишњег плана: 

Саша Илић, директор 

Весна Станковић, психолог 

Марија Милошевић, педагог 

Марина Пешић Стошић, секретар 

Славица Здравковић, библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Врању,                                                                                                               Директор школе 

13.9.2018.године                                                                                                      Саша Илић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


