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1. У В О Д 

Уводне напомене 

Основна школа „Јован Јовановић 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 2019/2020. 

години биле су: 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 88/2017, 

27/2018 и 10/2019); 

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

27/2018 и 10/2019); 

 Статут ОШ „Јован Јовановић Змај“ Врање;  

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

дефинисани развојни циљеви; 

 Школски програм; 

 Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за осми разред 

основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 

10/19); 

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

занемаривање („Службени гласник РС“, број 46/19) 

 Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19); 

 Правилник o програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19);  

 Правилник o календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2019/2020. годину („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 

5/19); 

 Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној 

школи („Службени гласник РС“, број 30/19); 

 Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитањa („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 

3/19); 

 Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за други 

разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни 

гласник“, број 3/19); 
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 Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за седми разред 

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

3/19); 

 Правилник о модел установи („Службени гласник РС“, број 20/19); 

 Правилник о вредновању квалитета рада установе („Службени гласник РС“, број 

20/19); 

 Правилник о допуни Правилника плану наставе и учења за први циклус основног 

образовња и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног 

образовања и васпитања („Служени гласник РС – Просветни гласник број 1/19); 

 Правилник о општинском савету родитеља („Службени гласник РС“, број 72/18); 

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

и одраслом („Службени гласник РС“, број 80/18); 

 Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018);  

 Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (, , Службени 

гласник РС, бр. 68/18); 

 Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, број 14/18); 

 Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност основног образовања и васпитања 

 Правилник о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника 

који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној 

школи („Службени гласник РС – Просветни гласник “, број 11/17); 

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

основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног 

образовања и васпитањa; 

 Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 81/17); 

 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 73/16); 

 Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011); 

 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 5/2012); 

 Правилник о измени и допуни Правилника о програму завршног испита у основном 

образовању и васпитању (Просветни гласник, број 12/14); 

 Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 

основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019 од 27.5.2019. 

године, а ступио је на снагу 4.6.2019); 

 Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени 

гласник РС“, бр. 34/2019 од 17.5.2019. године, ступио је на снагу 25.5.2019, а 

примењује се почев од школске 2019/2020. године); 
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 Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције 

и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 

101/17, 27/18 – др. закон и 10/19),  

 Правилник о допуни Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању 

јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС“, број 82/18); 

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

и васпитања („Просветни гласник“, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 

3/11, 7/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16 и 6/17);  

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

основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног 

образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 7/11, 

1/13 и 11/14 и 11/16); 

 Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за први разред основног образовања и 

васпитања („Просветни гласник“, број 10/17); 

 Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања („Просветни гласник“, 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16 и 7/17); 

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

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Просветни 

гласник“, бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/17, 8/17 и 9/17); 

 Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и 

васпитања („Просветни гласник“ бр. 5/08, 3/11, 1/13, 5/14, 11/16 и 11/16-др.пропис); 

 Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и 

васпитања („Просветни гласник“, бр. 6/09, 3/11, 8/13, 11/16 и 11/16-др.пропис); 

 Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и 

васпитања („Просветни гласник“, бр. 2/10, 3/11, 8/13, 5/14, 11/16, 11/16-др. пропис и 

7/17); 

 Правилник о програму завршног испита у основном образовању и 

васпитању („Просветни гласник“, 1/11, 1/12, 1/14, 12/14 и 2/18). 
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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 (ШАФ) 

Ликовна радионица 

Сарадња са саветницима школске управе у Лесковцу и јединицом школске управе у 

Врању 

Центар за развој локалних услуга социјалне заштите 

30 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 

Одред извиђача „Завичај“ 

Ове школске године реализујемо пројекат :  

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

Врање. 
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1.  МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

Универзалне и специјализоване учионице и кабинети 

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. 
ПРОСТ. 

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 

- математику 

- Продужени боравак 

 

2 

1 

2 

1 

 

3. 

Кабинети за: 

- хемију и физику 

- биологију 

- ликовну културу 

- музичку културу 

- страни језик 

- верску наставу/грађанско васпитање 

- кабинет за географију 

- кабинет за историју 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4. Радионице ТИО 2 Специјално опремљене 

5. Дигитални кабинет 1 Специјално опремљене 

 

Спортска сала и терени 

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. 
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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Просторни услови за реализацију здравствене заштите и исхране ученика 

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. 
ПРОСТ. 

СТЕПЕН ОПРЕМЉЕНОСТИ 

1. Кухиња 1 Средње опремљена  

2. Зубна амбуланта 1 Савремено опремљена  

 

 Помоћне просторије, ходници и остало 

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. 
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 

 

Простор за управу, наставнике и администрацију  

РЕД. 
БР. НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. 

ПРОСТ. СТЕПЕН ОПРЕМЉЕНОСТИ 

1. Канцеларија за директора 1 Класично опремљена 

2. Канцеларија за секретара школе 1 Класично опремљена 

3. Канцеларије за педагога и психолога 1 Класично опремљена 

4. Административна канцеларија 1 Класично опремљена 

5. Канцеларија за наставнике 1 Класично опремљена 

6. 
Канцеларија за наставнике физичког 

васпитања  
1 Класично опремљена 
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Подаци о укупном простору и његовој адекватности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕД. 
БРОЈ 

НАЗИВ ОБЈЕКТА БРОЈ 
ПРОСТ. 

1.  Универзалне учионице 6 

2.  Специјализоване учионице 7 

3.  Кабинети 8 

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 

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 7 

24.  Просторије за рад секција 8 

25.  Спортски терени 4 

26.  Двориште школе 1 
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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. Школска библиотека има 10026 књига.  

 

 Школа располаже и са следећим важнијим наставним средствима: 

 

Десктоп рачунари 15 комада  

Лаптоп рачунари 10 комада 

Пројектор  4 комада 

Камера   1 комад 

Штампач  5 комад 

Штампач 3у1  2 комада 

Интерактивна табла  2 комада 

 



Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину 

 

13 

 

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

СПИСАК РАДНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Јован Јовановић Змај“ ВРАЊЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020. Годину 

РЕДНИ 
БРОЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНИКА 

ШКОЛСКА 
СПРЕМА 

ДАТУМ 
РОЂЕЊА 

РАДНИ 
СТАЖ 

1.  Милена Маринковић 7 17.11.1972. 21 

2.  Славица Здравковић  7 24.05.1966. 25 

3.  Весна Станковић  7 13.05.1964. 24 

4.  Данијела Илић  7 12.05.1972. 17 

5.  Славица Стојановић  7 15.05.1955. 34 

6.  Светислав Стевановић  7 11.01.1960. 33 

7.  Весна Стојковић  7 26.06.1962. 32 

8.  Негован Митић  7 13.05.1959. 31 

9.  Драгана Јањић  7 13.08.1963. 31 

10.  Зоран Станојковић  7 24.03.1959. 28 

11.  Весна Костић 7 27.05.1968. 27 

12.  Весна Петровић  7 06.03.1960. 26 

13.  Стојан Тасић  7 17.11.1965. 26 

14.  Ненад Петровић  7 26.04.1965. 24 

15.  Милосав Стојановић  7 20.07.1965. 23 

16.  Невенка Арсић  6 07.07.1964. 22 

17.  Милица Стошић  7 01.03.1971. 22 

18.  Весна Продановић  7 19.10.1966. 21 

19.  Индира Станковић  7 21.07.1968. 21 

20.  Гордана Андрејевић  7 10.09.1966. 20 

21.  Горан Бандовић  7 07.09.1972. 20 

22.  Жика Русимовић  7 03.09.1967. 19 

23.  Драгана Златановић  7 04.08.1972. 19 

24.  Снежана Стојановић  7 05.07.1971. 19 

25.  Марина Ристић Трајковић  7 08.07.1973. 19 

26.  Слађана Mитић  7 03.03.1976. 19 

27.  Татјана Арсић  7 05.11.1974. 18 

28.  Сузана Зафировић Поцевски 7 13.02.1975. 18 

29.  Драган Максић  7 30.01.1966. 17 

30.  Душан Стевановић  7 21.10.1972. 17 

31.  Саша Илић  7 23.10.1973. 17 

32.  Гордана Ристић  7 21.09.1974. 14 

33.  Бранислав Здравковић  7 01.05.1974. 12 

34.  Марија Трајковић 7 20.08.1983. 12 

35.  Милена Декић  7 30.06.1984. 10 

36.  Милица Митић  7 09.01.1986. 9 

37.  Марија Марковић Златковић 7  13.10.1987. 7 

38.  Милена Станковић 7 01.05.1986. 3 

39.  Владица Вељковић  7 17.02.1991. 2 
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40.  Мирослав Антић  6 12.08.1957. 35 

41.  Миле Стоиљковић  7 12.12.1960. 35 

42.  Драган Накић  7 12.06.1963. 32 

43.  Душица Стошић  6 29.07.1961. 31 

44.  Љиљана Љ. Димитријевић  7 23.08.1961. 31 

45.  Драган Јовановић  6 23.09.1962. 30 

46.  Валентина Митић  6 14.06.1965. 26 

47.  Љиљана М. Димитријевић  6 15.05.1960. 25 

48.  Биљана Јовановић  7 23.11.1968. 25 

49.  Љиљана Поповић  7 26.05.1968. 24 

50.  Снежана Николић  7 09.12.1967. 19 

51.  Љиљана Микић  6 14.11.1971. 16 

52.  Предраг Стојилковић  7 28.06.1982. 14 

53.  Маријана Јевтић Радуловић 7 25.05.1977. 11 

54.  Катарина Николић  7 12.07.1981. 11 

55.  Тања Спасић  7 07.02.1977. 15 

56.  Марина Пешић Стошић  7 11.05.1977. 14 

57.  Горан Стојановић  4 11.12.1962. 30 

58.  Анђелка Младеновић  1 22.07.1960. 35 

59.  Весна Трајковић  2 16.09.1960. 33 

60.  Драган Анђелковић  3 21.10.1963. 33 

61.  Славица Митић  1 20.10.1966. 33 

62.  Витомир Трајковић  1 15.01.1964. 33 

63.  Стојан Пешић  3 04.09.1968 25 

64.  Новица Стошић  1 10.09.1974 . 23 

65.  Предраг Ташковић  1 05.08.1972. 18 

66.  Горан Станковић  3 29.04.1965 17 

67.  Данијела Стошић  1 29.10.1986. 7 

68.  Милица Штралегер  1 07.10.1989. 5 
 

Структура по квалификацијама 

РЕДНИ 
БРОЈ РАДНО МЕСТО СТРУЧНА 

СПРЕМА 
БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

1. Директор висока 1 

2. Психолог висока 1 

3. Педагог висока 1 

4. Наставници разредне наставе висока 8 

5. Наставници разредне наставе виша 6 

6. Наставници предметне наставе висока 36 

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 1 

12. Техничко особље КВ 2 

13. Помоћно особље основна школа 7 

УКУПНО: 68 
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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 2 6 6 14 13 8 1 3 

3. 
Стручни 

сарадници 
   1 2    

4. 
Администр. 

особље 
  1   1   

5. 
Помоћно 

особље 
   1 1 5 2  

СВЕГА 68 2 6 7 16 17 14 3 3 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Бројно стање ученика и одељења 

Школа има укупно 27 одељења. 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 
ОДЕЉЕЊА 

ПРОСЕЧАН БРОЈ 
УЧЕНИКА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

ПРВИ 80 3 26, 66 

ДРУГИ 74 (са ИОП1, 2-77) 3 24, 66 

ТРЕЋИ 64 (са ИОП1 67) 3 21, 33 

ЧЕТВРТИ 79 3 26, 33 

ПРВИ-ЧЕТВРТИ 297 (СА ИОП 303) 12 24, 75 

ПЕТИ 58 (са ИОП1-64) 3 19, 33 

ШЕСТИ 86 (са ИОП1 92) 4 21, 5 

СЕДМИ 86 (са ИОП1-95) 4 21, 5 

ОСМИ 83 (са ИОП 1, 2-92) 4 20, 75 

ПЕТИ – ОСМИ 313 (СА ИОП 343) 15 20, 73 

ПРВИ – ОСМИ 610 (са ИОП 646) 27 22, 59 

Подела одељења на групе у предметној настави  

РАЗРЕД 

Т
И

О
,  

 Т
Е

Х
Н
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Ш
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Г
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В
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СВЕГА 

БРОЈ 
ГРУПА 

ОД I-IV - - - - - - 12 5 17 

ПЕТИ 5 5 1 - - 2 2 1 16 

ШЕСТИ 6 6 1 2 - - 3 3 21 

СЕДМИ 5 4 - - 4 - 2 3 18 

ОСМИ 6 4 - - - - 3 1 14 

СВЕГА 22 19 2 2 4 2 22 13 86 
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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.  

Ритам радног дана школе, динамика током школске године 

 Организација наставних активности 

 Обзиром на расположиви учионички простор школа ради у две смене 

тзв.непарна и парна смена. Непарну смену чине одељења првог, трећег, петог и седмог 

разреда или укупно 13 одељења и то 6 у разредној настави и 7 у предметној настави. Парну 

смену чине одељења другог, четвртог, шестог и осмог разреда или укупно 14 одељења и то 6 

у разредној настави и 8 у предметној настави. 

 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 

13. Продужени боравак 07:00 - 13:00 11:00 - 17:00 
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Бројно стање ученика и одељења 

 РАЗ.-
ОДЕЉ. 

САСТАВ ПО ПОЛУ 
СРБИ РОМИ ОСТАЛО СВЕГА 

М Ж 

I-1 15 13 28 - - 28 

I-2 7 20 27 - - 27 

I-3 12 13 22 3 - 25 

Укупно 

 

 

 

 

 

 

 

34 46 77 3 - 80 

II-1 

 

14 12 26 - - 26 

II-2 12 12 21 3 - 24 

II-3 

 

 

12 12 23 1 - 24 

Укупно 38 36 70 4 0 74 

III-1 13 11 22 2 - 24 

III-2 11 8 19 - - 19 

III-3 7 14 20 1 - 21 

Укупно 31 33 61 3 - 64 

IV-1 14 13 26 - 1 27 

IV-2 14 10 22 2 - 24 

IV-3 14 14 26 2 - 28 

Укупно 42 37 74 4 1 79 

I-IV 145 152 282 14 1 297 

V-1 11 8 18 1 - 19 

V-2 11 9 19 1 - 20 

V-3 10 9 16 3 - 19 

Укупно 32 26 53 5 - 58 

VI-1 4 11 14 1 - 15 

VI-2 8 18 26 - - 26 

VI-3 6 11 14 3 - 17 

VI-4 16 12 28 - - 28 

Укупно 34 52 82 4 - 86 

VII-1 12 9 18 3 - 21 

VII-2 9 12 19 2 - 21 

VII-3 12 9 17 4 - 21 

VII-4 7 16 23 - - 23 

Укупно 40 46 77 9 - 86 

VIII-1 9 9 17 1 - 18 

VIII-2 9 11 18 2 - 20 

VIII-3 14 6 17 3 - 20 

VIII-4 12 13 23 2 - 25 

Укупно 44 39 75 8 - 83 

V-VIII 150 163 287 26 0 313 

I-VIII 295 315 569 40 1 610 
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Број ученика са сметњама у развоју по разредима 

РАЗРЕД 

П
О

Р
Е

М
Е

Ћ
А

Ј 
Г

О
В

О
Р

А
 

О
Ш

Т
Е

Ћ
Е

Њ
А

  

В
И

Д
А

 

О
Ш

Т
Е

Ћ
Е

Њ
А

  

С
Л

У
Х

А
 

Т
Е

Л
Е

С
Н

А
 

И
Н

В
А

Л
И

Д
Н

О
С

Т
 

Д
Е

Ц
А

 И
З

 
С

О
Ц

.Н
Е

С
Т

И
М

 

Х
Р

О
Н

И
Ч

Н
Е

  

Б
О

Л
Е

С
Т

И
 

С
М

Е
Т

Њ
Е

 У
 

И
Н

Т
Е

Л
Е

К
Т

У
А

Л
Н

О
М

 
П

О
Н

А
Ш

А
Њ

У
 

С
М

Е
Т

Њ
Е

 У
 

П
О

Н
А

Ш
А

Њ
У

 

П
О

Т
Е

Ш
К

О
Ћ

Е
 У

 
У

Ч
Е

Њ
У

 И
 

А
Д

А
П

Т
А

Ц
И
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I - - - - - - - -  

II - - - - - - 2 - 1 

III - - - - - - 2 - - 

IV - - - - - - - - - 

V - - - - - - 5 - - 

VI - - - - - - 1 5 - 

VII - - - - - - - - 8 

VIII - - - - - - 2 - 5 

Укупно - - - - - - 12 5 13 

 

Социјална и национална структура ученика 

Дефицијентност породица 

РАЗРЕД КОМПЛЕТНА 
ПОРОДИЦА 

ЖИВИ 
СА 

МАЈКОМ 

ЖИВИ 
СА 

ОЦЕМ 

ЖИВИ БЕЗ 
ОБА 

РОДИТЕЉА 

ПРЕМИНУО 

Отац Мајка 

I 59 4 0  2  

II 51 15 0 - - - 

III 49 12 2 - - - 

IV 74 6 0 - - - 

V 49 8 - - - - 

VI 78 9 1 - - - 

VII 77 4 1 - 1 - 

VIII 75 8 - - - - 

УКУПНО 512 66 4 - 3 - 
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Запосленост родитеља 

 

 

 

Подела одељења на наставнике и остала задужења 

из 40-то часовне радне недељe 

Разредна настава 

 

1/1 Миле Стојиљковић 

 

3/1 Драган Јовановић 

½ Душица Стошић 3/2 Љиљана Љ. Димитријевић 

1/3 Биљана Јовановић 3/3 Љиљана М. Димитријевић 

  

2/1 Драган Накић 4/1 Снежана Николић 

2/2 Предраг Стојиљковић 4/2 Мирослав Антић 

2/3 Љиљана Микић 4/3 Љиљана Поповић 

 

Предметна настава 

 

5/1 Весна Костић 

 

6/1 Светислав Стевановић 

5/2 Бранислав Здравковић 6/2 Татјана Арсић 

5/3 Весна Продановић 6/3 Милица Стошић 

  6/4 Саша Илић 

  

7/1 Милена Станковић 8/1 Снежана Стојановић 

7/2 Сузана Зафровић Поцевски 8/2 Милена Декић 

7/3 Ненад Петровић 8/3 Драгана Јањић 

7/4 Гордана Ристић 8/4 Жика Русимовић 

ОБА 
РОДИТЕЉА 

ЈЕДАН 
РОДИТЕЉА 

НИЈЕДАН 

РОДИТЕЉ 
ПЕНЗИОНЕР СОЦИЈАЛНА 

ПОМОЋ 

401 143 175 2 32 
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РЕД. 
БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ЧАСОВИ 

1. Милена Декић Српски језик 8/2, 3, 4 12 

2. Весна Продановић Српски језик 5/1, 2, 3; 8/1 16 

3. Милица Стошић Српски језик 6/1, 2, 3, 4 20 

4. Сузана Зафировић Поцевски Српски језик 7/1, 2 8 

5. Милица Митић Српски језик 7/3, 4 8 

6. Негован Митић Енглески језик 6/1, 2, 3, 4; 7/1, 2, 3, 4; 1/1 18 

7. Слађана Митић Енглески језик 
8/1, 2, 3, 4; 5/1, 2, 3; 

 3/1, 2, 3 
20 

8. Марија Трајковић Енглески језик 4/1, 2, 3 6 

9. Марјана Јевтић Радуловић Енглески језик 2/1, 2, 3 6 

10. Марија Марковић Златковић Енглески језик 1/ 2, 3 4 

11. Весна Костић Француски језик 5/12, 3; 6/13; 7/24, 7/13 10 

12. Горан Бандовић  Француски језик 6/2, 4; 8/14, 8/23 8 

13. Весна Стојковић Руски језик 6/13; 7/24 4 

14. Славица Стојановић Руски језик 
5/123; 6/24; 7/13;  

8/23, 8/14 
10 

15. Драган Максић Ликовна култура 5 - 8 18 

16. Татјана Арсић Музичка култура 5 - 8 1 

17. Стојан Тасић Географија 7/1, 2, 3, 4 8 

18. Саша Илић Географија 
5/1, 2, 3; 6/1, 2, 3, 4;  

8/1, 2, 3, 4 
19 

19. Весна Петровић Историја 
6/1, 2, 3, 4; 7/1, 2, 3, 4; 

8/1, 2, 3, 4 
20 

20. Душан Стевановић Историја 5/1, 2, 3; 7/3, 4 7 

21. Гордана Андрејевић Физик 
6/1, 2, 3, 4; 7/1, 2, 3;  

8/2, 3, 4 
20 

22. Невенка Арсић Физика 7/4; 8/1 4 

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

24. Милена Станковић Математика 7/1, 2 8 

25. Жика Русимовић Математика 8/1, 2, 3, 4 16 

26. Бранислав Здравковић Математика 5/1, 2, 3; 7/3 16 

27. Гордана Ристић Математика 6/1, 2, 3, 4; 7/4 20 

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

29. Милосав Стојановић Информатика 5/2, 3; 6/2, 4; 7/1, 2, 3, 4 8 

30. Милена Станковић Информатика 8/1, 2, 3, 4 4 

31. Марина Ристић Трајковић Биологија 5/1, 2, 3; 7/3, 4 10 

32. Индира Станковић Биологија 
6/1, 2, 3, 4; 7/1, 2;   

8/1, 2, 3, 4 
20 

33. Снежана Стојановић ТИО 8/1, 2, 4 6 

34. Драгана Јањић ТИО 8/2, 3, 4 6 

35. Светислав Стевановић Физичко васпитање 6/1, 2, 3, 4; 8/3, 4, 8/2 (2ч) 20 

36. Ненад Петровић Физичко васпитање 5/1; 7/1, 2, 3, 4 18 

37. Зоран Станојковић Физичко васпитање 8/1, 8/2 (1ч.); 5/2, 3 10 

38. Драгана Јањић Тех.и технологија 6/1, 2, 4; 7/1, 2, 3, 4 14 

39. Милосав Стојановић Тех.и технологија 5/2, 3; 6/2, 3, 4; 7/4 12 

40. Снежана Стојановић Тех.и технологија 5/1, 2, 3 6 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

Допунска настава се организује за поједине ученике или групе ученика који имају 

потешкоћа у процесу учења и не постижу задовољавајући успех у настави појединих 

предмета. 

Од првог до четвртог разреда допунска настава се изводи на нивоу одељења (један 

час недељно), а од петог до осмог разреда на нивоу разреда (један час недељно), сходно 

недељној норми часова наставника. 

Предмети 
Разред 

Укупно 
I II III IV V VI VII VIII 

Српски језик 54 54 54 54 36 36 36 30 354 

Руски језик         5 7 7 7 26 

Енглески језик         18 18 18 18 72 

Француски језик         18 14 6 24 62 

Историја         20 12 16 12 60 

Географија         8 14 14 14 50 

Физика           12 12 12 36 

Хемија             18 17 35 

Математика 54 54 54 54 18 18 18 30 300 

Биологија         9 12 9 12 42 

УКУПНО 108 108 108 108 154 127 156 178 1047 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

Додатни рад се организује за поједине ученике или групе ученика који се истичу у 

настави, испољавају посебна интересовања а изнад просечних су способности.  Од првог до 

четвртог разреда додатна настава се изводи на нивоу одељења (један час недељно), а од 

петог до осмог разреда на нивоу разреда (један час недељно), сходно недељној норми часова 

наставника. 

Предмети 
Разред 

Укупно 
I II III IV V VI VII VIII 

Српски језик       54 36 36 36 30 192 

Руски језик         7 8 8 8 31 

Енглески језик         18 18 18 18 72 

Француски језик           14 6 8 28 

Историја         20 12 16 12 60 

Географија         8 14 14 14 50 

Физика           12 12 12 36 

Хемија             18 17 35 

Математика       54 18 0/18  36 30 156 

Биологија         9 18 9 12 48 

УКУПНО       108 100 97 138 132 575 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

Припремна настава организује се за полагање поправних и разредних испита и 

завршног испита на крају основног образовања. 

Припремна настава за полагање поправних и разредних испита изводи се у јуну и 

августу пре полагања испита у трајању по два часа. 

Припремна настава за полагање завршног испита организује се за ученике 8. разреда. 

Настава се организује пре уписног рока у периоду 3 – 16. 6. 2020.  

 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

РЕД. 
БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ЧАСОВИ 

1.  Владица Величковић Верска настава 
1, 2, 3, 4/12, 4/3, 5, 6/13, 

6/24, 7/13, 7/24, 8 
13 

2.  Горан Бандовић 
Грађанско 

васпитање 
5/2, 6/2, 6/4, 8/12, 8/3, 8/4 6 

3.  Саша Илић 
Грађанско 

васпитање 
5/13 1 

4.  Милена Декић 
Грађанско 

васпитање 
7/12, 7/34 2 

 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

РЕД. 
БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ЧАСОВИ 

1.  Марина Ристић Трајковић Чувари природе 5/2, 5/3 2 

2.  Ненад Петровић Шах 5/1, 6/3 2 

3.  Драган Максић 
Цртање, сликање и 

вајање 
6/1, 6/2, 6/4 3 

4.  Драгана Златановић Домаћинство 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 4 
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Руководиоци одељенских већа 

 

1.разред Душица Стошић 

 

5.разред Весна Костић 

2.разред Предраг Стојилковић 6.разред Татјана Арсић 

3.разред Љиљана М. Димитријевић 7.разред Сузана Зафировић Поцевски 

4.разред Снежана Николић 8.разред Жика Русимовић 

 

 

 

 

Руководиоци стручних већа 

 

Ред. 

бр. 
Веће Задужени наставник 

1. Стручно веће разредне наставе Миле Стоиљковић 

2. Стручно веће друштвених група предмета Весна Продановић  

3. Стручно веће природних група предмета Милена Станковић 

4. Веће наставника физичког васпитања Светислав Стевановић  

5. Стучно веће уметности Татјана Арсић 
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Стручни активи, тимови и педагошки колегијум установе 

 

Редни 
број НАЗИВ Чланови 

1. 

Стручни актив за развојно планирање 

(РПШ) 

 

(Стручни актив за развојно планирање чине 

представници наставника, стручних сарадника, 

јединице локалне самоуправе, ученичког парламента 

и савета родитеља) 

Милена Декић 

Милена Маринковић 

Данијела Илић 

Весна Станковић 

Негован Митић 

Драган Јовановић 

Драган Накић 

Саша Илић 

Представник ЛС 

Представник УП 

Представник СР Тања Бркић 

2. 

Стручни актив за развој школског 

програма 

 

(Стручни актив за развој школског програма чине 

представници наставника и стручних сарадника.) 

Бранислав Здравковић 

Милена Маринковић 

Данијела Илић  

Славица Здравковић  

Весна Станковић 

Милица Стошић 

Милена Станковић 

Љиљана Љ Димитијевић 

Мирослав Антић 

3. Тим за инклузивно образовање 

Весна Станковић 

Данијела Илић 

Милена Маринковић 

Милена Декић 

Биљана Јовановић 

Миле Стоиљковић 

Татјана Арсић 

Весна Костић 

Милена Станковић 

Предраг Стојилковић 

Зоран Станојковић 

Љиљана Микић 

Представник СР Горан 

Станојевић 

4. 

Тим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

Реализује програм заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања, програм 

спречавања дискриминације, програм превенције 

других облика ризичног понашања. 

(Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања чине директор, стручни 

сарадници-педагог и психолог, секретар установе, 

наставници, а повремено се могу укључивати и 

представници из реда родитеља, ученичког 

парламента и јединице локалне самоуправе.) 

Марина Трајковић Ристић  

Весна Станковић 

Данијела Илић  

Милена Маринковић 

Марина Пешић Стошић 

Ненад Петровић 

Светислав Стевановић 

Милица Стошић 

Стојан Тасић 

Слађана Митић 

Представник СР Ивица 

Стоиљковић 

Представник УП 

Представник ЛС 
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Редни 
број НАЗИВ Чланови 

5. Тим за самовредновање 

Драгана Златановић 

Милена Маринковић 

Данијела Илић 

Весна Станковић 

Саша Илић 

Славица Здравковић 

Горан Бандовић 

Снежана Николић 

Представник ШО Марјана 

Влаховић 

Представник СР Милена Стошић 

Представник УП 

6. 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

 

Милица Митић  

Милена Маринковић 

Весна Станковић 

Данијела Илић 

Славица Здравковић 

Љиљана Поповић 

Горан Бандовић 

Милена Станковић 

Бранислав Здравковић 

Представник СР 

Представник УП 

7. Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

Горан Бандовић 

Данијела Илић 

Весна Петровић  

Учитељи 1. разр. 

Наставници 5. разр. 

Представник СР  

Представник УП 

8. 
Тим за професионални развој 

(Тим за СУ) 

Снежана Стојановић 

Милена Маринковић 

Весна Станковић 

Данијела Илић 

Славица Здравковић 

Милосав Стојановић 

Милица Митић 

Душан Стевановић 

Весна Стојковић 

Жика Русимовић 

Весна Костић 

Љиљана М Димитријевић 
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Редни 
број НАЗИВ Чланови 

9. Тим за професионалну оријентацију 

Гордана Ристић 

Милена Маринковић 

Весна Станковић 

Весна Костић 

Предраг Стојилковић 

Жика Русимовић 

Славица Здравковић 

Светислав Стевановић 

Драгана Златановић 

Бранислав Здравковић 

Милица Стошић 

Марија Трајковић 

Представник СР  

Представник УП 

10. Тим за спречавање осипања ученика 

Љиљана Микић  

Весна Станковић 

Данијела Илић 

Милена Маринковић 

Гордана Ристић 

Милена Станковић 

Снежана Николић 

11. Тим за еколошку заштиту животне средине и 

естетског уређења школе 

Драган Накић 

Милена Маринковић 

Весна Станковић 

Данијела Илић 

Славица Стојановић 

Љиљана Љ Димитријевић 

Драган Максић 

Индира Станковић 

Гордана Андрејевић 

Катарина Николић 

Представник СР  

12. Тим за образовање права детета 

Гордана Ристић 

Весна Станковић 

Славица Здравковић 

Милена Маринковић 

Невенка Арсић 

Сузана Зафировић Поцевска 

Марјана Јевтић Радуловић 

Биљана Јовановић 

Љиљана Поповић 

Снежана Николић 

Душица Стошић 

Милица Митић 

Представник СР 

Представник УП 
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Редни 
број НАЗИВ Чланови 

13. 

Педагошки колегијум 

 

(Педагошки колегијум чине представници стручних већа и 

стручних актива, координатори стручних тимова и стручни 

сарадници.) 

Милена Маринковић 

Весна Станковић 

Данијела Илић 

Славица Здравковић 

Драгана Златановић 

Горан Бандовић 

Бранислав Здравковић 

Милена Декић 

Милица Митић 

Милена Станковић 

Весна Продановић 

Светислав Стевановић 

Татјана Арсић 

Миле Стојиљковић 

Гордана Ристић 

Љиљана Микић 

Снежана Стојановић 

Драган Накић 

Индира Станковић 

Драгана Јањић 

Валентина Митић 

14. Тим за промоцију школе 

Славица Здравковић 

Милена Маринковић 

Милосав Стојановић 

Милена Декић 

Љиљана Љ Димитријевић 

Гордана Ристић 

Миле Стојиљковић 

Саша Илић 

Милена Станковић 

Татјана Арсић 

Весна Продановић 

Снежана Николић 

Предраг Стојилковић 

Валентина Митић 

Ненад Петровић 

15. Тим за израду пројеката и учешћа на 

конкурсима 

Драгана Јањић 

Снежана Стојановић 

Милосав Стојановић 

Марјана Јевтић Радуловић 

Милена Маринковић 

16. Тим за израду годишњег плана рада школе 

Милена Маринковић 

Данијела Илић 

Весна Станковић 

Марина Пешић Стошић 

Славица Здравковић 

Милена Станковић 
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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 школе. 

 

Временска норма у оквиру 40-то часовне радне недеље 

стручних, 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 наставним особљем и стручним сарадницима 3 

5.  Мере за унапређивање образовно-васпитног 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 МПНТР, ШУ Лесковац-саветницима и Републичком 

просветном инспекцијом 
1 

11.  Остали послови 2 

УКУПНО ЧАСОВА: 40 
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Школски педагог и психолог  

  

РЕД 

БРОЈ 
ОБЛАСТ РАДА ШКОЛСКИ 

ПЕДАГОГ 
ШКОЛСКИ 
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 ЧАСОВА: 20 40 
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Библиотекар школе  

 

РЕД 

БРОЈ 
ОБЛАСТ РАДА 

НЕДЕЉНИ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

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 ЧАСОВА: 40 

 

Секретар школе 

 

РЕД 

БРОЈ 
ОБЛАСТ РАДА 

НЕДЕЉНИ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

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 ЧАСОВА: 40 
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Административни радник и благајник 

 

РЕД 

БРОЈ 
ОБЛАСТ РАДА 

НЕДЕЉНИ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

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 ЧАСОВА: 40 

 

Шеф рачуноводства 

 

РЕД 

БРОЈ 
ОБЛАСТ РАДА 

НЕДЕЉНИ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

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 ЧАСОВА: 40 
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Домар-ложач 

 

РЕД 

БРОЈ 
ОБЛАСТ РАДА 

НЕДЕЉНИ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

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 

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 ЧАСОВА: 40 
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Помоћни радници школе  

 

РЕД 

БРОЈ 
ОБЛАСТ РАДА 

НЕДЕЉНИ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

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 ЧАСОВА: 40 

 

Сервирка у школи 

 

РЕД 

БРОЈ 
ОБЛАСТ РАДА 

НЕДЕЉНИ 
ФОНД 

ЧАСОВА 

1.  Издаје храну ученицима 20 

2.  Рукује инвентаром кухиње и одржава га у чистом стању 10 

3.  Одржава хигијену кухиње и дворишта око кухиње 5 

4.  Други послови по налогу секретара школе 5 

УКУПНО ЧАСОВА: 40 
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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 образовно-васпитног рада основне школе 

за 2019/2020. годину. 

 Овим правилником уређује се време остваривања наставног плана и програма, 

односно број наставних и радних дана у току школске 2019/2020. године и време 

коришћења распуста ученика.  

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

току два полугодишта. Прво полугодиште почиње у пoнедељак, 2. септембра 2019. 

године, а завршава се у петак, 31. јануара 2019. године. Друго полугодиште почиње у 

уторак, 18. фебруара 2020. године. Друго полугодиште завршава се у уторак, 02. јуна 

2020. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 16. јуна 2020. године за 

ученике од првог до седмог разреда. 

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

3. Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. 

године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у 

понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. 

године. Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се 

у понедељак, 20. априла 2020. године. 

4. За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. 

године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда 

летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. 

августа 2020. године. 

5. Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од 

првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 

180 наставних дана.  

6. Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне 

наставне седмице, односно 170 наставних дана.  

7. У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да 

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.  

8. Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.  

9. У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и 

другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 

92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, 

Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску 

битку.  

10. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. 

године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида 

и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 

9. маја 2020. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2020. године. 
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11. Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на 

српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев 

кад падају у недељу.  

12. Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника. 

13. Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог 

полугодишта, биће у петак 8. фебруара 2020. године.  

14. Време поделе сведочанстава и диплома на крају другог полугодишта, у понедељак, 15. 

јуна 2020. године.  

15. Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају 

другог полугодишта, обавиће се у недељу, 28. јуна 2020. године.. 

16. Дан школе је 24. новембра.  

17. У уторак 12. новембра 2019. године, среду 8. јануар 2020. године и четвртак 23. април 

2020. године, радиће се по распореду часова за понедељак. 

 

Екскурзије 

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

мају 2020. године. Екскурзије ученика петог, шестог и седмог разреда планира се у мају 

месецу 2020. године, а екскурзија ученика осмог разреда у октобру 2019. године. 
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4. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

  

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, 

координатори стручних тимова и стручни сарадници. Педагошким колегијумом председава 

и руководи директор школе. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези 

са пословима директора из члана 126. став 4. тачке 1)-3) и тачке 5)-7) овог закона.  

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

- Доношење плана и програма рада Педагошког колегијума. 

- Договор око израде Годишњег плана рада школе. 

- Организација образовно-васпитног рада: свих видова 

наставе, дежурство наставника, безбедност ученика, екскурзија, 

излети, посете, школа у природи и обележавање значајних 

датума. 

- Сарадња са свим стручним већима, стручним активима и 

стручним тимовима у школи у вези пружања подршке у 

реализацији предвиђених планова. 

- Сарадња са Тимом за инкузивно образовање у вези са 

ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. 

- Доношење ИОПа. 

- Испитивања интересовања ученика о новим садржајима 

које треба увести у редовну наставу и обезбеђивању 

међупредметне повезаности. 

- Испитивања интересовања ученика за нове секције. 

- Укључивање већег броја ученика у ваннаставне активности. 

- Прађење реализације предвиђених планова свих стручних 

већа, стручних актива и стручних тимова у школи. 

- Организација прославе Дана школе. 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода са посебним освртом на први и други 

и пети и шести разред, мере за напредовање ученика и 

побољшање квалитета рада школе. 

- Праћење реализације плана рада Продуженог боравка. 

- Анализа реализације наставног плана и програма свих 

видова наставе. 

- Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта; 

 

VIII-IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII-I 

 

 

 

 

Чланови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 
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- Праћење реализације наставних планова и програма. 

- Праћење реализација програма рада свих тимова. 

- Анализа активности у оквиру пројеката „Образовање за 

права детета”. 

- Праћење реализације плана тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва. 

- Сарадња са Тимом за инклузивно образовање и пружање 

подршке наставницима у осмишљавању стратегија рада и 

наставних материјала за рад. 

- Праћење реализације плана Тима за самовредновање. 

- Праћење и анализа Плана за инклузивни развој школе 

- Праћење плана активности Продуженог боравка.  

- Праћење реализације плана ваннаставних активности. 

- Оцењивање ученика првог разреда на основу исхода учења 

и систематско праћење и вредновање ученичких постигнућа. 

- Организација такмичења. 

- Анализа рада стручних органа школе. 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода и предлог мера за побољшање 

успеха. 

- 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 Тимом за инклузивно образовање у вези са 

евалуацијом ИОП-а, за ученике који раде по ИОП-у. 

-  Реализација плана РПШ и самовредновања рада школе. 

- Анализа успеха и владања ученика осмог разреда ; 

- Анализа успеха и владања ученика од 1 до 7.разреда; 

- Анализа остварености наставног плана и програма. 

- Предлед постигнућа ученика на такмичењима. 

- Преглед учешћа запослених на обукама у установи и ван 

установе. 

- Планирање стручног усавршавања за следећу школску 

годину. 

- Евалуација рада свих стручних органа школе. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници. Наставничко веће стараће 

се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада.  

1. Организациона питања: организација рада школе, организација наставног процеса, 

подела предмета, програма и активности 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 РПШ и реализацији Акционог плана 

самовредновања рада школе. Област квалитета: НАСТАВА И УЧЕЊЕ.  

3. Праћење рада наставника, успеха ученика и фонда часова на класификационим 

периодима, 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. 

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

настави. 

13. Педагошка истраживања, анализе, извештаји... 

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

директор школе. 

15. Додељује похвале и дипломе ученицима. 

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. 
 

 Наставничко веће ће свој рад обављати кроз седнице. Седнице се сазивају и 

одржавају по потреби, оквирно је планирано најмање осам у току школске године, према 

плану и програму рада који је саставни део ГПРШ.  
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Оперативни план Наставничког већа по месецима 

СЕПТЕМБАР: 

1. Разматрање извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе; 

2. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе;  

3. Разматрање измена и допуна Школског програма; 

4. Снадбевеност ученика потребним уџбеницима и прибором за рад;  

5. Распоред свих облика образовно-васпитног рада;  

6. Организација родитељских састанака и друга текућа питања. 

7. Информације о новим правилницима. 

 

НОВЕМБАР:  

1. Анализа успеха, и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода;  

2. Мере и препоруке за даљи рад; 

3. Анализа реализације свих видова наставе;  

4. Организација припреме програма прославе Дана школе; 

5. Оганизација припреме родитељских састанака;  

6. Анализа учешћа наставника у рад стручних већа, актива и тимова; 

7. Сарадња школе са родитељима – психолог; 

 

ДЕЦЕМБАР: 

1. Упознавање са активностима на пројекту «Образовање за права детета». 

2. Предлог наставнићког већа поводом конкурса за доделу награде «Свети Сава» 

3. Организација припреме програма прославе Светог Саве. 

 

 ФЕБРУАР: 

1. Анализа успеха, дисциплине и владања ученика на крају првог полугођа; 

2. Реализација планова и програма свих видова наставе;  

3. Предлог мера за побољшање успеха у другом полугођу; 

4. Организовање предстојећих такмичења; 

5. Извештаји о раду стручних већа, актива и тимова у школи;  

6. Реализација плана стручног усавршавања наставника;  

7. Организација родитељских састанака;  

8. Анализа плана сарадње са родитељима, локалном заједницом, образовним, 

културним и спортским организацијама и институцијама. 
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АПРИЛ: 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода 

школске 2019/20. године; 

2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада (редовна, додатна и допунска 

настава, изборни програми, слободне активности, пројектна настава, ванннаставне 

активности и секције)  

3. Редовност похађања наставе; 

4. Потешкоће у раду и предлог мера за побољшање успеха; 

5. Организација држања родитељских састанака; 

6. Анализа учешћа наставника у рад Стручних већа, Стручних актива и Тимова; 

7. Oрганизација извођења посета, излета и екскурзија ученика; 

8. Информисање већа о самовредновању квалитета рада школе;  

9. Реализација плана професионалног информисања ученика. 

 

  ЈУН: (2 седнице) 

 Прво Наставничко веће – за VIII разред 

1. Анализа успеха ученика осмог разреда на крају другог полугодишта школске 

2019/20. године; 

2. Анализа дисциплине и оцене из владања ученика осмог разреда на крају другог 

полугодишта школске 2019/20..године; 

3. Реализација планова и програма свих облика образовно-васпитног рада за школску 

2019/20. годину; 

4. Организовање припремне наставе; 

5. Одлука о додељивању похвала „ученик генерација и „спортиста генерације“, на 

предлог Одељенског већа осмог разреда; 

6. Одлука о додељивању добитника диплома „Вук Караџић“ и посебних диплома; 

7. Питања и предлози (информација о подели сведочанстава, пријем „вуковаца“, 

припремна настава за полагање завршног испита). 

 

 Друго Наставничко веће – од I – VII разреда) 

1. Читање и усвајање записника за претходне седнице; 

2. Анализа успеха ученика на крају другог полугођа школске 2019/20. године; 

3. Анализа дисциплине и оцене из владања ученика на крају другог полугођа школске 

2019/20. године; 

4. Реализација планова и програма свих облика образовно-васпитног рада за школску 

2019/20. годину; 

5. Питања и предлози (информација о подели сведочанстава, подела ђачких књижица). 
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АВГУСТ: (2 седнице) 

Прво Наставничко веће  

1. Организовање припремне наставе, формирање комисија и организовање разредних 

испита; 

2. Прелиминарна подела предмета на наставнике; 

3. Извештаји о раду стручних органа школе: НВ, ПК, ОВ, директора школе, стручна 

већа, активи и тимови, стручни сарадници, ученички парламент и продужени бравак; 

4. Припрема планова и програма рада стручних већа, актива и тимова за израду 

Годишњег плана рада школа; 

5. Организационе припреме за почетак рада у новој школској години; 

6. Школски календар за школску 2020/21. годину; 

 

Друго Наставничко веће 

1. Подела предмета на наставнике, одељенских старешинстава, одређивање 

руководиоца ОВ, формирање стручних актива и томова; распоред свих облика 

образовно-васпитног рада; дежурство наставника; 

2. Анализа успеха и владања након разредних поправних и разредних испита у јунском 

и августовском року; 

3. Упознавање са Ивештајем о самовредновању квалитета рада школе; 

4. Разматрање реализације Развојног плана школе; 

5. Упознавање са успехом ученика осмог разреда на завршном испиту; 

6. Друга кадровска и организациона питања. 
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ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  

 

Време 
реализације АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

 

Избор руководиоца актива; 

дискусија 

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор... 

чланови Већа 

 

руководилац 

Већа 

 

Разматрање и усвајање Плана актива за 

школску годину; 

Прилагођавање плана и програма учитеља 

потребама одељења и усклађивање са тим 

 Планирање програмских садржаја за 

целокупни образовно –васпитни рад са 

ученицима за школску 2019/2020. годину; 

 Организација практичних предавања 

Договор око активности у оквиру дечје 

недеље 

Усвајање програма екскурзија и школа у 

природи 

Израда плана прилагођавања (мигранти) 

О
к

т
о
б
а
р

 

 

Дечја недеља  дискусија 

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор 

приредба... 

чланови Већа 

 

руководилац 

Већа 

 

5. Октобар – Међународни Дан учитеља  

Стручно усавршавање учитеља, израда 

сопстевних портфолиа, укључивање у 

препоручене програме и семинаре МПНТР 

Н
о
в

ем
б
а
р

 

 

20. Новембар Дан детета искусија 

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор,  

приредба... 

чланови Већа 

 

руководилац 

Већа 

 

16. Новембар Дан толеранције  

Дан школе 

Припрема за Новогодишњу приредбу 

Помоћ деци кроз допунску и додатну наставу. 

Огледни часови, план 1, 2 и 4 разред 
  



Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину 

 

45 

 

 

 

Ј
а
н

у
а
р

 

 

Реализација наставних планова и програмских 

садржаја у I полугођу школске 2019/2020. год.  

дискусија 

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор 

приредба... 

 

председници 

одељенских 

већа 

 

 чланови 

Већа 

 

руководилац 

Већа 

Стручно усавршавање учитеља, израда 

портфолиа, похађање семинара и укључивање 

у програме које препоручује МПНТР 

Организовање припреме за учешће у школској 

слави Свети Сава 

Новогодишња приредба 

Такмичење ученика 

Како побољшати успех ромске деце (ученика) 

Зимски сусрети учитеља 

Месец Светосавља (литерарни конкурс, 

ликовни конкурс, изложа радова, приредба) 

Ф
еб

р
у
а
р

 

 

Анализа успеха на крају Првог полугодишта  дискусија 

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

председници 

одељенских 

већа 

 

 чланови 

Већа 

 

руководилац 

Већа 

Стручно усавршавање учитеља 

Проблемска настава, облик образовно –

 васпитног рада са децом 

ИОП, евалуација 

М
а
р

т
 

 

Школска смотра рецитатора дискусија 

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор 

приредба... 

председници 

одељенских 

већа 

 

 чланови 

Већа 

 

руководилац 

Већа 

21 Март Пролећни карневал  

Стручно усавршавање 

Припреме поводом Васкрса 

Такмичење из математике 

Анализа на крају класификационог периода 

А
п

р
и

л
 

Посете, излети и екскурзије ученика: 

образовно-васпитно рад и аспект у 

савременим условима живота и рада школе 

дискусија 

предлагање,  

усвајање 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор 

приредба... 

председници 

одељенских 

већа 

 

 чланови 

Већа 

 

руководилац 

Већа 

7. Aприл Светски дан здравља 

8. Април Дан Рома 

Васкршња приредба 
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Ј
у
н

 

 

Анализа и реализација планова и програма за 

школску 2019/2020. год. 

дискусија 

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање, 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор 

приредба... 

 

председници 

одељенских 

већа 

 

 чланови 

Већа 

 

руководилац 

Већа 

Анализа рада и успеха ученика у току године,  

Разматрање рада Актива учитеља – реализација 

плана рада 

Припрема програма за пријем првака 

5. Јун Светски Дан заштите животне средине 

 Провера остварености образовних стандарда на 

крају школске године 

Анализа реализације стручног усавршавања 

Израда извештаја о раду већа 

Договор о малој матури за ученике 4. разреда 

А
в

г
у
ст

 

 

Доношење годишњег програма рада 

дискусија 

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор 

приредба... 

 

председници 

одељенских 

већа 

 

 чланови 

Већа 

 

руководилац 

Већа 

Договор око ажурирања школског сајта 

Усвајање распореда часова и дежурства 

Уређење учионица 

Утврђивање постојећег стања наставних 

средстава и дидактичких материјала везаних за 

реализацију образовно-васпитног рада и набавка 

нових средстава 

Припрема и реализација пријема првака  

Израда плана стручног усавршавања наставника 

разредне наставе 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ  

 

Чланови стручног Већа су: 

Ликовна култура:   мр Драган Максић – професор 

 Музичка култура:   Татјана Арсић – професор 

 

 

Општи образовно-васпитни циљеви Стручног Већа су:  

- развијање уметничког сензибилитета,  

- развијање интересовања за уметност,  

- развијање осећања за форму, склад, ритам,  

- оспособљавање ученика за уметничко изражавање,  

- неговање индивидуалности и различитости, особености и изражавања ученика,  

- укључивање деце којима је потребна подршка и ИОПу редовне школске активности  

 

Садржаји рада:  

- креира садржаје рада за редовну и додатну наставу ова два предмета на глобалном и 

оперативном нивоу,  

- планира слободне активности за ученике –секције,  

- утврђује облике, методе и средства за реализацију наставних садржаја,  

- предлаже примену нових начина интерпретације наставних садржаја,  

- учествује у изради ИОПа,  

- прати реализацију програма и даје предлоге за њихово иновирање, измену и допуну,  

- прати уџбеничку и другу стручну литературу и даје предлоге Наставничком већу за 

њено коришћење,  

- планира облике усавршавања наставе ова три предмета,  

- током године усклађује индивидуалне планове рада наставника,  

- популарисање идеје о школи без насиља кроз нове уметничке форме.  

 

Време 
реализације АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ Носиоци 

Септембар 

Организација и расподела реализације слободних 

активности: хора, ликовних секција;  Чланови стручног 

Већа уметности Распоред тематских ликовних изложби у холу школе 

на сваких месец дана – договор  

Октобар Припрема и предлози за прославу Дана школе  
Сви чланови стручног 

Већа уметности 
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Новембар 

Активности поводом Дана школе:  

- Ликовна култура – плакати и писане поруке за 

избор најбољег друга као и истицање порука о теми 

везаној за Дан школе, изложба поводом Дана школе  

- Музичка култура – мини концерт у холу школе 

за доделу похвала највреднијима; Караоке ...  

Сви чланови стручног 

Већа уметности 

Децембар 

Свечано украшавање хола школе поводом Нове 

године и предстојећих празника; Тематска изложба 

ликовних радова по утврђеном распореду; Кићење 

јелке у холу школе,  
Сви чланови стручног 

Већа уметности 
Избор музике и сарадња у току новогодишње журке 

7. и 8. разреда  

Светосавске свечаности – припреме  

Анализа реализације и функционисања програма 

према ИОПу 

Јануар 

Семинари – стручно усавршавање, укључивање у 

препоручене програме и семинаре МПНТР, израда 

сопственог портфолиа 
Сви чланови стручног 

Већа уметности 
Реализација Светосавске свечаности и планираних 

активности  

Фебруар 
Отворени час-Прича (ликовно и музичко)  Сви чланови стручног 

Већа уметности Одржавање угледних часова 

Март Одржавање угледних часова 
Сви чланови стручног 

Већа уметности 

Април 

Одржавање угледних часова 

Сви чланови стручног 

Већа уметности 

Огрганизација такмичења на нивоу школе, учешће на 

школском и општинском такмичењу. 

Анализа реализације и функционисања програма за 

децу са ИОПом 

Мај 

Припреме за матурско вече 8. разреда-украшавање 

простора. 
Сви чланови стручног 

Већа уметности 
Oстваривање и стање права деце у школи кроз песму 

и слику, међусобне процене наставника и процена 

часова. 

Јун 

Реализација Последњи дан у школи,  

Сви чланови стручног 

Већа уметности 

Реализација матурске прославе 8. Разреда 

Годишњи извештај рада Стручног Већа.  

Израда програма рада за идућу годину 

Август 

Анализа програма рада и корекција глобалних 

планова  

Сви чланови стручног 

Већа уметности 

Договор око активности везаних за инклузивно 

образовање и израде индивидуалних образовних 

планова  

Израда плана и програма рада за следећу школску 

годину. 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА  

Време 
реализације АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

Септембар 

 

Избор руководиоца већа и разматрање и 

усвајање програма већа за наредну школску 

годину.  

Дискусија 

разговор,  

планирање,  

информисање,  

договор... 

чланови Већа 

 

руководилац 

Већа 

 

Подела секција на наставнике и коришћење 

фискутурне сале. 

Приреме за учешће у дечјој недељи.  

 

Октобар 

 

Дечја недеља, помоћ учитељима и 

организовање ученика 5. разреда.  
Дискусија 

разговор,  

планирање,  

информисање,  

договор... 

чланови Већа 

 

руководилац 

Већа 

Информација о организацији школских 

такмичења у оквиру школског сорта.  

Набавка реквизита за реализацију свих видова 

наставе.  

Новембар 

 

Припреме за организацију школског 

такмицења у стоном тенису и футсалу.  

Дискусија 

разговор,  

планирање,  

информисање,  

договор... 

чланови Већа 

 

руководилац 

Већа 

 

Организација Дана школе, договор око 

спортских такмичења.  

Организација кумулативне наставе ОФА за 

пети и шести разред.  

Разговор око праћења свих видова стручног 

усаврсавања.  

Школски спорт, организација такмичења у 

одбојци.  

Могућа организација зимовања.  

Март 

 

Школски спорт, организација такмичења у 

кошарци.  
Дискусија 

разговор,  

планирање,  

информисање,  

договор... 

чланови Већа 

 

руководилац  

Већа 

 

Припрема за школски и крос РТС-а.  

Организација школског кроса и кроса  

РТС-а.  

Мај 

 

Анализа постигнутих резултата у школском 

спорту.  

Дискусија 

разговор,  

планирање,  

информисање,  

договор... 

чланови Већа 

 

руководилац 

Већа 

 

Организација око промоције школе 

Спортски дан.  

Анализа програма рада стручног већа.  

Предлог рада актива за следећу школску 

годину.  

Анализа реализације стручног усаврсавања.  

Могућност организације летовања за ученике. 

Јун Израда извештаја о раду Стручног већа. 
дискусија,  

разговор 

чланови Већа 

руководилац 

Већа 

Август Израда плана рада за наредну школску годину 
дискусија, 

разговор 

чланови Већа 

руководилац 

Већа 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРШТВЕНИХ ГРУПА ПРЕДМЕТА 

 

Време 
реализације АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

Септембар 

 

Избор руководства актива; 

дискусија 

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор... 

чланови Већа 

 

руководилац 

Већа 

 

Усвајање Програма рада стручног већа; 

Израда планова рада за редовну, додатну и 

допунску наставу и Плана рада секција; 

Снабдевање ученика уџбеицима; 

Распоред школских писмених и контролних 

задатака. 

Усаглашавање критеријума оцењивања; 

Организација практичних предавања 

Договор око обележавања дечје недеље 

Планирање посете сајму књига 

Израда плана стручног усавршавања 

 

Октобар 

 

Рад са даровитим ученицима у оквиру рада 

секција; 

дискусија 

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор 

приредба... 

чланови Већа 

 

руководилац 

Већа 

 

Договор, припрема за обележавање Дана 

школе; 

Критеријум оцењивања-договор за први 

класификациони период 

Коришћење школске библиотеке од стране 

ученика и анализа стања и помоћ 

библиотекару. 

Планирање писмених задатака 

Јануар 

 

Реализација наставног плана и програма 

у I полугођу – редовне, додатне и допунске 

наставе и секција; 

дискусија 

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор 

приредба... 

председници 

одељенских 

већа 

 

 чланови 

Већа 

 

руководилац 

Већа 

Анализа успеха ученика на крају I полугођа; 

Договор, припрема и обележавање школске 

славе Свети Сава (припрема); 
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Фебруар 

 

Организација школских такмичења из 

друштвених група предмета 
дискусија 

разговор,  

планирање,  

информисање,  

договор... 

председници 

одељенских 

већа 

 чланови и 

руководилац 

Већа 

Утврђивање мера за побољшање успеха 

ученика у другом полугодишту 

Март 

 

Припрема за обележавање Дана школе – 

наступи формираних секција; 
дискусија 

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор 

приредба... 

председници 

одељенских 

већа 

 

 чланови 

Већа 

 

руководилац 

Већа 

Анализа школских писмених задатака од V –

 VIII разреда; 

Припрема ученика за такмичења из 

друштвених група предмета 

Анализа рада секција(слободних активности) 

и резултати са такмичења 

Усаглашавање критеријума оцењивања; 

Предлог за избор уџбеника за следећу 

школску годину 

Јун 

 

Реализација наставног плана и програма 

у II полугођу редовне, додатне и допунске 

наставе и секција; 

дискусија 

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање,  

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор,  

приредба... 

 

председници 

одељенских 

већа 

 

 чланови 

Већа 

 

руководилац 

Већа 

Анализа успеха ученика на крају II полугођа; 

Анализа практичних предавања; 

Разматрање рада стручног већа. 

Провера остварености образовних стандарда 

на крaју школске године  

Посета ученицима 4. разреда како би се 

упознали са оним што их очекује у 5. 

разреду, од редовне наставе али и могућност 

избора предмета које наставници овог већа 

предају као изборни предмет 

Предлози за побољшавање успеха у наредној 

школској години,  

Предлози за ученике носиоце посебих 

диплома из друштвених група предмета 

Извештај о постигнутим резултатима на 

такмичењима и конкурсима  

Август 
Израда плана рада за наредну школску 

годину 

дискусија,  

предлагање, 

одлучивање,  

усвајање 

излагање,  

разговор,  

планирање,  

информисање,  

предлагање,  

договор,  

приредба... 

председници 

одељенских 

већа 

 

 чланови 

Већа 

 

руководилац 

Већа 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ ГРУПА ПРЕДМЕТА 

Време 
реализације АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ Начин 

реализације 
Носиоци 

реализациј
е 

Август 

Израда глобалних и оперативних планова, 

ИОПа и програма и планова реализације 

допунске и додатне наставе 

Израда 

глобалних и 

оперативних 

планова, 

ИОПа. Израда 

програма и 

планова 

реализације 

допунске и 

додатне 

наставе 

Сви чланови 

већа 

Договор о реализацији угледних и огледних 

часова 

Септембар 

Договор о календару контролних и писмених 

задатака 

Информисање, 

разговор, 

договор, 

анализа 

потребних 

наставних 

средстава, план 

набавке 

наставних 

средстава, 

дискусија 

Сви чланова 

већа 

Договор о набавци наставних средстава 

Дефинисање јединственог става према 

питању критеријума оцењивања групе 

предмета природних наука 

Октобар 

Дан замене улога 

Дискусија, 

договор, 

предлози, 

сугестије 

Сви чланови 

већа 

Планирање усавршавања наставника ван 

установе и избор акредитованих семинара 

Идентификација ученика за такмичење из 

природне групе предмета 

Планирање реализације такмичења из 

природне групе предмета 

Новембар 

Организовање Фестивала науке 
Договор, увид 

у постојеће 

стање, анализа, 

предлози 

сарадње са 

стручним 

сарадником, 

дискусија 

Сви чланови 

већа 
Анализа успеха на крају првог 

класификационог периода из предмета 

природих наука и предлог мера за 

побољшање успеха и мотивисање ученика 

Јануар 

Израда плана рада припреме ученика за 

полагање завршног испита 
Предлоз, 

договор, 

анализа, 

дискусија 

Сви чланови 

већа Анализа извођења допунске и додатне 

наставе 
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Фебруар 

Анализа успеха на крају другог 

класификационог периода из предмета 

природих наука и предлог мера за 

побољшање успеха и мотивисање ученика 

Увид у 

постојеће 

стање, анализа, 

предлози 

сарадње са 

стручним 

сарадником, 

анализа, 

дискусија, 

писање 

извештаја 

Сви чланови 

већа 

 

Руководилац 

већа 

Напредовање ученика по ИОПу 

Анализа реализације наставних садржаја по 

разредима 

Анализа угледних и огледних часова оджаних 

у првом полугођу 

Анализа рада већа на крају првог полугође 

Израда извештаја о раду већа у првом 

полугођу 

Март 
Предлог о избору уџбеника за школску 

2020/2021.годину 
Предлози 

Сви чланови 

већа 

Април 

Анализа успеха на крају трећег 

класификационог периода из предмета 

природих наука и предлог мера за 

побољшање успеха и мотивисање ученика 

Увид у 

постојеће 

стање, анализа, 

предлози 

сарадње са 

стручним 

сарадником, 

анализа, 

дискусија, 

предлози, 

сугестије, 

организовање 

Сви чланова 

већа 

Презентација школе 

Излет у сарадњи са наставником биологије 

Мај 

Анализа резултата ученика остварених на 

одржаним такмичењима Анализа, 

дискусија, 

предлози 

Сви чланови 

већа 
Предлог већа за доделу посебних диплома 

ученицима осмог разреда 

Напредовање ученика по ИОПу 

Јун 

Анализа успеха на крају четвртог 

класификационог периода из предмета 

природих наука и предлог мера за 

побољшање успеха и мотивисање ученика 

Увид у 

постојеће 

стање, анализа, 

предлози 

сарадње са 

стручним 

сарадником, 

анализа, 

дискусија, 

писање 

извештаја 

Сви чланови 

већа 

Руководилац 

већа 

Анализа извођења допунске и додатне 

наставе 

Анализа угледних и огледних часова оджаних 

у првом полугођу 

Анализа рада већа 

Израда извештаја о раду већа 

Август 

 

Анализа успеха после поправних испита 
Анализа, 

дискусија, 

евидентирање 

чланова већа, 

давање 

предлога, 

избор 

Сви чланови 

већа 

 

Руководилац 

већа 

 

Израда и доношење годишњег плана рада 

већа за школску 2020/2021.годину 

Конституиање Стручно већа природне групе 

предмета 

Избор руководиоца Стручног већа природне 

групе предмета 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

 

Време 
реализације АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Усвајање плана рада Одељенског већа за 

2019/2020. Школску 
 

 

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 

 

  

 

 

 

 

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 
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О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Анкете за ученике о новим секцијама 

Вођење 

евиденционих 

листа насилног 

понашања, 

часови ОС, 

учешће у 

хуманитарним 

акцијама, 

записници са 

састанка 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,  

координатор 

тима 

 

 

 

 

Координатор 

СТИО тима 

 

 

ПП служба 

 

Наставници и 

учитељи, 

учесници 

пројекта 

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 

детета“ – 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 детета-реализација 

угледних часова 

Евалуавија часа од стране ученика-анкета 

Анкете за ученике о интересовањима за нове 

садржаје у наставним активност 
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Н
О
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Е
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Б

А
Р

 

Извештај о реализацији фонда часова свих 

облика рада на крају првог тромесечја 

 

 

 

Седница 

Одељењског 

већа, 

извештавање, 

дискусија, 

родитељски 

састанци и 

индивидуални 

разговори са 

родитељима, 

израда паноа 

са упешним 

ученицима, 

сарадња на 

нивоу школе 

око прославе 

Дана школе 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

ПП служба 

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 наствника у рад Стручних 

актива и Тимова (тимски рад наставника) 

Учешће 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 



Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину 

 

57 

 

  

М
А

Р
Т

  
  
  
  
  
Ф

Е
Б

Р
У

А
Р

  
  
  
 Ј

А
Н

У
А

Р
  
  
  
 Д

Е
Ц

Е
М

Б
А

Р
  
  
  
  
  

Анализа реализације Плана за унапређење 

инклузивног образовања 

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, 

учесници 

пројекта, 

Координатори 

пројекта 

Реализација угледних часова са елементима 

права детета из пројекта „Образовање за права 

детета“ 

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 

детета“ 

Реализација пројекта „Читалићи“ 

Реализација Плана за унапређење инклузивног 

образовања 

Активности које се односе на вршњачку 

подршку ученика 

Редовно ажурирање базе података 

напредовања ученика 

Стручно усавршављње наставника-

препоручени програми и семнари МПНТР 

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 

Анализа укључености ченика у ваннаставне 

активности - целовити развој личности 

ученика 
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А
П

Р
И

Л
 

Извештај о реализацији фонда часова свих 

облика рада на крају трећег класификационог 

периода 

 

 

Седница 

Одељењског 

већа, 

извештавање, 

дискусија, 

родитељски 

састанци и 

индивидуални 

разговори са 

родитељима, 

израда паноа 

са упешним 

ученицима, 

анализа 

евалуације 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

ПП служба 

Успех и владање ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Анализа реализације угледних часова. 

Анализа реализације часова са елементима 

права деце-пројекат „Образовање за права 

детета“ 

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 

оквиру пројекта „Образовање за права детета“ 

Реализација пројекта „Читалићи“ 

М
А

Ј
 

Организационе припреме за реализацију 

екскурзије и извођење екскурзије  

Часови 

одељењског 

старешине и 

родитељски 

састанци, 

извештај о 

резултатима на 

такмичењима 

 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

родитељи 

 

Анализа резултата такмичења ученика на свим 

нивоима 

Анализа реализација активности Плана за 

унапређење инклузивног образовања 

Евалуација уџбеника од стране ученика 

Ј
У

Н
 

Извештај о реализацији фонда часова свих 

облика рада на крају другог полугођа 

Седница 

Одељењског 

већа, 

извештавање, 

подела награда 

похваљеним 

ученицима, 

израда 

школског 

програма 

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

ПП служба 

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 

А
В

Г
У

С
Т

 

Анализа извештаја рада ОВ у претходној 

школској години 

Дискусија, 

анализа 

тренутног 

стања 

Чланови 

Одељењског 

већа 
Израда плана рада ОВ за наредну школску 

годину 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Време 
реал. АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

Разматрање и усвајање плана рада Одељенског 

већа и одељенског старешине  Састанак 

Одељењског већа; 

Израда и подела 

анкетних листића 

на родитељском 

састанаку; 

остварити увид о 

снабдевености 

ученика 

школским 

прибором; 

упознати 

родитеље са 

начином 

осигурања 

ученика; 

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 

хигијенских 

навика; 

Анализа 

постигнутих 

резултата –

извештаји; 

По предвиђеном 

плану пројектних 

активности 

 

 

 

 

Чланови 

одељењског 

већа, 

настаници, 

координатори 

пројекта 

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 2019/2020. 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 

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 
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Прилагодити информације за ученике из 

Протокола о заштити ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

О
к

т
о
б
а

р
  

Пружање подршке и помоћи ученицима који теже 

прате наставу 

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 

родитеље 

Анкета за ученике 

или час посвећен 

пројектном 

планирању 

Активности из 

акције „Деца –

деци “ 

Учешће и 

презентација 

садржаја са 

стручних 

семинара 

Писање извештаја 

Чланови 

Одељењског 

већа 

 

Стручно веће 

за разредну 

наставу 

Наставничко 

веће 

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 Тимом за ИО и планирање 

заједничких активности 

Информисање ученика о механизмима за 

остваивање њихових права 

Консултација са ученицима око планирања 

писмених вежби и задатака 

Планирање стручног усавршавања у установи и 

ван установе 

Консултовање ученика око избора екскурзија и 

излета 
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Н
о

в
ем

б
а

р
 

Активности поводом дана просветних радника 
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 

Учешће у планирњу 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 

Д
ец

ем
б
а

р
 

Анализа реализације Школског програма  

 

Израда извештаја 

о реализацији 

Школског 

програма 

Израда извештаја 

о нивоима 

постигнућа 

 

Чланови 

Одељењског 

већа 

Тим за 

инклузију 

Анализа постигнућа ученика на крају првог 

полугодишта 

Активности поводом новогодишњих празника 

Подела ђачких књижица 

Анализа процене остварености стандарда на крају 

првог полугодишта  

Анализа постигнућа ученика обухваћеним 

ИОПом и допунским радом  

Анализа реализације предвиђених активности 

тима за развој квалитета школе  

Ј
а

н
у

а
р

 

Светосавске активности 
Ликовни 

конкурси; 

Писање извештаја 

о постигнутим 

резултатима 

Одељењске 

старешине 

Договор о раду у другом полугодишту  

Анализа ефеката укључености већег броја 

ученика у ваннаставне активности 

Праћење напредовања ученика и ажуриање 

података 

Ф
еб

р
у
а

р
 

Реализација програма стручног усавршавања Зимски сусрети 

учитеља Србије; 

Реализација 

угледних часова –

извештај; 

Анализе 

постигнутих 

резултата-

Чланови 

Одељењског 

већа 

ОС 

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 
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Тимски рад наставника у оквиру тимова и актва-

постигнути резултати 

извештаји 

Свакодневно 

петнаестоминутне 

физичке вежбе за 

ученике 

М
а

р
т
 

Активности у оквиру сарадње са родитељима Обележавање 

Дана жена 

Извештаји 

реализованих 

активности 

Анализе 

постигнутих 

резултата, 

извештаји 

Родитељи, ОВ 

 Сарадња са организација на локалном нивоу 

Анализа реализованих активности из ШП 

Реализација угледних часова са елементима права 

детета из пројекта „Образовање за права детета“ 

Анализа напредовања ученика, ажурирање 

података 

Анализа предвиђених активности у Плану за 

унапређење инклузивног образовања 

Праћење реализације планова пројектног 

планирања, развијања међупредметних 

компетенција и предузетништва 

А
п

р
и

л
 

Активности поводом Ускршњих празника 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 

 

 

Анализа реализације Школског програма 

Анализа процене остварености стандарда на крају 

првог полугодишта  

Анализа постигнућа ученика обухваћених 

ИОПом и допунским рад 

Сарадња са Тимом за ИО у вези ученика којима је 

потребна образовна подршка 

Напредовање ученика 

Укљученост ученика у ваннаставне активности 

Планирање сарадње са родитељима 
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М
а

ј 
Пролећни крос 

Избор учесника за 

крос, 

родитељски 

састанак, 

израда правила 

понашања за 

време излета, 

анализа 

постигнутих 

резултата, 

извештаји, 

свакодневно 

петнаестоминутне 

физичке вежбе за 

ученике 

Стручни 

актив за 

физичко 

васпитање, 

одељењске 

старешине 
 

 

 

 

 

Организација излета-припрема 

Изложба продуката изборних предмета 

Очување природних добара-екологија 

Професионални развој ученика 

Анализа постигнутих резултата у оквиру пројекта 

„Образовање за права детета“ 

Укљученост ученика у ваннаставне активности 

Сарадња са Тимом за унапређивање квалитета и 

развоја школе 

Сардања и остварени резултати са Тимом за ИО  

Сарадња са Предшколском установом –

заједничке активности  

Ј
у

н
 

Анализа реализације Школског програма 

Анализа успеха на 

крају школске 

године, израда 

извештај о 

реализацији 

Школског 

програма, израда 

извештаја 

Чланови 

Одељењског 

већа 

Родитељски састанак 

Подела ђачких књижица 

Анализа постигнутих резултата реализацијом 

активности плана за унапређивање инклузивног 

образовања 

Евалуација реализованих активности из пројекта 

„Образовање за права детета“ 

Сарадња учитеља 4. разреда са наставницима 

будућег 5. разреда 

А
в

г
у
ст

 

 Анализа извештаја за претходну шк.год. 
Анализа, 

дискусија 
Чланови ОВ 

 Израда плана за наредну шклску год. 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ 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.  

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.  
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Ред.бр. САДРЖАЈ РАДА Време Носиоци 
посла 

1.  
Формирање одељењске заједнице ученика 

школе 
септембар ОС 

2.  
Избор руководства одељења, чланова за 

Ученички парламент и доношење плана рада 
септембар 

ПП служба, 

ОС 

3.  

Упознавање са Програмом рада ОЗ 

Израда анкете о преласку са разредне на 

предметну наставу за ученике 5. Разреда 

септембар 

октобар 
ОС 

4.  Обележавање Дечје недеље  октобар 
ПП служба, 

ОС 

5.  
Анализа успеха и дисциплине на 

класификационим периодима 

новембар, 

2019-април 

2020. 

ПП служба, 

ОС 

6.  
Развијанје критичког мишљења-истраживање 

на тему који сами одаберу 
током године 

ПП служба, 

ОС 

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 

ПП служба, 

ОС 

9.  
Испитивање интересовања ученика за 

организовање нових секција 
током године 

ПП служба, 

ОС 

10.  
 Консултовање ученика у вези доношења и 

поштовања правила понашања у одељењу и 

школи  

током године 
ПП служба, 

ОС 

11.  
 Образовање за права детета-реализација 

угледних часова 
током године 

ПП служба, 

ОС 

12.  
Реализација радионица професионалне 

оријентације 
током године 

ПП служба, 

ОС 

13.  
Реализација часова везана за партиципацију 

ученика-реализација сценарија из Водича за 

ОС и вршњачке медијаторе 

током године 
ПП служба, 

ОС 

14.  
Укључивање ученика у одабир тема за 

реализацију пројектне наставе у зависности 

од њихових интересовања 

током године 
ПП служба, 

ОС 

15.  Превенција наркоманије-радионице током године ПП служба 

16.  
Покретање иницијативе за унапређивање 

успеха и дисциплине 
током године 

ПП служба, 

ОС 

17.  
Разматрање резултата на организованим 

такмичењима 
април 2020. 

ПП служба, 

ОС 

18.  

Дискриминција, предрасуде, тимски рад, 

конструктивно решавање конфликтних 

ситуациј-Буквар толеранције, Водич за ОС и 

вршњачке едукаторе  

током године 
Педагог 

Психолог 

19.  
Реализација активности из Плана за 

унапређење инклузивног образовања 
током године 

ПП служба, 

ОС 

20.  
Прев.малолетничке деликвенције и п.р. за 

развој, мир и толеранцију  
током године ПП служба 
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21.  
Пружају подршку вршњацима којима је 

потребна образовна, здравствена или 

социјална подршка 

током године 
ПП служба, 

ОС 

22.  Израда портфолија ученика током године ОС 

23.  
Информисање ученика о механизмима за  

остваривање њихових права 

 

током године 

ПП служба, 

ОС 

24.  
Консултација са ученицима у вези излета и 

Екскурзија 

септембар, 

2019. 
ОС 

25.  Евалуација уџбеника од стране ученика мај, 2020. 
ПП служба, 

ОС 

26.  
Консултација са ученицима око избора теме 

за родитељске састанке 

септембар, 

2019. 
ОС 

27.  
Информисање ученика око евалуације часова  

редовне наставе 
током годне 

ПП служба, 

ОС 

28.  
Учешће ученика у одабирању тема за час ОС 

и разредне заједнице 

септембар, 

2019. 
ОС 

29.  
Упознавање ученика са Протоколом за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

септембар, 

2019. 
ОС 

30.  
Евалуација рада наставника и стручних 

сарадника од стране ученика 
током године 

ПП служба, 

ОС 

31.  
Учешће ученика у раду актива и  

тимова школе 
током године 

ОС, 

координатори 

актива и 

тимова 

32.  
Информисање ученика о врстама 

дискриминације и механизмим заштите-

дефинисање мера безбедности 

током године ОС 
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ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Продужени боравака ученика у школи је посебно организован облик образовно-

васпитног 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 2019/2020. 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 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

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 

Моја школа 

Мој нови друг 

Родитељски састанак 

О
к

т
о
б
а

р
 

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 
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Н
о

в
ем

б
а

р
 

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 

Д
ец

ем
б
а

р
 Самосталан рад ученика-часови учења 

Пружање подршке ученицима који спорије напредују у учењу 

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 

Ј
а

н
у

а
р

 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 

Ф
еб

р
у
а
р

 Писање домаћих задатака 

Организовање слободних активности-читање дечје штампе 

Уређење паноа поводом доласка пролећа 

Разговор на тему: Чување школске и личне имовине 

М
а

р
т
 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 

А
п

р
и

л
 Израда домаћих задатака 

Сарадња са учитељима првог и другог разреда у вези пружања образовне 

подршке појединим ученицима 

Родитељски састанак 

Вођење педагошке документације 

М
а

ј 

Индивидуализовани рад са ученцима који имају проблема у учењу 

Израда домаћих задатака 

Индивидуални разговор са родитељима 

Разговор на тему: Радне навике 

Радионица на тему: насиље 

Ј
у

н
 Разматрање постигнутих резултата у учењу и стицању вештина и знања у 

појединим областима живота и рада 

Измена и допуна плана активности за наредну школску годину 

А
в

г
у
ст

 Распоред група и наставника за рад у продуженом боравку  

Организација рада, припрема наставних средстава, дидактичког материјала, по 

потреби набавити нова средстав за рад 
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 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 је орган управљања у школи. Делокруг рада школског одбора 

одређен је чл. 119 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС 

88/2017, 27/2018 и 100/2019) 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.  
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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. 

 

Оперативни план рада Школског одбора 

  
Септембар - октобар 

  

 Усвајање годишњег извештаја о раду школе и извештаја о раду директора школе 

 Доношење Годишњег плана рада школе  

 Доношење одлуке о давању на коришћење термина у фискултурној сали, ,  

 Разматрање и усвајање извештаја о самовредновању рада школе; 

 Разматрање и усвајање Развојног плана установе за наредне пет године 

 Разматрање и усвајање измена и допуна школског програма; 

 Доношење предлога финансијског плана за наредну год. 

 Доношење плана стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 

остваривању; 

 

 Новембар - децембар 

 Разматрање анализе успеха и дисциплине ученика и реализације школског развојног 

плана 

 Праћење рада обезбеђења школе, исхране ученика, дуговања по питању закупа 

школског простора, осигурања ученика 

 Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих 

 Учешће представника ШО у Реализацији ШРП 

 

Јануар - март 

 

 Разматрање анализе успеха и дисциплине ученика и реализације школског 

развојногплана 

 Усвајање годишњег обрачуна (извештај о пословању, годишњи обрачун) 
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 Доношење одлуке о усвајању Извештаја о попису са стањем на дан 31.12 

 Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике Србије и 

доношење Финансијског плана 

 Усвајање Извештаја о раду школе за 1. полугодиште 

 Усвајање Извештаја о раду директора школе за 1. полугодиште 

 Праћење рада обезбеђења школе, исхране ученика, дуговања по питању 

закупашколског простора, осигурања ученика 

 Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих 

 

 

Мај - август 

  

 Разматрање анализе успеха и дисциплине ученика на крају 2.полугодишта извештај са 

завршног испита, извештај са школских такмичења, реализација школског развојног 

плана 

 Усвајање извештаја о реализацији екскурзија и наставе у природи 
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 ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

С А Д Р Ж А Ј Време Носилац 

Конституисање Савета родитеља 

План рада Савета родитеља за школску 2019/20. год. 

Избор чланова за локални Савет родитеља 

Избор представника СР у школским тимовима 

Информација о припремљености школе за рад у школској 

2019/20. години  

Информација о програмско-планским активностима у 

школској 2019/20.години 

Упознавање СР са извештајем о реализацији ГПРШ 

Упознавање СР са Годишњим планом рада школе 

Упознавање СР са Анексом школског програма  

Информисање СР о одабиру изборних предмета у школи, по 

разредима 

Информације о осигурању ученика 

Програм-план екскурзија ученика и наставе у природи 

Информације о ужини за ђаке 

Ђачки динар 

Сарадња са УП 

Септембар 

2019. 

Председник 

Савета 

родитеља,  

директор,  

ПП служба 

Разматрање успеха ученика, дисциплине и редовност 

похађања наставе на крају првог класификационог периода 

Информације о јавној набавци за извођење екскурзија 1-8. 

разреда 

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 

Октобар - 

Новембар 

2019. 

Председник 

Савета 

родитеља,  

директор,  

ПП служба 
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Разматрање успеха ученика, дисциплине и редовност 

похађања наставе на крају првог полугођа  

Извештај о реализацији екскурзије ученика осмог разреда  

Извештај о реализацији планова образовног-васпитно рада 

Хуманитарно-солидарне акције 

Информација о реализацији ШРП 

План самовредновања 

План за унапређење инклузивног образовања 

План заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Јануар – 

фебруар 

2020. 

Председник 

Савета 

родитеља,  

директор,  

ПП служба,  

РС 8.разреда,  

 

Информаија о реализацији текућих пројеката 

Информисање о бесплатним уџбеницима и о избору уџбеника 

за наредну школску годину 

Организација и прослава матурске вечери 

Информације о сарадњи школе и локалне заједнице 

Информације о критеријуму избора ученика за 

интеркултуралну размену у пројекту, , Образовање за права 

детета“ 

Сарадња са ученичким парламентом у вези питања која се 

тичу ученика 

Март 2020. 

Председник 

Савета 

родитеља,  

директор,  

ПП служба,  

координатор 

тима 

Разматрање успеха ученика, дисциплине и редовност 

похађања наставе на крају трећег класификациног периода 

Упознавање са календаром активности за спровођење 

завршног испита и уписа ученика у средње школе 

Април 

2020. 

Председник 

Савета 

родитеља,  

директор,  

ПП служба,  

 

Разматрање успеха ученика, дисциплине и редовност 

похађања наставе на крају другог полугођа  

Такмичења ученика, награде и похвале  

Информација о коришћењу средстава од донација 

Мај – јун 

2020. 

Председник 

Савета 

родитеља,  

директор,  

ПП служба,  

 

 

Разматрање Извештаја о остваривању развојног плана на 

годишњем нивоу за школску 2019/20. годину  

Извештај о реализацији екскурзија 1-7. разреда 

Резултати завршног испита 

Извештај о раду Савета родитеља 

 

Јун 2020. 

Председник 

Савета 

родитеља,  

директор,  

ПП служба,  

руководиоци 

ОВ 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  

Директор руководи радом установе (чл.122 Закона о основама система образовања и 

васпитања). 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности 

установе.  

Осим послова утврђених законом и статутом установе директор обавња и друге 

послове (чл. 126 Закона о основама система образовања и васпитања). 

Директор за свој рад одговара министру и органу управљања. 

Директор подноси Извештај о свом раду Школском одбору најмање два пута 

годишње. 

 

Оперативни месечни план и програм директора школе 

 

С
 Е

 П
 Т

 Е
 М

 Б
 А

 Р
 

Руководни и евалуаторски 

рад 

Проучавање измена и допуна прописа на којима се заснива 

руковођење и управљање. 

Постављање организације рада (подела задужења, иницирање 

израде распореда свих видова наставе и рада управе школе. 

Решења о распоређивању-40-часовна радна недеља. 

Организација израде и ажурирања норм.правне 

документације. 

Учешће у разради и дефинисању информационог система у 

функцији ефикасније организације рада школе. 

Јавни позив за реализацију екскурзија и учешће у избору 

агенције. 

Праћење финансијског стања на почетку школске године 

након ребаланса буџета. 

Педагошко-инструктивни 

и саветодавни рад са 

наставницима 

Помоћ наставницима у организацији рада стручних већа, 

стручних актива и стручних тимова. 

Помоћ наставницима и инструирање у вођењу 

документације о ученицима и вођење ес-дневника.. 

Помоћ наставницима у планирању и програмирању рада и 

примени образовних стандарда и исхода учења у складу са 

новим програмима наставе и учења.. 

ИЗРАДА, припремање, 

организовање и праћење 

реализације ШП, ГПРШ и 

РП 

Сарадња са Педагошким колегијумом и стручним тимовима 

у утврђивању и програмирању основних смерница рада у 

наредном периоду. 

Помоћ Тиму за инклузивно образовање у мапирању ученика 

за које ће бити израђени ИОП и.  

Иницирање и помоћ у реализацији пројектних активности. 

Учешће у изради ГПРШ. 

Прикупљање и систематизација планова и програма свих 

образовно-васпитних активности. 

Праћење израде распореда часова.  

Праћење вођења педагошке документације. 

Припрема података за информативне и инспекцијске 

прегледе. 
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Аналитичко-студијски и 

истраживачки рад 

Проучавање услове рада у школи (припремљеност школе за 

почетак школске године). 

Анализа и проучавање услова за увођење иновација у 

наставни процес. 

Организација „снимања” социо-економског стања породица 

ученика. 

Анализа снабдевености ученика потребним уџеницима, 

исхрана ученика, осигурање, конституисање ученичких 

организација и др. 

Саветодавни рад са 

ученицима и родитељима,  

 

Упознавање проблема адаптације ученика првог разреда на 

школску средину и функционисање одељења као целине. 

Сагледавање проблема адаптације ученика петог разреда на 

предметну наставу и пружање помоћи. 

Индивидуални рад (према потреби). 

Рад у стручним органима 

школе и органима 

управљања 

Припремање рада за стручне органе и органе управљања. 

Учешће у раду стручних органа школе и органа управљања-

Достављање извештаја о реализацији ГПРШ, ГПРШ, 

Извештај о самовредновању рада школе и РПШ. 

Сарадња са друштвеном 

средином, 

организацијама, 

установама, заједницама и 

службама 

Сарадња са Школском управом, локалном самоуправом, 

компанијом „Спортвизион“, Јединоцом за управљање 

пројектима, Интерресорном комисијом, Центром за 

социјални рад, ПУ Врање, организацијом Нексус... 

О
 К

 Т
 О

 Б
 А

 Р
 

Руководни и евалуаторски 

рад 

Разрада овлашћења, задужења и одговорности свих 

запослених као и начин праћења и вредновања рада. 

Административна питања. 

Вођење документације о реализацији свих активности 

школе. 

Педагошко-инструктивни 

и саветодавни рад са 

наставницима 

Посета часовима редовне наставе (и угледним часовима 

ако су у плану) с циљем праћења примене различитих 

дидактичко-методичких решења на часу, различитих 

метода/техника учења, прилагођавања рада на часу 

образовно-васпитним потребама ученика, ефикасног 

управљања процесом учења на часу, коришћења поступака 

вредновања који су у функцији даљег учења, стварања 

подстицајне атмосвере за рад и учешћа ученика на часу. 

Посета часовима допунске, додатне, слободним 

активностима, пројектној настави, секцијама и ЧОС. 

Анализа часа и консултације са наставницима, мишљење и 

препоруке за даљи рад и упућивање на стручну литературу. 

Консултације са разредним старешинама и упућивање у 

специфичност организације рада одељенских заједница. 

Припремање, 

организовање и праћење 

реализације ШП, ГПРШ и 

РП 

Преглед и анализа планова и програма свих облика 

образовно-васпитног рада и ваннаставних активности. 

Организација Дечје недеље. 

Учешће у раду школских тимова, стручних актива и 

педагошког колегијума 

Организација Дана школе. 
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 Аналитичко-студијски и 

истраживачки рад 

У сарадњи са одењенским старешинама утврдити број деце 

која ће радити по ИОП-у. 

Саветодавни рад са 

ученицима и родитељима 
Саветодавни рад са ученицима и родитељима. 

Рад у стручним органима 

школе, и органима 

управљања 

Припрема и учешће у раду стручних органа школе и органа 

управљања. 

Сарадња са друштвеном 

средином, 

организацијама, 

установама, заједницама и 

службама 

Сарадња са Јединоцом за управљање пројектима, 

Интерресорном комисијом, Центром за социјални рад, ПУ 

Врање, организацијом Нексус... 

Н
 О

 В
 Е

 М
 Б

 А
 Р

 

Руководни и евалуаторски 

рад 

Информисање и организација стручног усавршавања 

наставника. 

Састанак са ваннаставним особљем. 

Увид у материјално техничке услове рада. 

Преглед евиденције у ес-дневницима. 

Педагошко-инструктивни 

и саветодавни рад са 

наставницима 

Посета часовима редовне наставе (и угледним часовима 

ако су у плану) с циљем праћења примене различитих 

дидактичко-методичких решења на часу, различитих 

техника учења, прилагођавања рада на часу образовно-

васпитним потребама ученика, ефикасног управљања 

процесом учења на часу, коришћења поступака вредновања 

који су у функцији даљег учења, стварања подстицајне 

атмосвере за рад и учешћа ученика на часу. 

Посета часовима допунске, додатне, слободним 

активностима, пројектној настави, секцијама и ЧОС. 

Анализа часа и консултације са наставницима, мишљење и 

препоруке за даљи рад и упућивање на стручну литературу. 

Контрола вођења педагошке документације. 

Организација родитељских састанака. 

Припремање, 

организовање и праћење 

реализације  

ШП, ГПРШ и РП 

Преглед планова наставника. 

Учешће у раду школских тимова, стручних актива и 

педагошког колегијума. 

Организација и обележавање Дана школе. 

Аналитичко-студијски и 

истраживачки рад 

Анализи успеха и дисциплине након првог класификационог 

периода. 

Анализа реализованих програмских садржаја свих видова 

наставе на крају првог класификационог периода. 

Помоћ у изради инструмената (анкета, упитника). 

Саветодавни рад са 

ученицима и родитељима 
Мера за побољшање успеха ученика. 

Рад у стручним органима 

школе и органима 

управљања 

Одржавање седница Одељенског и Наставничког већа на 

крају првог квалификационог периода, седница Савета 

родитеља, Школског одбора. 

Сарадња са друштвеном 

средином, 

организацијама, 

установама, заједницама и 

службама 

Сарадња са Јединоцом за управљање пројектима, 

Интерресорном комисијом, Центром за социјални рад, ПУ 

Врање, организацијом Нексус... 
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Д
 Е

 Ц
 Е

 М
 Б

 А
 Р

 

Руководни и евалуаторски 

рад 

Организација пописа и инвентара. 

Увид у припрему за завршни рачун. 

Увид у рад администрације и помоћно-техничког особља. 

Организација посете семинарима у току зимског распуста. 

Праћење реализације Новогодишњих и Светосавских 

активности. 

Преглед евиденције у ес-дневницима. 

Педагошко-инструктивни 

и саветодавни рад са 

наставницима 

Посета часовима допунске и додатне наставе, пројектне 

наставе и слободних активности (и угледним часовима ако 

су у плану) с циљем праћења примене различитих 

дидактичко-методичких решења на часу, различитих 

техника учења, прилагођавања рада на часу образовно-

васпитним потребама ученика, ефикасног управљања 

процесом учења на часу, коришћења поступака вредновања 

који су у функцији даљег учења, стварања подстицајне 

атмосвере за рад и учешћа ученика на часу. 

Анализа часа и консултације са наставницима, мишљење и 

препоруке за даљи рад и унапређивање праксе. Упућивање 

на стручну литературу. 

Пружање педагошко-инструктивне помоћи у припреми 

(израда дидактичког материјала, примена релевантних 

стратегија, примена ИКТ у настави, ...) 

Припремање, 

организовање и праћење 

реализације ШП, ГПРШ и 

РП 

Праћење остваривања програма допунске, додатне наставе, 

слободних активности, прегледом школске документације. 

Праћење реализација ШРП, као и реализација Акционог 

плана самовредновања. 

Учешће у раду стручних актива, стручних већа, стручних 

тимова и педагошког колегијума. 

Аналитичко-студијски и 

истраживачки рад 

Анализа и праћење израде извештаја о раду стручних 

актива, стручних већа и стручних тимова (полугодишњих). 

Увид у вођење педагошке документације. 

Анализа успеха и дисциплине ученика. 

Саветодавни рад са 

ученицима и родитељима 

Саветодавни рад са ученицима који испољавају посебну 

надареност, са ученицима који су на првом 

класификационом периду имали недовољних оцена и којима 

су изречене васпитно-дисциплинске мере. Саветодавни рад 

са родитељима ученика.  

Рад у стручним органима 

школе и органима 

управљања 

Припрема у раду стручних органа школе и органа 

управљања. 

Сарадња са друштвеном 

средином, 

организацијама, 

установама, заједницама и 

службама 

Сарадња са локалном самоуправом, родитељима, другим 

образовним, културним и спортским институцијама и 

организацијама.  
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Ј
 А

 Н
 У

 А
 Р

 

Руководни и евалуаторски 

рад 

Организација прославе Дана Светог Саве . 

Припрема за друго полугође. 

Израда извештаја о раду директора. 

Увид у финансијско пословање рада школе. 

Организација и контрола текућих послова одржавања 

објеката школе за време зимског распуста. 

Педагошко-инструктивни 

и саветодавни рад са 

наставницима 

Давање препорука за унапређивање евиденције наставника о 

напредовању ученика и вођење педагошке документације. 

Припремање, 

организовање и праћење 

реализације ШП, ГПРШ и 

РП 

Преглед ес-дневника, остварење фонда часова свих облика 

образовно-васпитног рада. 

Праћење реализације образовних стандарда и исхода учења. 

Праћење реализације ШП, ГПРШ и РП. 

Извештај о реализацији Акционог плана самовредновања. 

Извештај о реализацији плана за професионални развој. 

Аналитичко-студијски и 

истраживачки рад 

Анализа и учешће у изради извештаја о успеху и владања 

ученика у првом полугођу. 

Саветодавни рад са 

ученицима и родитељима 

Мере и активности за побољшање успеха у другом 

полугођу. 

Рад у стручним органима 

школе и органима 

управљања 

Припрема седница Одељенских већа и Наставничког већа за 

крај првог полугођа, седнице Савета родитеља и Школског 

одбора. 

Учешће у раду стручних актива, стручни већа, стручних 

тимова и педагошког колегијума. 

Анализа реализације програмских садржаја свих видова 

наставе на крају првог полугођа и прикупљање података за 

извештаје о раду у првом полугођу. 

Предлог мера за побољшање успеха у другом полугођу. 

Сарадња са друштвеном 

средином, 

организацијама, 

установама, заједницама и 

службама 

Сарадња са локалном самоуправом, родитељима, другим 

образовним, културним и спортским институцијама и 

организацијама.  

Ф
 Е

 Б
 Р

 У
 А

 Р
 

Руководни и евалуаторски 

рад 

Планирање седмичних и дневних састанака и разговора са 

запосленима. 

Анализа и разматрање завршног рачуна школе. 

Координација послова на изради Финансијског плана. 

Учешће у изради Плана јавних набавки. 

Организација и реализација такмичења. 

Припреме за организацију јавне промоције школе. 

Педагошко-инструктивни 

и саветодавни рад са 

наставницима 

Посета часовима одељенског старешине (и угледним 

часовима ако су у плану). 

Анализа часова и консултације са наставницима, мишљење 

и препоруке за даљи рад и унапређивање праксе. Упућивање 

на стручну литературу. 
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Припремање, 

организовање и праћење 

реализације ШП, ГПРШ и 

РП 

Припремање, организовање и праћење реализације 

такмичења ученика на свим нивоима. 

Учешће у раду стручних актива, стручних већа, стручних 

тимова и педагошког колегијума. 

Припрема Извештаја о раду директора школе. 

Упознавање са реализацијом плана сарадње са родитељима. 

Присуство једном родитељском састанку у разредној и 

предметној настави и продуженом боравку. 

Аналитичко-студијски и 

истраживачки рад 
Анализа постигнутих резултата на такмичењима. 

Саветодавни рад са 

ученицима и родитељима 

Индивидуални разговори са ученицима и родитељима. 

 

Рад у стручним органима 

школе и органима 

управљања 

Припрема и учешће у раду стручних органа школе и органа 

управљања. 

Сарадња са 

организацијама, 

установама, заједницама и 

службама 

Сарадња са локалном самоуправом, родитељима, другим 

образовним, културним и спортским институцијама и 

организацијама. 

М
 А

 Р
 Т

 

Руководни и евалуаторски 

рад 
Припреме за упис ученика у први разред. 

Педагошко-инструктивни 

и саветодавни рад са 

наставницима 

Посета часовима редовне наставе, пројектне наставе и 

секција (и угледним часовима ако су у плану) с циљем 

праћења примене различитих дидактичко-методичких 

решења на часу, различитих техника учења, прилагођавања 

рада на часу образовно-васпитним потребама ученика, 

ефикасног управљања процесом учења на часу, коришћења 

поступака вредновања који су у функцији даљег учења, 

стварања подстицајне атмосвере за рад и начина учениковог 

учешћа на часу. 

Анализа часа и консултације са наставницима, мишљење и 

препоруке за даљи рад и унапређивање праксе. Упућивање 

на стручну литературу. 

Посета радионицама друшвеним ученичким организацијама. 

Припремање, 

организовање и праћење 

реализације ШП, ГПРШ и 

РП 

Организовање и праћење такмичења ученика на свим 

нивоима. 

Учешће у раду стручних актива, стручних већа, стручних 

тимова и педагошког колегијума. 

Организација обележавања 8.марта. 

Аналитичко-студијски и 

истраживачки рад 

Анализа рада на професионалном информисању ученика 

 

Саветодавни рад са 

ученицима и родитељима 

Предавање за родитеље и индивидуални разговори са 

ученицима. 

Рад у стручним органима 

школе и органима 

управљања 

Припрема седница седнице Одељенског и Наставничког 

већа за крај трећег квалификационог периода, седница 

Савета родитеља и Школског одбора. 

Сарадња са 

организацијама, 

установама, заједницама и 

службама 

Сарадња са локалном самоуправом, родитељима, другим 

образовним, културним и спортским институцијама и 

организацијама. 
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А
 П

 Р
 И

 Л
 

Руководни и евалуаторски 

рад 
Састанци са запосленима. 

Педагошко-инструктивни 

и саветодавни рад са 

наставницима 

Посета часовима допунске и додатне наставе и слободних 

активности (и угледним часовима ако су у плану) с циљем 

праћења примене различитих дидактичко-методичких 

решења на часу, различитих техника учења, прилагођавања 

рада на часу образовно-васпитним потребама ученика, 

ефикасног управљања процесом учења на часу, коришћења 

поступака вредновања који су у функцији даљег учења, 

стварања подстицајне атмосвере за рад и начина учешћа 

ученика на часу. 

Анализа часа и консултације са наставницима, мишљење и 

препоруке за даљи рад, унапређивање праксе. Упућивање на 

стручну литературу. 

Посета радионицама друшвеним ученичким организацијама. 

Припремање, 

организовање и праћење 

реализације ШП, ГПРШ 

и РП 

Праћење оцењивања ученика и утврђивање критеријума 

појединих наставника прегледом педагошке документације 

и приликом посета часовима 

Преглед ес-дневника. 

Учешће у раду стручних актива, стручних већа, стручних 

тимова и педагошког колегијума. 

Припремање и одржавање родитељских састанака за 

родитеље ученика осмог разреда-завршни испит. 

Припреме за организацију екскурзија и наставе у природи. 

Аналитичко-студијски и 

истраживачки рад 

Анализа рада ученичких организација. 

Анализа постигнутих резултата ученика на такмичењима. 

Анализа рада ОС. 

Анализа остварених програмских садржаја свих видова 

наставена крају трећег класификационог периода. 

Саветодавни рад са 

ученицима и родитељима 

Саветодавни рад са ученицима који испољавају проблеме у 

поншању 

Саветодавни рад са родитељима чија деца испољавају 

проблеме у понашању 

Праћење реализације плана сарадње са родитељима 

Рад у стручним органима 

школе, и органима 

управљања 

Припрема и учешће у раду стручних органа школе и органа 

управљања. 

Сарадња са 

организацијама, 

установама, 

заједницама и службама 

Сарадња са локалном самоуправом, родитељима, другим 

образовним, културним и спортским институцијама и 

организацијама. 

М
 А

 Ј
 

Руководни и евалуаторски 

рад 

Припреме за спровођење завршног испита. 

Координација остваривања програма професионалне 

орјентације. 

Учешће у организацији представљања средњих школа 

ученицима осмог разреда. 

Уређење школске средине. 

Организација уписа ученика у први разред. 
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Педагошко-инструктивни и 

саветодавни рад са 

наставницима 

Посета часовима свих видова наставе (и угледним 

часовима ако су у плану). 

Анализа часа и консултације са наставницима, мишљење и 

препоруке за даљи рад и унапрешивање праксе. Упућивање 

на стручну литературу 

Припремање, организовање 

и праћење реализације ШП, 

ГПРШ и РП  

Припремање, организовање и праћење реализације 

такмичења ученика на свим нивоима. 

Учешће у раду стручних актива, стручних већа, стручних 

тимова и педагошког колегијума. 

Припрема и извођење екскурзије и наставе у природи. 

Аналитичко-студијски и 

истраживачки рад 
Анализа успеха ученика осмог разреда. 

Саветодавни рад са 

ученицима и родитељима 

Пружање помоћи ученицима и родитељима око уписа у 

средње школе. 

Организација рада на професионалном информисању 

ученика и родитеља. 

Рад у стручним органима 

школе, и органима 

управљања 

Припрема састанака и седница. 

Сарадња са организацијама, 

установама, заједницама и 

службама 

Сарадња са локалном самоуправом, родитељима, другим 

образовним, културним и спортским институцијама и 

организацијама. 

Ј
 У

 Н
 

Руководни и евалуаторски 

рад 

Праћење шестомесечног финансијског стања школе и 

израде ребаланса. 

Планирање годишњих одмора радника школе. 

Предлог мера за уређење школске средине за време 

школског распуста. 

Педагошко-инструктивни и 

саветодавни рад са 

наставницима 

Посета часовима редовне наставе ради праћења оцењивања 

ученика. 

Стручне консултације са наставницима. 

Припремање, организовање 

и праћење реализације ШП, 

ГПРШ и РП 

Разматрање и остваривање ГПРШ на крају школске године. 

Учешће у изради измена и допуна ШП. 

Израда извештаја о реализацији ГПРШ. 

Припрема материјала за израду ГПРШ. 

Преглед еводенције у ес-дневницима и школске 

документације. 

Предлог поделе предмета на наставнике. 

Саветодавни рад са 

ученицима и родитељима 
Индивидуални разговори по потреби. 

Аналитичко-студијски и 

истраживачки рад 

Анализа успеха и оцене из владања ученика и предлог за 

похваљивање и награђивање. 

Анализа сопственог рада. 

Рад у стручним органима 

школе, и органима 

управљања 

Седнице Одељенског и Наставничког већа на крају другог 

полугођа, седница Савета родитеља и Школског одбора. 

Сарадња са организацијама, 

установама, заједницама и 

службама 

Сарадња са локалном самоуправом, родитељима, другим 

образовним, културним и спортским институцијама и 

организацијама. 
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А
 В

 Г
 У

 С
 Т

 

Руководни и евалуаторски 

рад 

Израда плана рада директора школе. 

Припрема за почетак школске-материјалне и кадровске. 

Учешће у припреми документације школе за праћење и 

вредновање рада школе. 

Реализација пројеката школе. 

Педагошко-инструктивни и 

саветодавни рад са 

наставницима 

Пружање помоћи наставницима у изради планова и 

програма рада. 

Припремање, организовање 

и праћење реализације ШП, 

ГПРШ и РП 

Учешће у изради Извештаја о реализацији ГПРШ. 

Учешће у изради извештаја о самовредновању рада школе. 

Организација и израда оперативних планова наставника за 

све видове наставе. 

Учешће у изради ГПРШ. 

Коначна подела предмета на наставнике и задужења 

наставника. 

Организовање припремне наставе и поправних и разредних 

испита. 

Аналитичко-студијски и 

истраживачки рад 

Успех ученика на завршном испиту након августовског 

рока. 

Рад у стручним органима 

школе, тимовима, и 

органима управљања 

Рад на припреми седница стручних органа школе. 

Седнице Одељенских већа након поправних и раредних 

испита и Наставничких већа. 

Сарадња са организацијама, 

установама, заједницама и 

службама 

Сарадња са локалном самоуправом, родитељима, другим 

образовним, културним и спортским институцијама и 

организацијама. 

Остали послови  

 

  Напомена:  

О свом педагошко-инструктивном раду директор води евиденцију у предвиђеним 

обрасцима. Обрасци садрже све податке о учињеној посети и предузетим мерама ради 

унапређивања образовно-васпитног рада. Евидентни лист се води за сваку учињену посету. 

У току школске године заступљена је редовна сарадња са педагошким асистентом. 
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ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

САДРЖАЈ РАДА време Недељни 
фонд 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Учешће у изради годишњег програма рада школе  

VIII-IX 

 

4 

Учешће у изради програма развојног планирања и и праћење 

усклађености са ГПРШ  

Одређивање и праћење кључних тачака самовредновања Акциони 

план 

Учешће у изради програма заштите ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања и програма инклузивног образовања ученика 

Учешће у изради плана СТИО 

Учешће у изради плана тима за права детета 

Израда Годишњег програма рада психолога  VIII-IX 

Учешће у изради плана стручног усавршавања VII-IX 

Израда програма корективног рада  VIII-IX 

Планирање задатака на унапређивању васпитног рада школе, посебно 

васпитног рада у програму рада одељенских старешина млађих и 

старијих разреда и ОВ 

VIII-IX 

Планирање корективног рада са ученицима који имајуп проблеме у 

учењу и понашању 
VIII-IX 

Планирање активности на плану професионалног информисања VIII-IX 

Учешће у планирању рада УП VIII-IX 

Израда програма рада за инклузивну наставу  

VIII-IX Праћење реализације активности Плана за унапређење инклузивног 

образовања  

II ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Праћење реализације програма ШРП и програма инклузивне наставе 
током 

године 

3 

Праћење ефеката иновативних подухвата (облика и метода рада) 
током 

године 

Сарадња у изради тестова знања ради праћења напредовања ученика IX-III 

Праћење реалозације часове редовне наставе 
током 

године 

Праћење реализације часове додатне, допунске наставе и слободних 

активности 

током 

године 

Праћење реализације угледних часова и часова везаних за елементе 

права детета 

током 

године 

Праћење усклађености програмских захтева са узрасним 

карактеристикама 

током 

године 

Праћење постигнућа ученика 
током 

године 

Праћење реализације, ефеката, промена ИОП-а  

Праћење адаптације ученика при преласку са разредне на предметну 

наставу-реаговање на евентуални пад у нивоу знања и проблеме у 

адаптацији 

X-IV  
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Праћење примене савремене организације, облика и метода рада и 

њихових ефеката 
X-V  

Праћење реализације програма самовредновања школе IV 

Праћење реализације програма заштите деце од насиља, злостављања 

и занемаривања 
IV 

III САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА НА УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Увођење нових метода рада у циљу адекватне презентације градива и 

његове боље усвојености 
III 

6 

 

Утрвђивање педагошких чинилаца неуспеха ученика у појединим 

предметима 
IX, IV 

Сарадња у припреми у организовању угледних часова и свим 

облицима образовно-васпитног рада 
X-V 

Праћење реализације инклузивне наставе и свих облика образовно-

васпитног рада 
 

Сарадња са одељенским старешинама у организацији и реализацији 

рада одељењске заједнице у области професионалне оријентације, 

здравственог васпитања и групне динамике 

IX, IV, 

V 

Посета часова наставника и анализа часа  

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Упис ученика у први разред IV-V 

10 

Праћење напредовања ученика, евидентирање ученика који имају 

потешкоћа у учењу и понашању  
X, т.г 

Рад са ученицима који имају потребе за посебном образовном 

подршком 
Т.г 

Даровити ученици-сарадња са наставницима у организацији рада са 

ученицима 

X-XI, 

III, т.г 

Индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима код којих су 

евидентиране сметње у: 

а) адаптацији на школску средину 

б) у емоционалном сазревању 

в) нивоу фрустрационе толеранције 

X-VI 

Саветодавни рад у области породичне динамике X-VI 

Реаализација АП о остварености права детета у образовању, подршка 

раду УП 

XI, III, 

IV 

V РАД И САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Контакти и упознавање родитеља са проблемима њихове деце IX, IV 

3 

Групни рад са родитељима ученика који имају сличне развојне 

проблеме /емотивне природе или проблеме везане за учење/ 

XII, III, 

т.г 

Психолошко образовање родитеља ради бољег разумевања проблема 

њихове деце и укључивање родитеља у рад вршњачког тима  
II, III, т.г 

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 И ТИМ. 

Сарадња са одељењским већима, стручним активима, тимовима, X-V 2 
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активом учитеља на унапређивању образовно-васпитног рада VIII 

Информисање стручнних органа о резултатима рада и предлагање 

мера 
X-VI 

VII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА 
 ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРЖЕЊИМА И Л.С 

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 

 

VIII ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Израда оријентационих месечних планова педагошко-психолошке 

службе, припрема за рад са ученицима, наставницима, рад тимова, 

стручних органа 

VIII-VI 10 

IX ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 1 

УКУПНИ НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА 40 
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ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

 Глобални и оперативни план рада стручног сарадника-педагога  

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. 

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: 

I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање остварених 

резултата (2 сата недељно) 

1. Планирање и програмирање 

2. Организација педагошког рада школе 

3. Праћење и вредновање рада школе 

II Праћење и вредновање образовно-васпитног рада (2 сата недељно) 

1. Сарадња са наставницима и директором школе 

2. Сарадња са одељењским старешинама 

III Рад са наставницима (4 сати недељно) 

IV Рад са ученицима (4 сати недељно) 

V Сарадња са родитељима (1, 5 сата недељно) 

VI Рад у стручним органима (1 сат недељно) 

   VII Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно 

усавршавање (0, 5 сати недељно) 

VIII Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање (4 сати недељно) 

IX Остали послови по налогу директора (1 сат недељно) 
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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. 

 

Месечни план рада педагога 

 

Ред. 
Број 

Мес
ец САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ Сарадници у 

реализацији 

1.  

С
еп

т
ем

б
а
р

 

Концепција Годишњег програма рада школе 

Директор 

Наставници 

Стручна већа 

Чланови свих 

тимова 

Пружање помоћи наставницима у изради планова рада за 

школску 2019/20.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 

2.  

О
к

т
о
б
а
р

 

Пружање помоћи наставницима око израде критеријума 

оцењивања 

Наставници 

Ученици 

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 

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 

Наставници 

Директор 

Одељењске 

старешине 

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 
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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 
Психолог 

 

Одељењске 

старешине 

Посета часовима и индивидуални разговори са наставницима 

Рад у стручним органима школе 

Остали послови по налогу директора 

5.  

Ј
а
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) 

Психолог 

 

Ученици 

 

Наставници 

 

Директор 

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 

6.  

Ф
еб

р
у
а

р
 

Обављање саветодавно-васпитног рада (групни, 

инидивидуални) са ученицима који постижу слабији успех у 

учењу 
Наствници 

 

Ученици 

 

Директор 

Посета часовима оних наставника који имају већи број 

недовољних оцена 

Учешће у раду стручних органа школе 

Остали послови по налогу директора школе  

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) 
Ученици 

 
Посета часовима наставника и индивидуални разговори са 

њима 

Остали послови по налогу директора 

8.  

А
п

р
и

л
 

Информисање стручних већа и наставника, стручних орагана о 

резултатима својих испитивања, проучавања и запажања 

Стручна већа 

Е-упис у 1. разред и тестирање 

Учествовање у реализацији програма рада на професионалној 

орјентацији ученика 

Остали послови по налогу директора 

9.  

М
а
ј 

Учествовање у педагошком образовању родитеља за 

конструктивно решавање проблема ученика 

Родитељи 

 

Директор 

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 
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10.  
Ј
у
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 

 

 

 

Родитељи  Учешће у професионалном информисању родитеља и ученика 

завршних разреда 

Остали послови по налогу директора 

11.  

А
в

г
у
ст

 

Израда идејне скице за ГПРШ  

 

Директор  

 

Стручна већа  

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 
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 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 

Септембар - 

Јун 
2 

Планирање рада са ученицима у школској библиотеци 

и дигиталној учионици  

Израда годишњег програма рада библиотечке секције 

Планирање развоја школске библиотеке – израда  

Акционог плана за 2019/2020.годину. 

II Праћење и вредновање образовно-васпитог рада  

Учешће у изради Годишњег плана рада школе, 

Акционог плана и Плана самовредновања рада школе 

Септембар -

јун 

4 

 

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 
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III Рад са наставницима 

Организовање наставних часова српског језика, 

информатике и историје у дигиталној учионици 

Септембар -

јун 

4 

 

 

 

 

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 

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 

Септембар 

- јун 
15 

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 читање из забаве и задовољства 
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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 

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 
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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 

Током 

године 

 

1 

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 

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  

Током 

године 

 

 

4 

Планирање часова тематске, интердисциплинарне, 

наставе 

Учешће у припремању прилога и изради интернет 

презентације школе 

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 
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VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 
јединицом локалне самоуправе 

Сарадња са Библиотеком „Бора Станковић“ ради 

обележавања важних дана у вези са књигом, читањем 

и библиотеком 

Током 

године 
1 

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 

Септембар -

јул 
4 

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 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

САДРЖАЈ РАДА 
Време 

реализиције 

Рад са ученицима 

Са ученицима којима је потребна додатна подршка, писање слова и краћих 

речи током часова редовне наставе у млађим разредима; 

XI - VI 

Свакодневно пружање помоћи у Продуженом боравку - прихват деце; 

Допунска настава са ученицима ромске националности у циљу побољшања 

резултата у учењу и бољег праћења наставе; 

Разговор са ромским ученицима како би редовније похађали наставу; 

Сарадња са учитељима и наставницима 

Упознавање наставника и учитеља са специфичностима ромских породица; VIII 

Договор око наставних јединица за ученике којима је потребна додатна 

подршка; 
XI - VI 

Евидентирање ученика који нередовно похађају наставу; 

Сарадња са родитељима 

Упознавање са родитељима првака; VIII 

Посета породицама ученика који нередовно похађају наставу у циљу 

превенције даљег изостајања; 
 

I - VI 

 Учествовање у саветодавном раду са родитељима и ученицима; 

Сарадња са локалном заједницом и невладиним организацијама 

Састанци са колегама асистентима и Ромским координатором; 

XI - VI 
Састанци са представницима НВО „Роса“, “Освит“ и планирање заједничких 

активности; 

Сарадња са Националним Саветом Рома око активности које реализују; 

Извештај о раду педагошког асистента подноси се два пута годишње и део је 

Годишњег извештаја о раду школе. 
I - VIII 
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5. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

  

На основу правилника о организацији и остваривању наставе у природи и 

екскурзије у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закон и 10/19), 

доноси се следећи програм школе : 

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

наставни предмети, изборни програми, пројектна настава и ваннаставне активности из плана 

и програма наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања-у климатски 

погодном месту из здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога. 

Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе. 

Циљ наставе у природи и екскурзије  
 Циљеви наставе у природи су: 

 очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог 

правилног психофизичког и социјалног развоја; 

 стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и 

организовања и коришћења слободног времена; 

 проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном 

природном и друштвеном окружењу; 

 развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у 

заштити природе; 

 социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање 

толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

 развијање позитивних односа према националним, културним и естетским 

вредностима; 

 развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно 

региона који се обилази. 

 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања 

образовно-васпитне улоге школе. 

 

 Задаци наставе у природи и екскурзије  
 Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења, 

образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада 

школе. 

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су: 

 побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

 задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

 очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање 

интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 

 развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним 

условима; 
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 подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке 

задатке; 

 развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и 

животне средине и изграђивање еколошких навика; 

 упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места 

и околине; 

 упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

 упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање 

њихове повезаности и променљивости; 

 упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских 

прилика; 

 развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

 оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

 развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у 

обављању личне хигијене и бриге о себи; 

 подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што 

чешћи боравак у природи; 

 формирање навика редовне и правилне исхране; 

 навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 

 разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

 подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз 

одговарајуће активности. 

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-

последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање 

интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи 

појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и 

естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним 

односима. 

 

 Садржаји наставе у природи и екскурзије  
Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и 

учења из којег се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака 

наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. 

У програмима наставе и учења за поједине предмете могу се наћи садржаји који 

експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада. 

Садржаји наставе у природи остварују се и на основу школског програма и саставни 

су део годишњег плана рада школе. 

Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програма наставе и учења, 

образовно-васпитног рада и саставни су део школског програма и годишњег плана рада 

школе. 

Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно: 

 уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских 

одлика Републике Србије; 

 посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и 

животиња); 



Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину 

 

99 

 

 посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, 

споменици природе и др.); 

 упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, 

културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи-научника, 

књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.); 

 развијање способности оријентације у простору и времену; 

 обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с 

производњом здраве хране); 

 обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, 

упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне средине и др.). 

 

Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања су посебно: 

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

друштвено-географским одликама Републике Србије (планине, реке, језера, бање, 

биљни и животињски свет, заштићени природни објекти и национални паркови, 

становништво, народи и етничке заједнице у Републици Србији и др.); 

 обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета 

савременог доба (Лепенски вир, Винча, Сирмијум, Археолошки парк-Виминацијум 

/римски војни град, Научо образовни и културни центар „Вук Караџић“ у Тршићу, 

Гамзиград-Царска палата, Медијана, Студеница, Ђурђеви Ступови, Жича, Милешева, 

Сопоћани, Градац, Грачаница, Високи Дечани, Раваница, Лазарица, Љубостиња, 

Манасија, Каленић, Сремски Карловци, Крушедол, Ново Хопово, Врдник, Смедеревска 

тврђава, Голубац, Нишка тврђава, Петроварадинска тврђава, Орашац, Топола, Ћеле-

кула, Таково, Тршић, Бранковина, Враћевшница, Текериш, Струганик, Шумарице и 

др.); 

 обилазак Београда, престонице Републике Србије (Дом Народне скупштине, Народно 

позориште, Народни музеј, Београдска тврђава, Опсерваторија, Војни музеј, Музеј 

Српске православне цркве, Музеј Првог српског устанка-Конак кнеза Милоша, Конак 

кнегиње Љубице, Народна библиотека, краљевски дворови на Дедињу, Музеј града, 

Авала, Јајинци, Етнографски музеј, Педагошки музеј, Музеј Вука и Доситеја, Саборна 

црква, Храм Светог Саве на Врачару, Природњачки музеј, Ботаничка башта 

"Јевремовац", зоолошки врт, Музеј југословенске кинотеке, Музеј Николе Тесле, Музеј 

савремене уметности и др.); 

 обилазак установа културе у Републици Србији (Галерија Матице српске у Новом 

Саду, Српско народно позориште у Новом Саду, Књажевско-српски театар у 

Крагујевцу, завичајни и локални музеји, спомен-куће и др.); 

 обилазак привредних друштава и јавних предузећа (предузећа у области прехрамбене, 

хемијске, машинске и електроиндустрије, индустрије грађевинског материјала, 

енергетике и др.); 

 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

 Програм наставе у природи и екскурзије  
Стручно веће за разредну наставу предлаже програм наставе у природи, који 

доставља наставничком већу, ради разматрања и усвајања. 

Одељењска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који достављају 

наставничком већу, ради разматрања и усвајања. 

Настава у природи и екскурзија могу да се реализују, ако је савет родитеља дао 

сагласност на програм наставе у природи, односно екскурзије. 
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Програм наставе у природи и екскурзије садржи: образовне и васпитне циљеве и 

задатке; садржаје којима се постављени циљеви остварују; планирани обухват ученика; 

носиоце предвиђених садржаја и активности; трајање, путне правце, техничку организацију, 

начин финансирања и друга питања од значаја за реализацију програма наставе у природи и 

екскурзије. 

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

реализована на Копаонику, при томе ћемо водити рачуна о цени аранжмана, како би била 

доступнија што већем броју ученика. 

 

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.  

Студијске посете ученицима обезбеују нове и разноврсне активности усаглашене са 

планом и програмом наставе иучења. 

 

 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 Сијаринске Бање 

 За ученике другог разреда планира се једнодневни излет до Врњачке Бање 

 За ученике трећег разреда планира се једнодневни излет – Сијаринске Бање 

 За ученике четвртог разреда планира се једнодневни излет – Ресавске пећине 

 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 – 

Овчарско Кабларска клисура (манастир Благовештење), Златибор, Мокра Гора 

(Дрвенград, Шарганска осмица), Бајина Башта (Перућац, хидроцентрала, национални 

парк), Лозница (Тршић, помен кућа Вука Караџића, манастир Троноша), Ваљево 

(Ћелије, Бранковина, кућа Десанке Максимовић) – 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 
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средстава. Због наведене околности може доћи до промене релација, времена извођења 

екскурзија, као и уопште извођење екскурзија. 

 Стручнo веће учитеља, током реализације наставних садржаја, планира да са 

ученицима посети следеће нституције, установе и спонике нашег града: Педагошки 

факултет, градску библиотеку, родну кућу Боре Станковића, седиште Пчињског округа и 

Градске куће, споменике у граду и спомен чесме, брану Првонек и Фабрику воде, село у 

околини града и сеоску школу (по договору Стручног актива учитеља), производна 

предузећа Алфа, Симпо, Јумко 

 Стручнo веће друштвене групе предмета предложио је посету: Сајму књига у 

Београду (октобар, 2019.), Истријском архиву, музеј кући Бора Станковић и Народном 

музеју у Врању 

 Стручнo веће природне групе предмета предложио је посету Фестивалу науке у 

Београду (новембар, 2019.) 

 Стручнo веће уметности предложило је сарадњу са Музичком школом «Стеван 

Мокрањац» у Врању (током школске године, у време обележавања значајних датума 

школе), посету Галерији музеја у време организовања ликовних изложби, сарадњу са 

Школом анимираног филма (ШАФ) у Врању, током школске године и за време 

Међународних фестивала 

 Стручно веће наставника физичког васпитања предлаже да, у оквиру Дана 

спорта, учествује у реализацији школско кроса (марта, 2019. и кроса РТС-а (маја, 2019.) 

Време извођења екскурзија дато је у одељку школски календар. 
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ, СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ, СЕКЦИЈЕ 

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ Разред Реализатор 

Лепо писање 1 

Миле Стојиљковић 

Душица Стошић 

Биљана Јовановић 

Чувари природе 2 

Драган Накић 

Предраг Стојилковић 

Љиљана Микић 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ Разред Реализатор 

Драмска 

3 

Драган Јовановић 

Рецитаторска Љиљана Љ. Димитријевић 

Ликовно Љиљана М. Димитријевић 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ Разред Реализатор 

Драмска 

4 

Снежана Николић 

Рецитаторска Мирослав Антић 

Еколошка Љиљана Поповић 

СЕКЦИЈЕ Разред Реализатор 

Драмска секција 5-8. Милена Декић 

Рецитаторска секција 5-8. Весна Продановић 

Литерарна секција 5-8. Милица Стошић 

Млади биолози 5-8. Индира Станковић 

Фудбал 5-8. Светислав Стевановић 

Рукомет 5-8. Светислав Стевановић 

Стрељаштво 5-8. Светислав Стевановић 

Одбојкашка секција 5-8. Зоран Станојковић 

Стони тенис 5-8. Зоран Станојковић 

Млади фудбалери 5-8. Зоран Станојковић 

Кошарка 5-8. Ненад Петровић 

Атлетика 5-8. Ненад Петровић 

Шах 5-8. Ненад Петровић 

Хор 5-8. Татијана Арсић 



Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину 

 

103 

 

6. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Усвајање годишњег плана и програма рада септембар Чланови тима 

Упознавање Наставничког већа и Школског одбора са 

Школским програмом 
септембар Координатор тима 

Упознавање Наставничког већа и Школског одбора са 

променама у Плану и програму основног образовања и 

васпитања  

септембар 
Директор, 

секретар 

Израда Анекса Школског програма током године Чланови тима 

Представљање Анекса Школског програма 

Наставничком већу и Школском одбору 
током године 

Директор, 

Координатор тима 

Праћење измена у програму и реализација истог у 

годишњим плановима рада за текућу годину 
током године Чланови тима 

Праћење остваривања Школског програма током године Чланови тима 

Анализа реализације и праћења Школског програм фебруар, јун Чланови тима 

Анализа слабости Школског програма јун Чланови тима 

Предлози за подизање квалитета Школског програма јун Чланови тима 

Извештај о реализацији Школског програма август Чланови тима 

Извештај о реализацији плана рада Тима за развој 

школског програма 
август Чланови тима 
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ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Задаци АКТИВНОСТИ Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Начин 
праћења 

Евал
уациј

а 

Доношење 

и примена 

Школског 

програма 

Анализа претходног 

трогодишњег Развојног 

школског плана 

СА за развој 

Школског 

програма  

СА за развојно 

планирање 

Август 2019. 
Записник са 

стручних већа 

С
тр

у
ч

н
и

 а
к
ти

в
 з

а 
р
аз

в
о
јн

о
 п

л
ан

и
р
ањ

е 

С
тр

у
ч

н
и

 а
к
ти

в
 з

а 
са

м
о
в
р
ед

н
о
в
ањ

е
 

Састанци стручних већа 

и исправљање уочених 

недостатака 

Стручни актив 

за развојнo 

планирање 

Август 2019. 
Извештавање 

стручних већа 

Припрема материјала за 

израду новог Школског 

развојног плана за 

период 2019 – 2024. 

Стручни актив 

за развојнo 

планирање 

Јун, јул, 

август, 

септембар 

2019. 

Извештавање 

стручних већа 

Израда Школског 

развојног плана 

Стручни актив 

за развојнo 

планирање 

Септембар 

2019. 

Извештавање 

стручних већа 

Усвајање петогодишњег 

школског програма 

Наставничко 

веће, 

 Школски 

одбор 

Септембар 

2019. 

Записник 

Наставничког 

већа и 

Школског 

одбора 

 

Праћење примене 

усвојеног Школског 

развојног плана 

Стручни актив 

за развојнo 

планирање 

Децембар 

2019. 

Записник СВ 

и 

полугодишњи 

извештај 

директору 

школе 

 

 

Реализација Школског 

развојног плана, 

анализа и предлози 

Стручни актив 

за развојнo 

планирање 

Април 2020. Записник СВ 

 

 

Анализа рада тима и 

предлози за наредни 

период 

Стручни актив 

за развојнo 

планирање 

Јун 2020. 

Записник СВ 

и годишњи 

извештај 

директору 

школе 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ Носиоци 
активности 

Време 
реализације Начин праћења/докази 

Предавање о коришћењу 

електронског дневника 

Наставници 

математике -

координатори 

ес-дневника. 

Август 

Септембар 

2019/20. 

План стручног усавршавања 

наставника, белешке 

координатора 

Спискови учесника 

Увид у електронске дневнике 

Примена дигиталних 

уџбеника у настави 

Наставници 5. 

и 6. разреда и 

учитељи 1. и 2. 

разреда 

Октобар - мај 

2019/20. 

Анкетирање ученика; 

анализа резултата; присуство 

сарадника и директора, 

образац за посматрање часа 

Реализовати часове редовне 

наставе применом 

различитих облика, метода / 

техника рада, посебно уз 

коришћење ИКТ 

Реализовати часове редовне 

наставе, одељенског 

старешине и ваннаставних 

активности са садржајима из 

области права детета 

Наставници и 

учитељи 

Октобар -  

јун 

2019/20 

Анализа припрема и 

протокол праћења часова, 

образац за посматрање часа 

Примена пројектне наставе 

Наставници 5.и 

6. и учитељи 

1.и 2. разреда 

2019/20 

План реализације угледних 

часова 1 час по активу, 2 у 

полугођу, образац за 

посматрање часа 

Организовање семинара у 

установи везаних за увођење 

пројектне наставе  

Директор  

Септембар, 

октобар 

2019. 

Евиденција стручног 

усавршавања, списак 

учесника, и Евиденција 

стручног усавршавања 

звештај 

Оцењивање ученика 

коришћењем елктронског 

дневника 

Наставници и 

учитељи, 

стручни 

сарадници 

2019 /20. 

Е-дневник, Праћење 1.и 

3.класификационог периода 

Координаторова белешка 

Извештај ученика и 

електронски дневник 

Предавање о начинима 

мотивације ученика за рад 

Педагог и 

директор 
2019/20. 

Извештај,  

Презентација,  

Евиденциони лист,  

Посете часовима и образац за 

посматрање часа 

Реализација пројекта 

„Образовање за права детета“ 

Имплемнтација садржаја у 

планове одељењских 

старешина и кроз часове 

редовне наставе 

одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници, 

чланови Тима 

за Опд 

Током 

школске 

године 

Извештаји одељењског 

старешине на полугодишту 

сваке године, анкетирање 

ученика, Извештај Тима 

  



Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину 

 

106 

 

Реализација радионица на 

часовима одељенског 

старешине у циљу смањења 

вршњачког насиља и 

превенција осипања ученика 

Израда плана, реализација 

активности, анализа 

резултата 

Одељењске 

старешине, 

педагог, психолог 

ученичке 

организа-ције, 

Тим за заштиту 

ученика од насиља  

Током 

школске 

године 

Извештаји одељских 

старешина и ученичких 

организација 

Побољшати материјално и 

техничко опремање ш 

Реновирати кабинете 

Аплицирање на пројекте, 

Реализација тендера, избор 

извођача и извођење радова 

коле 

Директор, 

секретар, Тим 

за учешће у 

пројектима, 

домар школе 

2019/20. 

година 

Извештаји о раду директора 

школе 

Реновирати салу 

Пројекти, сарадња са 

извођачима и извођење 

радова 

Директор и 

секретар школе, 

локална 

самоуправа, Тим 

за израду 

пројеката и 

учешће на 

конкурсима 

Септембар/ 

Октобар 

2019.година 

Извештаји о раду директора 

школе 

Настава прилагођена 

могућностима сваког 

ученика; 

Наставници, 

педагог и 

психолог 

 

2019/20. 

година 

Иницијални тестови, 

оперативних планои, 

припремама за реализацију 

часа са прилагођеним и 

диференцираним задацима  

Реновирати електро-

инсталације 

Пројекат ЈУПа. 

Директор и 

секретар 

школе, локална 

самоуправа 

2019/20. 

година 
Август, септембар 2019. 

Израда Извештаја о 

реализацији развојног плана 

школе за 2019/20.годину 

Чланови тима 
Јун 2020. 

година 

Евиденција, белешке, 

извештаји тимова и актива 
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ПЛАН И ПРОГРАМ 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 

 
ПП служба 

Чланови тима 

и 

координатор 

Записник 

Избор ИО тима-а за 

предлагање ученика који 

имају потребу за посебном 

образовно, здравственом, 

социјалном подршком 

септембар 

 
Чланови тима 

Чланови тима 

и 

координатор 

Записник 

Идентификација ученика 

који имају потребу за 

посебном подршком 

Октобар -

новембар 
ТИО 

Чланови 

тима, ПП 

служба 

Записник 

Сарадња са родитељима 

(дибијање сагласности од 

стране родитеља за 

примену и ИОП-а) 

Октобар -

новембар 

 

Учитељи I, II, 

III, IV разреда, 

предметни 

наставници по 

потреби, OС, 

стручна служба 

Чланови 

СТИО, ПП 

служба 

ИОП-и 

Потписани од 

стране 

родитеља 

Формирање тимова за 

пружање посебне образовне 

подршке одређеним 

ученицима 

Октобар -

новембар 

 

Тим за ИО 

Стручна 

служба 

ПП служба 
Записник Тим 

за ИО 

Израда ИОП-а за ученике 

којима је потребна посебна 

образовна подршка 

Октобар -

новембар 

Тим за 

пружање 

посебне 

подршке 

ПП служба 

ИОП за ученке 

којима је 

потребна 

посебна 

подршка 

Усвајање ИОП-а од стране 

Педагошког колегијума 

Октобар -

новембар 

Педагошки 

колегијум 

Управа 

школе 

Записник 

Педаагошког 

колегијума 

Израда инструмената за 

праћење напредовања 

ученика 

Примена индекса 

инклузивности 

Децембар -

март 

 

ТИМ-ови за 

пружање 

посебне 

подршке 

ученицима 

којима је 

потребна 

посебна 

образовна 

подршка 

ПП служба, 

СТИО 

Резултати 

анкета 

урађених са 

родитељима, 

наставницим, 

ученицима 

Обезбеђивање услова за 

рад-асистивна технологија, 

литература, реализација 

активности у „Кутку за 

опуштање“ 

октобар-јун 

 

Тим ИО тим, 

директор, 

локална 

самоуправа 

Директор 

Координатор 

пројекта 

Обезбеђени 

услови 
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Праћење напредовања 

ученика којима је потребна 

посебна подршка 

 

 

Октобар 

Учитељи свих 

разреда, 

наставници, 

сарадници из 

услужних 

центара, 

стручна 

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, 

Тим 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 

 

Тим за ИО Управ школе 
Писани 

документи 

Сарадња са Интерресорном 

комисијом по потреби 

септембар, 

током године 
Тим за ИО ПП служба 

Писани 

документи 

Заједничка манифестција 

родитеља, ученика, 

учитеља, наставника у 

циљу сензибилизције 

локалне заједнице 

април 

Тим за ИО, 

учитељи, 

наставници, 

ПП служба 

Управа 

школе 

Фотографије 

Видео записи 

Планирање рада тима за ИО август Чланови тима 

Чланови тима 

и 

координатор 

Записник 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

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 
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 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 опасности и 

природних појава  

ОЗ ученика 4. 

и 6.разреда 

ВТ, УП 

ОЗ 

Одељенске 

старешине, 

Задужени 

предавачи из 

МУП-а 

Евиденција, 

законом 

предвиђени 

протоколи 

Током године 

Рад са ученицима на превенцији 

насиља – кроз превентивне 

радионице-„Буквар 

толеранције“, “Водич за ОС и 

вршњачке медијаторе 

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 
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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) 

Одељенска 

већа 

ППС, 

Одељенски 

старешина 

 

Одељенски 

старешина 

Педагошка 

евиденција, 

досије 

ученика 

током године, по 

потреби 

 

септембар/ 

новембар 

Обележити своју учионицу као 

учионицу без насиља. 

Стварање имиџа одељенске 

заједнице (химна, знак ОЗ, 

правила...) 

Одржавање спортско-

рекреативних активности 

Међуодеље-

нски 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, 

продукти, 

слике 

током године 

Акција: „Недеља лепих порука“ 

уз изложбу на паноу у 

учионици/холу школе 

 

ОЗ 

Одељенске 

старешине 

свих разреда, 

библиотекар 

 

Фотографије 
Децембар 

Рад са родитељима деце са 

проблемима у понашању 

Индивидуалн

и 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:Заједно 

против насиља 

Едукација ученика-медијација 

Наставничко 

веће 
Директор евиденција Друго полугође 
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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, 

припреме 

Октобар 

Анализа евиденција и 

предузетих мера  

Тим за 

заштиту, НВ 

ОС, Тим за 

заштиту 
Извештаји свака три месеца 

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, 

библиотекарТ

им за заштиту 

Оглашавање 

на огласним 

таблама, 

продукти 

у току године 

према плану 

слободних 

активности 

Васпитни рад са ученицима са 

проблемима у понашању. 

ОЗ, психолог 

школе 
ПП, ОС 

Евиденција, 

протоколи, 

педагошка 

документаци

ја 

током године 
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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 септембар-јун 

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 
 

септембар-јун 

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 
септембар-јун 

Тим за заштиту деце од 

насиља, пп служба 

Подршка деци која трпе 

насиље 

Индивидуални 

разговори 
септембар-јун 

ПП служба 

ОС 

Оснаживање деце која су 

посматрачи насиља за 

конструктивно решавање 

проблема 

Групни разговор септембар-јун ПП служба, ОС 

Саветодавни рад са 

родитељима 

Индивидуални 

разговор 
септембар-јун 

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 
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Програм заштите од дискриминације 

 

АКТИВНОСТ Област рада Реализатор Време 
реализације 

Реализација часова ОС у вези 

препознавања ситуација 

дискриминације и механизама 

заштите 

Превентивне 

активности: 

Информисање 

ученика о 

дискриминацији и 

механизмима 

заштите 

 

ОС, УП 

 

октобар 

 

фебруар 

На основу сценарија ученика 

припремити представу о 

ситуацијама дискриминације 

и механизама заштите 

Превентивне 

активности: 

Припрема представе 

на тему 

дискриминација 

 

ОС, професор 

српског језика, 

УП 

 

 

децембар 

 

У оквиру родитељских 

састанака, Савет родитеља 

Информисање 

родитеља о 

Правилнику о 

поступању установе 

у случају сумње или 

утврђеног 

дискриминаторног 

понашања 

 

ОС, педагог 

 

октобар-

децембар 

Анкета за ученике, наставнке, 

родитеље 

Анализа извештаја ОС, ОВ, 

тима за заштиту од 

дискриминације и насиља, 

тима ОПД, УП 

Анализа стања 

безбедности у школи 

Тим за заштиту 

од 

дискриминациј

е и насиља, 

УП, ОПД 

 

фебрур 

Израда акциони план на 

основу анализе стања 

безбедности у школи 

Предлог мера за 

унапређивање 

безбедности у школи 

Тим за заштиту 

од 

дискриминациј

е и насиља 

 

фебруар-март 

Реализовати обуку за УП и 

вршњачке медијаторе 

Обука УП и 

вршњачких 

едукатора за заштиту 

од дискриминације 

Тим ОПД 
 

март 

Реализације заједничке 

трибине 

ученика, родитеља и 

наставника на тему 

дискриминација у сарадњи са 

представницима релвантних 

институцја 

Заједничка 

активност ученика, 

наставника и 

родитеља на 

превентивном 

деловању заштите од 

дискриминације-

трибина 

Тим за 

узаштиту од 

дискриминациј

е и насиља, 

ОПД тим и УП 

април 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

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

представља њене добре стране, а која је то област рада коју треба унапредити. 

Тим за самовредновање ради по плану и програму који је саставни део ГПРШ-е. О 

раду тима води се евиденција кроз записнике. Реализација се прати периодично и на крају I 

и II полугодишта. Програм тима састоји се из два дела: 

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

процеса самовредновања у претходној школској 2018/2019. години; 

2. Израда плана рада за текућу школску годину, односно 2019/ 2020.годину.  

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Р.Б. Циљеви Активности Време Носиоци Начин 
реализације 

1. 
Израда плана рада 

тима  

договор о 

садржајима 

плана рада, 

броју седница, 

времену 

одржавања 

август 

2019. 

 

координатор

и тима, 

чланови 

колектива 

презентација, 

анализа, дискусија 

2. 

Одабир области 

квалитета 

самовредновања 

анализа 

прикупљених 

података на 

основу 

Извештаја о 

самовредновању 

и Извештаја о 

спољашњем 

вредновању 

септембар 

 

чланови 

тима 

презентација, 

анализа, дискусија 

3. 

Оснаживање свих 

актера у школи на 

уношењу промена у 

циљу постизања 

већег нивоа 

остварености 

процењиваних 

показатеља 

праћење 

реализације 

Акционог плана 

насталог након 

самовредновања 

претходне 

школске године 

током 

године 

координатор

и тима, 

чланови 

тима 

покретање 

конкретних 

активности, 

праћење, 

извршавања 

4. 

Препознавање 

слабијих страна 

наше праксе и 

планирање 

активности на 

њеном побољшању 

обрада података, 

анализа 
септембар  

чланови 

тима 

статистичка 

обрада, писање 

извештаја, 

прослеђивање 

података другим 

тимовима 
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5. 

Укључивање свих 

чланова тима у 

прикупљање 

података 

припрема 

материјала 
октобар  

чланови 

тима, 

чланови 

осталих 

тимова 

дискусија, 

предлози сарадња 

са осталим 

тимовима, израда 

анкета, 

прикупљање 

материјала 

6. 

Мотивисање 

наставника да се 

укључе и дају што 

више сугестија које 

доприносе 

побољшању 

квалитета рада 

прикупљање 

информација 
новембар  

чланови 

тима, сви 

наставници 

 праћење наставе, 

консултације 

7. 

Планирање 

конкретних 

актвности у циљу 

постизања вишег 

нивоа остварености 

прирпрема 

Акционог плана 
децембар  

чланови 

тима 

предлози за 

праћење 

реализације 

Акционог плана 

8. 

Оснаживање свих 

чланова колектива 

на реализацији 

Акционог плана у 

циљу унапређења 

рада школе 

реализација 

Акционог плана 
јануар-јун  

чланови 

тима 

праћење 

реализације 

Акционог плана, 

извештавање о 

постигнутим 

резултатима 

9. 
Евалуација рада 

тима 

праћење 

реализације 

активности 

предвиђене 

Акционим 

планом 

јун  
чланови 

тима 

кроз успешност 

реализације 

Акционог плана 

10. 

Процена 

остварености 

стандарда 

квалитета рада 

школе 

израда 

Извештаја о 

самовредновању 

јун-август 

 

чланови 

тима 

анализа 

прикупљених 

доказа 

11. 

Упознавање 

Наставничког већа 

о раду тима и 

Извештају о 

самовредновању 

информисање 

наставничког 

већа и других 

заинтересованих 

децембар-

јун 
координатор 

презентација, 

анализа, дискусија, 

предлози, идеје 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 

  

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТ Реализатор Време 

Развој методологије 

самовредновања у односу 

на стандарде квалитета 

рада установа 

Анализа стандарда квалитета рада 

установа 
Тим за 

самовреднова

ње 

октобар  
Прилагођавање и израда 

инструмената за самовредновање 

рада школе 

Коришћење аналитичко-

истраживачких података 

за даљи развој установе 

Примена свих релевантних података 

из извештаја самовредновања и 

развојног плана школе у циљу 

развоја школе, ОПД тима и ТИО 
Тим за развој 

квалитета рада 

установе 

У току 

школске 

године 
Прављење акционог плана у сарадњи 

са Тимом за самовредновање на 

основу резултата самовредновања 

кључне области, тима за РПШ, ТИО 

и тима за ОПД  

Вредновање рада директора, 

наставника и стручних сарадника од 

стране ученика – спровођење 

истраживања 

Тим за 

самовреднова

ње и ПП 

служба 

Друго 

полугође 

Обрада и анализа података и 

индивидуалне повратне информације 

запосленима 

Информисање Наставничког већа о 

резултатима на нивоу школе 

Предузимање одговарајућих мера за 

наставнике чија је просечна оцена 

била испод 3, 5 

Давање стручних 

мишљења у поступцима 

за стицање звања 

наставника и стручних 

сарадника 

Пријем и обрада захтева наставника 

и стручних сарадника у поступку 

стицања звања 

Тим за за 

развој 

квалитета 

установе, тим 

за 

самовреднова

ње 

У току 

школске 

године 

Давање мишљења по захтевима 
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Праћење развоја 

компетенција наставника 

и стручних сарадника у 

односу на захтеве 

квалитетног образовно-

васпитног рада, резултате 

самовредновања и 

спољашњег вредновања 

Посете часовима 

Директор и ПП 

служба, тим за 

професионалн

и развој 

наставника 

У току 

школске 

године 

Анализа посећених часова и предлог 

мера за унапређење 

Индивидуална анализа резултата 

вредновања од стране ученика за 

сваког наставника и предлог мера за 

унапређивање 

Праћење стручног усавршавања 

наставника (унутрашњег и 

спољашњег) 

Израда акционих планова за 

унапређивање компетенција 

наставника на основу резултата 

самовредновања и 

спољашњег вредновања 

Праћење напретка 

ученика у односу на 

очекиване резултате 

Анализа успеха ученика на 

класификационим периодима 

(проценат позитивног успеха 

ученика у рангу са 

прошлогодишњим) 

Директор, 

наставничко 

веће 

-На 

класифика

ционим 

периодима 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

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 
реализ
ације 

Реализато
ри 

Начин 
презентов

ања 

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 и 

процеса 

пројектног 

рада 

 

 

 

Током 

године 

 

 

Наставник 

ликовног 

ученици 7. и 

8. разреда 

изложба 

ПП 

презентација 

 флајери 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

2. Српски 

манастири у 

јабланичком и 

пчињском округу 

Наставници 

историје, 

ученици 

6.разреда 

изложба 

ПП 

презентација 

 флајери 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 
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 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 

 

Током 

године 

 

 

Наставник 

физичког 

васпитања, 

ученици 5, 6, 

7, 8 разреда 

 

 кратки 

филм 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

4. Одабир 

дестинације за 

екскурзију 

Наставник 

математике 

 видео клип 

изложбa 

ПП 

презентацијa 

флајери 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

5. Одабир места за 

рекреативну 

наставу 

Учитељи и 

ученици 

3. и 4. 

разреда 

видео клип 

изложбa 

ПП 

презентацијa 

флајери 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

6. Препознавање 

повртарских 

биљака, њиховог 

значаја у исхрани и 

примена у 

домаћинству и 

производњи 

Учитељи, 

ученици 

4.разреда 

изложбa 

ПП 

презентацијa 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

7. Препознавање 

историјских 

вредности и 

знаменитости у 

ближем окружењу 

Учитељи, 

ученици 1. и 

2. разреда 

изложбa 

ПП 

презентацијa 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

8. Ускршњи 

обичаји у мом 

месту 

Вероучитељ 

и ученици 1-

8. разреда 

изложбa 

ПП 

презентацијa 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

9. Хемија и 

здравље човека 

Наставник 

хемије и 

ученици 7. и 

8. разреда 

изложбa 

ПП 

презентацијa 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

10. Чувари 

природе, ко то 

може бити и како 

Наставници 

биологије и 

ученици 5, 6, 

7, 8 разреда 

изложбa 

ПП 

презентацијa 

 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 
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11. Водич кроз 4 

годишња доба у 

мом месту 

  

Учитељи и 

ученици 1, 2, 

3, 4 разреда 

изложбa 

ПП 

презентацијa 

видео клип 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

12. Шта све могу 

читањем-куда ме 

може одвести 

читање 

 

Наставник 

српског 

језика и 

ученици 5, 6, 

7, 8 разреда 

изложбa 

ПП 

презентацијa 

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 

5.одбрана 

пројекта 

6.оцена 

резултата и 

процеса 

пројектног 

рада 

Током 

године 

Учитељи и 

ученици 1. 2. 

разреда 

изложбa 

ПП 

презентацијa 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

14. Реке и језера у 

мојој околини 

Наставник 

географија, 

ученици 5, 6 

разреда 

изложбa 

ПП 

презентацијa 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 

15. Атом и његова 

величина 

Наставник 

физике, 

ученици 6, 7, 

8 разреда 

изложбa 

ПП 

презентацијa 

Наставник и 

ученици на 

основу 

предвиђених 

критеријума 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

АКТИВНОСТИ Време остваривања 

Конституисање Тима за стручно 

усавршавање 
Август 

Разматрање и усвајање плана рада тима Август 

Планирање и програмирање стручног 

усавршавања 
Септембар 

Израда личних планова стручног 

усавршавања за текућу школску годину 
Септембар 

Упознавање чланова тима са Правилником 

школе о стручном усавршавању 
Септембар 

Посета Сајму књига Октобар 

Посета Фестивалу науке Новембар - децембар 

Реализација и присуство угледним 

часовима у школи - израда плана 

одржавања угледних часова 

Током године по утврђеној динамици 

Размена примера добре праксе (управљање 

инклузивним одељењем, израда ИОП-а, 

примена стратегија и поступака 

прилагођавања наставе) 

Током године 

Праћење остваривања плана одржавања 

угледно-огледних часова; тематских дана 

Сумирање на крају првог и другог 

полугодишта 

Израда плана и праћење коришћења 

наставних и техничких средстава и 

асистивне технологије у настави 

Током године 

Опремање школске библиотеке стручном и 

педагошком-психолошком литературом 
Током године 

Извештај тима – полугодишњи и годишњи Децембар, јун 

Прикупљање и чување документације 

наставника и стручних сарадника о 

стручном усавршавању у установи и ван ње 

Јун 
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План реализације угледно/огледних часова 

Стручно веће учитеља 

Наставник Предмет Тема/наст.јединица Разред Време 

Миле 

Стојиљковић 

Српски језик „Ветар сејач“ 1. март 

Математика Писање бројева до 100 1. април 

Физичко 

васпитање 
Прескакање вијаче 1. децембар 

Душица Стошић Свет око нас Животиње које човек гаји 1. март 

Биљана Јовановић Свет око нас Изглед и делови биљке 1. март 

Драган Накић Математика Множење збира бројем 2. јануар 

Предраг 

Стојилковић 
Српски језик „Бајка о рибару и рибици“ 2.. март 

Љиљана Микић Свет око нас Саобраћај 2. октобар 

Драган Јовановић ППД 
Повратне и неповратне 

промене материјала 
3. фебруар 

Љиљана 

Љ.Димитријевић 
Српски језик Басна-Корањача и зец 3. новембар 

Љиљана М. 

Димитријевић 

Математика 
Једначине са сабирањем и 

одузимањем 
3. фебруар 

ЧОС Изабери друштво 3. октобар 

Љиљана Поповић 

Српски језик „Виолина“ 4. новембар 

Матеамтика 
Скупови N и No; Сабирање и 

одузимање у скупу No 
4. мај/јун 

Српски језик-ОПД „Мрав доброг срца“ 4. новембар 

Снежана Николић ППД Обележје Србије 4. септембар 

 

 

 

 

Стручно веће уметности 

Наставник Предмет Тема/наст.јединица Разред Време 

Татјана Арсић Музичка култура „Деци света“  мај 

Драган Максић Ликова култура „Боје“  мај 

Стручно веће наставника физичког васпитања 

Зоран 

Станојковић 

Физичко 

васпитање 
спортске игре - одбојка 8. април 

Светислав 

Стевановић 

Физичко 

васпитање 
спортске игре - кошарка 6. март 

Ненад Петровић 
Физичко 

васпитање 
спортске игре - кошарка 7. фебруар 
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Стручно веће природне групе предмета 

Наставник Предмет Тема/наст.јединица Разред Време 

Гордана Ристић Математика 
Једначине са једном 

непознатом 
6. 

Јануар/ 

фебруар 

Жика Русимовић Математика Површина ваљка 8. II полугође 

Бранислав 

Здравковић 
Математика Дељивост бројева 5. I полугође 

Милена 

Станковић 
Математика Питагорина теорема 7. I полугође 

Драгана 

Златановић 
Хемија Анализа и синтеза 7. II полугође 

Индира 

Станковић 
Биологија 

Грађа биљака 6. октобар 

Грађа органа за варење 7. фебруар 

Енергетска ефикасност 8. април 

Саша Илић Географија Дигитални час  I кл.период 

Драгана Јањић 

Техника и 

технологија 

Графичко представљање 

грађевинских објеката 
 новембар 

ЧОС Комуникација у одељењу 8. март 

Милосав 

Стојановић 

Техника и 

технологија 

Материјали 
5. 

I полугође 

Саобраћај II полугођ 

Снежана 

Стојановић 

Техника и 

технологија 

Правила и прописи 

кретања пешака и 

бициклиста у саобраћају 

5. новембар 

Информатика и 

рачунарство 

Програмирање у скречу 

Пројектна настава 
5. мај 

Стручно веће друштвене групе предмета 

Весна 

Продановић 
Српски језик 

Анализа домаћег задатка из 

књижевности 
8. октобар 

Милена Декић Српски језик Условне реченице 8. новембар 

Милица Митић Српски језик 
Живот и обичаји – Вук 

Стефановић Караџић 
7. 

октобар 

 

Сузана Поцевски Српски језик 
Књижевност: Дневник Ане 

Франк 
7. октобар 

Сузана Поцевски Српски језик 
Плава гробница – Милутин 

Бојић 
7. фебруар 

Негован Митић 

 
Енглески језик 

Bullyng in School 

Вршњачко насиље 
7. октобар 

Марија Трајковић Енглески 

Identifyng different types of 

clothing – Препознајте разлчите 

врсте одеће 

4. 

 
март 

Identifyng different types of food-

Идентификујте различите врсте 

хране 

4. 

 
новембар 

Весна Петровић Историја Српско царство 6. март 

Маријана Јефтић 

Радуловић 
Енглески језик 

My toys - моја играчка 2. новембар 

Clothes – одећа 2. март 
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ПЛАН И ПРОГРАМ 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. 

 

Време 

Реали-
зације 

АКТИВНОСТ 
Носилац 

Активности 

С
еп

т
ем

б
а
р

 -
 о

к
т
о
б
а

р
 

Изабрати чланове за тим професионалне оријентације 

Наставничко 

веће 

Директор 

Тим ПО, 

ученици 

Ученици  

Учитељи 

првог разреда 

ОС и учитељи 

Сачинити програм активности за 2019/2020.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 

Н
о

в
ем

б
а

р
 

Припремити податке о средњим школама и преглед занимања код 

Националне службе за запошљавање, као и сарадња са локалним 

тимом за каријерно вођење. Одељенски 

старешина 

Ученици 

Учитељи 

4.разреда 

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 
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Д
ец

ем
б
а

р
 

 Спровести писмену вежбу: „Шта очекујем од мог будућег позива”  

Учитељи 

Наставник 

језика и 

ликовног 

васпитања 

Одељенски 

старешина,  

Чланови 

тима, 

педагог, 

психолог 

ученици 

 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 најуспелије 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 

 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. 

Ф
еб

р
у
а

р
 

Сачинити попис склоности и интересовања, као и особине личности, а 

везано за сваку струку. 

Наставник 

језика и 

ликовног 

васпитања 

Одељенски 

старешина, 

ученици 

Спровести другу писмену вежбу на тему: „Како замишљам будућност”  

Спровести ликовни рад на тему: „Како замишљам будућност”  

Спровести анкету за ученике-це: „Где 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 

М
а

р
т
 

 Изабрати најуспелије радове и припремити школски пано „Моје 

гледање у будућност” 
Тим ПО 

Предметни 

наставници 

ПП служба 

Ученици 

  

 Учестало извођење радионица, укључујући што више предметних 

наставника 

Учешће ученика у избору екскурзија и излета 

Јавна промоција школе 

А
п

р
и

л
  

 Обрада и анализа реализованих радионица 

Тим ПО 

Гости из 

средњих 

школа 

Гости 

стручњаци 

Ученици 

 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. 

М
а

ј 

Трибина са бившим ученицима школе, успешним у свом послу, “И ја 

сам ЗМАЈЕВАЦ”. 

Тим ПО 

Ученици 
Израда флајера професионалне оријентације и њихова дистрибуција 

ученицима и родитељима, с освртом да су могућности и жеље ученика 

на првом месту 

Писање извештаја о раду тима у претходној школској години. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ТИМА ЗА ЕКОЛОШКУ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ 

 

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: 

-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 
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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) 

-уређење летње учионице 

 

ЈУН 

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

наставници, чланови еко – секције) 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ТИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

Aкциoни плaн 

Нaзив шкoлe и мeстo: ОШ „J. J. Змaj”, Врaњe 

Aкциoни плaн зa прeвeнциjу oсипaњa учeникa дoнoси шкoлa и oн пoмaжe шкoли дa 

примeни Зaкoн o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa (Сл. глaсник РС, бр 88/2017). 

Taкoђe, шкoлe имajу и oбaвeзу дa у рaзвojни плaн уврстe мeрe прoтив oсипaњa (члaн 26 Зaкoнa o 

oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу, „Сл. глaсник 55/2013” и члaн 9 Зaкoнa o срeдњeм 

oбрaзoвaњу и вaспитaњу „Сл. глaсник 55/2013”). Oвaj aкциoни плaн трeбa дa пoстaнe дeo 

рaзвojнoг плaнa шкoлe. 

Tим (oдгoвoрaн) зa прeвeнциjу oсипaњa 

Tим чинe: 

 Љиљaнa Mикић, учитeљицa-кooрдинaтoр 

Mилeнa Maринкoвић, дирeктoр шкoлe 

Вeснa Стaнкoвић, психoлoг 

Дaниjeлa Илић, пeдaгoг 

Гoрдaнa Ристић, нaстaвник мaтeмaтикe 

Снeжaнa Никoлић, учитeљицa 

Mилeнa Стaнкoвић, нaстaвник мaтeмaтикe и инфoрмaтикe 

SWOT aнaлизa  

Снaгe 

 Бeсплaтни уџбeници 

 Бeсплaтнa ужинa 

 Oргaнизoвaњe хумaнитaрнe пoмoћи-Вршњaчкe 

хумaнитaрнe aкциje, прикупљaњe нoвцa, oдeћe и oбућe, 

књигa и oстaлe oпрeмe зa учeникe кojи су нискoг 

сoциjaлнo-eкoнoмскoг стaтусa 

 Прojeкaт “Шкoлa бeз нaсиљa”-рaдиoницe зa учeникe 

 Уклучивaњe учeникa у вaннaстaвнe aктивнoсти и у 

aктивнoстимa вршњaчкoг тимaПoзитивнa климa у шкoли 

 Moтивисaнoст нaстaвникa зa jaчaњe кoмпeтeнциj 

Слaбoсти 

 Нeмaмo пeдaгoшкoг aсистeнтa, a имaмo пoтрeбу зa 

њим 

 Низaк стeпeн тeхничкe oбучeнoсти нaстaвникa 

 Нeрeдoвнo пoхaђaњe нaстaвe, jeднe групe учeникa 

кojи су пoд ризикoм oд oсипaњa 

 Приврeмeни oдлaзaк у инoстрaнствo, бeз дaљeг 

укључивaњa у oбрaзoвaњe 

 Низaк oбрaзoвни стaтус рoдитeљa, нeдoстaтaк 

пoдршкe 

 Нeмoтивисaнoст учeникa зa oбрaзoвaњe 

 Нeдoвoљнo пoзнaвaњe српскoг jeзикa 

      Шaнсe 

 Пoмoћ и пoдршкa лoкaлнe зajeдницe (пeдaгoшки aсистeнт) 

 Пoмoћ нeвлaдиних oргaнизaциja (ХEЛП) 

 Спoнзoрствa привaтних и друштвeних прeдузeтникa 

 Учeшћe у прojeктимa 

 Рaзмeнa искуствa сa oстaлим шкoлaмa кoje су укључeнe у 

прojeкaт 

 Пoмoћ институциja сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe 

Прeтњe 

 Рoдитeљи нe прeпoзнajу знaчaj oбрaзoвaњa  

 Mигрaциja рoдитeљa 

 Oтeжaнa кoмуникaциja сa рoдитeљимa 

 Maлa зaступљeнoст пeдaгoгa (50% рaднoг врeмeнa) 

Спeцифични циљeви и oчeкивaни рeзултaти  

Спeцифични циљeви Oчeкивaни рeзултaти 

1. Увoђeњe функциoнaлнoг систeмa рaнe 

идeнтификaциje учeникa пoд ризикoм oд oсипaњa и 

имплeмeнтaциja индивидуaлизoвaних мeрa прeвeнциje и 

интeрвeнциje (у сaрaдњи сa лoкaлнoм зajeдницoм) 

1.1 Идeнтификoвaни учeници у ризику oд oсипaњa, изрaђeн 

и рeaлизoвaн ИППO зa свe идeнтификoвaнe учeникe, уз 

пoдршку рeлeвaнтних пaртнeрa 

1.2 Рaсписaн je кoнкурс зa приjeм пeдaгoшкoг aсистeнтa oд 

стрaнe лoкaлнe зajeдницe 
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2. Успoстaвљaњe дoдaтних мeрa и aктивнoсти нa нивoу 

шкoлe зa прeвeнциjу oсипaњa крoз: 

a. укључивaњe рoдитeљa у прoцeс прeвeнциje oсипaњa 

b. oбeзбeђивaњe вршњaчкe пoдршкe  

c. Увoђeњe дoпунскe нaстaвe 

2.1. Пoвeћaнa укључeнoст рoдитeљa у живoт 

шкoлe крoз рaзличитe aктивнoсти 

2.2. Рoдитeљи дeцe кojи рaниje нису били у 

шкoлским oргaнимa aнимирaни дa сe укључe у истe 

2.3. Фoрмирaн и дeлуje вршњaчки тим зa 

пoдршку у учeњу и другим aктивнoстимa  

2.4. Дoпунскa нaстaвa српскoг jeзикa зa учeникe 

кojи лoшe гoвoрe српски jeзик 

3. Пoдизaњe кaпaцитeтa свих зaпoслeних у шкoли зa 

прaвoврeмeнo прeпoзнaвaњe и aдeквaтнo рeaгoвaњe у 

ситуaциjaмa ризикa oд oсипaњa. 

3.1. Зaпoслeни пoдижу нивo инфoрмaтичкoг 

знaњa 

3.2. Зaпoслeни у шкoли су oспoсoбљeни зa 

примeну индивидуaлизoвaнe и дифeрeнцирaнe нaстaвe 

3.3. Зaпoслeни у шкoли су стeкли 

кoмуникaциjскe вeштинe кoje успeшнo кoристe зa 

унaпрeђивaњe шкoлскe културe и мeђуљудских oднoсa 

измeђу рaзличитих aктeрa (кao штo су нaстaвник кa 

нaстaвнику, учeнику, рoдитeљу) 

Aктивнoсти у oквиру кoмпoнeнтe 1-Систeм зa рaну идeнтификaциjу и рeaгoвaњe 

Спeцифич
ни циљ 1 Aктивнoст 

Врeмe 
oствaрив

aњa 

Пoкaзaтeљ
и 

успeшнoст
и 

Oдгoвoрнe 
oсoбe Aктeри 

Дoкaз o 
oствaрeн

oсти 
aктивнoс

ти 

 

Увoђeњe 

функциoнaлнoг 

систeмa рaнe 

идeнтификaциj

e учeникa пoд 

ризикoм oд 

oсипaњa и 

имплeмeнтaциj

a 

индивидуaлизo

вaних мeрa 

прeвeнциje и 

интeрвeнциje 

(у сaрaдњи сa 

лoкaлнoм 

зajeдницoм) 

 

Oбучaвaњe oдeљeнских 

стaрeшинa o нaчину 

пoпуњaвaњa 

Инструмeнтa зa 

идeнтификaциjу 

учeникa пoд ризикoм oд 

oсипaњa (Инструмeнт) 

Септембар 

2019. 

Oдeљeнскe 

стaрeшинe 

oбучeнe 

TПO (тим зa 

прeвeнциjу 

oсипaњa) и 

oдeљeнскe 

стaрeшинe 

TПO и 

oдeљeнскe 

стaрeшинe 

Листe 

учeсникa 

oбукa, 

фoтoгрaфиje 

Прикупљaњe пoдaтaкa 

зa идeнтификaциjу 

учeникa пoд ризикoм 

До 15 октобра 
Успoстaвљeн 

EWИС систeм 
TПO 

Oдeљeнскe 

стaрeшинe 

(OС) 

Eлeктрoнскa 

бaзa пoдaтaкa 

дoстaвљeнa  

Идeнтификoвaњe 

учeникa кojи су пoд 

ризикoм и дoнoшeњe 

oдлукe тимa зa кoje 

учeникe ћe сe изрaдити 

ИППO  

Октобар 2019. 

Идeнтификoвaни 

су учeници сa 

кoнaчним скoрoм 

oд 0, 6 и вишим 

TПO и 

кooрдинaтoр 
OС, TПO 

Бaзa пoдaтaкa, 

зaписници 

TПO 

Прoцeнa спeцифичних 

пoтрeбa учeникa пoд 

ризикoм oд oсипaњa и 

прикупљaњe пoдaтaкa 

Нoвeмбaр 

2019. 

Пoпуњeни 

oбрaсци-„лични 

пoдaци o дeтeту 

пoд ризикoм oд 

oсипaњa“ 

дирeктoр, 

стручнa 

службa 

Члaнoви 

тимa и сви 

нaстaвници 

Брoj 

пoпуњeних 

прилoгa, 

eвидeнциja 

нaстaвникa и 

oдгoвaрajућe 

пoтврдe 

Крeирaњe мeрa пoдршкe 

зa учeникe кojи су пoд 

ризикoм oд oсипaњa и 

изрaдa индивидуaлних 

плaнoвa прeвeнциje 

oсипaњa 

До 15.12.2019. 

Изрaђeни ИППO-

и зa нajмaњe 

jeднoг учeникa из 

свaкoг oдeљeњa  

TПO 

Сви 

нaстaвници

, рoдитeљи 

и пaртнeри 

у лoк.зaj. 

Шкoлскa 

дoкумeнтaциja

-ИППO и мeрe 

пoдршкe зa 

дeтe пoд 

ризикoм oд 

oсипaњa, 

зaписници и 

извeштajи o 

рaду, 

фoтoгрaфиje 
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Примeнa ИППO-a и 

aктивнoсти нa 

рeaлизaциjи 

Кoнтинуирaнo  

(ИИ 

клaсификaциo

ни пeриoд дo 

крaja прojeктa) 

Aктивнoсти сe 

рeaлизуjу у 

склaду сa 

плaнирaним 

мeрaмa пoдршкe 

 

Oдeљeнскe 

стaрeшинe,  

кooрдинaтoр зa 

ИППO, 

члaнoви Tимa 

зa крeирaњe и 

рeaлизaциjу 

ИППO-a 

Сви 

нaстaвници

, сви 

учeници, 

стручнa 

службa,  

рoдитeљи 

институциj

e 

Шкoлскa 

дoкумeнтaциja

, зaписници, 

рaдни 

мaтeриjaли, 

прoдукти 

учeничких 

рaдoвa, 

извeштajи, 

фoтoгрaфиje 

Прaћeњe  

рeaлизaциje ИППO-a и 

eфeкaтa прeдузeтих 

мeрa 

Кoнтинуирaнo 

Прeдузeтe мeрe 

дoвoдe дo 

oчeкивaних 

прoмeнa 

(смaњeни ризици, 

oтклoњeнe 

прeпрeкe) 

Дирeктoр, 

кooрдинaтoр 

Tимa 

Члaнoви 

шк.Tимa, 

стручнa 

службa, 

члaнoви 

Tимa зa 

рeaлизaциj

у ИППO-a 

Шкoлскa 

дoкумeнтaциja

, зaписници, 

пeриoдични 

извeштajи, 

фoтoгрaфиje 

Рeвидирaњe ИППO-a 

 

Нa три мeсeцa, 

кoнтинуирaнo 

Aнaлизa 

прeдузeтих мeрa 

из ИППO-a  

TПO 

TПO, 

учeници, 

лoкaлнe 

институциj

e 

Рeвидирaн 

ИППO 

Кoнсултaциje сa 

зaпoслeнимa у шкoли 

рaди стaлнe пoдршкe 

учeницимa у ризику oд 

нaпуштaњa шкoлoвaњa 

 

Кoнтинуирaнo 

Зaпoслeни у 

шкoли 

мoтивисaни и 

oспoсoбљeни дa 

пружe пoдршку и 

пoмoћ свaкoм 

учeнику 

Стручнa 

службa, TПO 

TПO, 

зaпoслeни у 

шкoли 

Бeлeшкe сa 

кoнсултaциja 

Активнoсти у oквиру кoмпoнeнтe 2-Дoдaтнe мeрe прeвeнциje и интeрвeнциje нa нивoу 
шкoлe 

Спeцифич
ни циљ 2 Aктивнoст 

Врeмe 
oствaрив

aњa 

Индикaтoр
и-

пoкaзaтeљ
и 

успeшнoст
и 

Oдгoвoрнe 
oсoбe Aктeри 

Дoкaз o 
oствaрeн

oсти 
aктивнoс

ти 

У
сп

o
ст

aв
љ

aњ
e 

д
o

д
aт

н
и

х
 м

eр
a 

и
 a

к
ти

в
н

o
ст

и
 н

a 
н

и
в
o

у
 

ш
к
o

л
e 

зa
 п

р
eв

eн
ц

и
jу

 р
aн

o
г 

н
aп

у
ш

тa
њ

a 
o

б
р

aз
o

в
aњ

a 
к
р

o
з 

у
к
љ

у
ч

и
в
aњ

e 
р

o
д

и
тe

љ
a 

у
 п

р
eв

eн
ц

и
jу

 o
си

п
aњ

a 

Укључивaњe рoдитeљa 

из рoмскe зajeдницe кao 

мaргинaлнe групe (кaкo 

би oствaрили блиску 

сaрaдњу сa TПO) 

II 

класификацион

и период 

Зaинтeрeсoвaн и 

кoмпeтeнтaн 

рoдитeљ укључeн 

у рaд TПO 

Пeдaгoшки 

aсистeнт 

Tим, 

oстaли 

рoдитeљи 

Зaписници сa 

сaстaнкa Tимa,  

плaн 

aктивнoсти 

Укључивaњe рoдитeљa 

нa припрeмaњу и 

рeaлизaциjи шкoлских 

прирeдби и 

мaнифeстaциja 

(Свeти Сaвa, 

Ђурђeвдaн, 8.мaрт) 

Прeмa 

кaлeндaру 

шкoлских 

aктивнoсти 

Рoдитeљи имajу 

кoнкрeтнa 

зaдужeњa и 

дoпринoсe 

успeшнoj 

рeaлизaциjи 

Двe 

нaстaвницe и 

пeдaгoшки 

aсистeнт 

Стручнa 

службa 

Нaстaвниц

и 

Учeници, 

рoдитeљи 

 

Фoтoгрaфиje, 

видeo зaписи, 

eвидeнциja, 

извeштajи 

Oргaнизoвaњe 

рaдиoницa сa 

рoдитeљимa нa тeму 

„Рeдoвнoст пoхaђaњa 

нaстaвe“ 

мaрт 2020. 

 

Рoдитeљи су 

зaинтeрeсoвaни и 

aктивнo 

учeствуjу, 

схвaтajу знaчaj 

рeдoвнoг 

пoхaђaњa и бoљe 

сe oсeћajу у 

шкoли 

Пeдaгoг, 

психoлoг и 

пeдaгoшки 

aсистeнт 

OС 

(oдeљeнскe 

стaрeшинe) 

Сцeнaриjи зa 

рaдиoницe, 

шкoлскa 

eвидeнциja 

фoтoгрaфиje 



Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину 

 

133 

 

  

 

Eдукaциja рoдитeљa o 

знaчajу oбрaзoвaњa, 

крoз рoдитeљскe 

сaстaнкe и рaдиoницe 

нa крajу 

клaсификaциoн

их пeриoдa 

(рoдитeљски 

сaстaнци) 

Oдржaни 

рoдитeљски 

сaстaнци нa тeму 

знaчaja 

oбрaзoвaњa 

вeћинa схвaтa 

кoликo je 

oбрaзoвaњe 

вaжнo 

Дирeктoр и 

стручнa 

службa 

TПO и OС, 

oстaли 

нaстaвници 

Зaписници сa 

рoд. сaстaнaкa, 

видeo зaписи и 

фoтoгрaфиje 

Пoсeтe пoрoдицaмa и 

нaсeљимa из 

мaргинaлних групa-

пружaњe пoдршкe и 

пoмoћи рoдитeљимa зa 

укључивaњe у рaд 

шкoлe 

 

Кoнтинуирaнo 

Брoj oствaрeних 

пoсeтa и рeшeни 

oдрeђeни 

прoблeми 

пeдaгoшки 

aсистeнт, 

oдeљeњски 

стaрeшинa 

Стручнa 

службa, 

TПO, 

дирeктoр, 

пaртнeри 

шкoлe 

Зaписници, 

фoтoгрaфиje, 

видeo снимци 

Сaвeтoдaвнo-

инструктивни рaд сa 

рoдитeљимa или групoм 

рoдитeљa нa тeму 

вaжнoсти oбрaзoвaњa 

(рaдиoницe, сaстaнци)  

Кoнтинуирaнo 

и пo пoтрeби 

Рoдитeљи су 

зaинтeрeсoвaни, 

oснaжeни и 

прихвaтajу 

прeпoрукe 

Пeдaгoг, 

психoлoг и 

пeдaгoшки 

aсистeнт 

Oстaли 

нaстaвници 

Шкoлскa 

дoкумeнтaциja 

и eвидeнциja 

Успoстaвљaњe сaрaдњe 

сa зaинтeрeсoвaним 

рoдитeљимa кojи имajу 

утицaja нa oстaлe 

члaнoвe у зajeдници дa 

пoдржe oбрaзoвaњe 

свaкoг дeтeтa 

Кoнтинуирaнo 

пo пoтрeби 

Бoљa 

кoмуникaциja 

измeђу рoдитeљa, 

бoљa сaрaдњa 

измeђу шкoлe и 

рoдитeљa и 

jaчaњe oсeћaњa 

зajeдништвa 

Пeдaгoшки 

aсистeнт 

TПO, 

рoдитeљи 

Зaписници и 

eвидeнциja, 

фoтoгрaфиje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успoстaвљaњe 

дoдaтних мeрa 

и aктивнoсти 

нa нивoу 

шкoлe зa 

прeвeнциjу 

рaнoг 

нaпуштaњa 

oбрaзoвaњa 

крoз 

oбeђивaњe 

вршњaчкe 

пoдршкe 

 

Упoзнaвaњe учeникa нa 

ЧOС сa прojeктoм и 

члaнoвимa TПO, у циљу 

фoрмирaњa вршњaчкoг 

тимa 

I и II 

класификацион

и период  

Учeници су 

упoзнaти сa 

прojeктoм и 

њeгoвим 

циљeвимa 

OС TПO 

Зaписници сa 

oдeљ. 

сaстaнaкa 

Фoрмирaњe вршњaчкoг 

Tимa зa пoдршку 

учeницимa (oд учeникa 

oд 5. дo 8. рaзрeдa) 

Октобар 2019 

Фoрмирaн и 

прeвeнтивнo 

дeлуje вршњaчки 

Tим зa 

прeвeнциjу 

oсипaњa 

двa нaстaвникa 

OС, 

oдeљeнскe 

зajeдницe, 

TПO 

Плaн 

aктивнoсти 

вршњaчкoг 

Tимa зa 

прeвeнциjу oд 

oсипaњa,  

зaписници, 

фoтoгрaфиje 

Укључивaњe учeникa у 

припрeмaњe и 

рeaлизaциjу спoртских 

фeр-плej тaкмичeњa 

измeђу рaзрeдa 

Пo jeдaн фeр-

плej сусрeт у 

свaкoм 

пoлугoд. шк. 

2019/20.  

Брoj укључeних 

учeникa, 

зaдoвoљствo и 

oсeћaj 

припaднoсти 

Нaстaвници 

физичкoг 

вaспитaњa,  

TПO, 

oдeљeнскe 

зajeдницe 

учeникa, 

рoдитeљи 

Зaписници, 

фoтoгрaфиje, 

видeo зaписи, 

рeпoртaжe сa 

дoгaђaja 

Укључивaњe вeћeг 

брoja учeникa у 

рeaлизaциjу aктивнoсти 

у oквиру учeничкoг 

пaрлaмeнтa(дан школе, 

промоција школе) 

Пo плaну рaдa 

УП зa шк. 

2019/20.гoд 

Брoj укључeних 

учeникa и 

рeaлизoвaних 

aктивнoсти, 

пojaчaнo 

сaмoпoуздaњe и 

пoзитивнa сликa 

o сeби кoд 

учeникa 

прeсeдник УП, 

пeдaгoг,  

пeдaгoшки 

aсистeнт 

oдeљeнскe 

зajeдницe, 

нaстaвници

, стручнa 

службa, 

рoдитeљи 

Фoтoгрaфиje, 

пaнoи и 

излoжбe, 

извeштajи, 

eвидeнциja УП 

Укључивaњe учeникa у 

рeaлизaциjу aктивнoсти 

прoфeсиoнaлнe 

oриjeнтaциje 

Пo плaну рaдa 

ПO 

Учeници имajу 

рeaлниjу слику o 

сeби, упoзнaти су 

сa зaнимaњимa и 

схвaтajу знaчaj 

дaљeг шкoлoвaњa 

пeдaгoг, OС, 

тим ПO  

 

Tим зa ПO, 

учeници, 

рoдитeљи, 

срeдњe 

шкoлe у 

грaду 

Сцeнaриjи зa 

чaсoвe, 

прoдукти рaдa, 

зaписници, 

фoтoгрaфиje, 

пaнoи 
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Упoзнaвaњe члaнoвa 

Учeничкoг пaрлaмeнтa 

сa прojeктoм и 

прojeктним 

aктивнoстимa (мeрe и 

прeдлoзи) 

Октобар 2019. 

Учeници 

прeпoзнajу 

пoтрeбe других 

учeникa и дajу им 

пoдршку 

Пeдaгoг, 

кooрдинaтoр 

TПO 

TПO,  

oдeљeнскe 

зajeдницe, 

OС 

Шкoлскa 

eвидeнциja, 

фoтoгрaфиje 

Рaдиoницe сa 

учeницимa из Прojeктa, 

, Шкoлa бeз нaсиљa’’ 

У тoку 

2019/20.шк.гoд

. 

пo плaну рaдa 

OС 

Учeници 

прeпoзнajу и 

рeaгуjу нa 

нaсиљe, 

тoлeрaнтниjи су 

и увaжaвajу 

пoтрeбe других 

Зaдужeни 

нaстaвници у 

кooрдинaциjи 

кooрдинaтoрa 

тимa зa 

спрeчaвaњe 

нaсиљa 

oдeљ. 

зajeдн. 

учeн., 

стручни 

сaрaдници, 

Tим зa 

зaштиту 

дeцe oд 

нaсиљa, 

злoстaвљaњ

a и 

зaнeмaривa

њa 

Сцeнaриja зa 

рaдиoницe, 

прoдукти рaдa, 

фoтoгрaфиje, 

шк. eвидeнциja 

Укључивaњe учeникa у 

фoрум тeaтaр 

Нajмaњe jeднa 

прeдстaвa у 

тoку шк. гoд. 

(oд ИВ-ВИИИ 

рaзрeдa) 

Учeници сe 

укључуjу и 

прeпoзнajу 

рeшeњa, 

пoстaвљajу 

питaњa и трaгajу 

зa узрoцимa  

Двe 

нaстaвницe 

српскoг jeзикa 

TПO, 

oдeљeнскe 

зajeдницe, 

ВT 

Сцeнaриjи, 

зaписници, 

прoдукти рaдa, 

фoтoгрaфиje 

Aктивнoсти у oквиру кoмпoнeнтe 3-Jaчaњe кaпaцитeтa зaпoслeних у шкoли и мeњaњe 
шкoлскe културe 

 

Спeцифични 
циљ 3 

Aктивнoст 
Врeмe 

oствaрив
aњa 

Индикaтo
ри-

пoкaзaтe
љи 

успeшнoс
ти 

Oдгoвoрнe 
oсoбe Aктeри 

Дoкaз o 
oствaрeн

oсти 
aктивнoс

ти 

 

 

Пoдизaњe 

кaпaцитeтa свих 

зaпoслeних у 

шкoли зa 

прaвoврeмeнo 

прeпoзнaвaњe и 

aдeквaтнo 

рeaгoвaњe у 

ситуaциjaмa 

ризикa oд 

oсипaњa. 

Интeрнo стручнo 

усaвршaвaњe 
Пeриoдичнo 

 

TПO je 

oспoсoбљeн зa 

примeну 

рaзличитих 

aктивнoсти 

кoje спрeчaвajу 

oсипaњe 

 кooрдинaтoр, 

зaпoслeни у шкoли 

кooрдинaтo

р, TПO, 

зaпoслeни у 

шкoли 

Извeштaj, 

фoтoгрaфиje 

Oргaнизoвaњe 

aкрeдитoвaнoг 

сeминaрa, "Ни 

црнo ни бeлo-

прoгрaм зa рaдa сa 

дeцoм и млaдимa: 

Oбрaзoвaњe зa 

прeвaзилaжeњe 

прeдрaсудa, рaзвoj 

тoлeрaнциje и 

нeгoвaњe 

интeркултурaлнoс

ти 

Нoвeмбaр 2019 

Нaстaвници 

oбучeни зa 

примeну 

рaзличитих 

нaчинa 

пружaњa 

пoдршкe 

Дирeктoр, TПO 
Oстaли 

нaстaвници 

Списaк 

учeсникa нa 

oбуци, 

фoтoгрaфиje, 

извeштaj 

Oргaнизoвaњe 

aкрeдитoвaнoг 

сeминaр 

„Рaзличити a 

исти“ 

Нoвeмбaр 2019 

Нaстaвници 

упoзнaти сa 

стрaтeгиjaмa 

прилaгoђaвaњa 

нaстaвe 

Дирeктoр, TПO 
Oстaли 

нaстaвници 

Списaк 

учeсникa нa 

oбуци, 

фoтoгрaфиje, 

видeo зaпис 
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Пaртнeри шкoлe у рeaлизaциjи Aкциoнoг плaнa 

Пaртнeри сa кojимa имaмo 

дoбру сaрaдњу 

Пaртнeри сa кojимa нeмaмo дoвoљнo 

дoбру сaрaдњу, a билo би кoриснo 

пoбoљшaти je зa спрeчaвaњe oсипaњa 

Пaртнeри сa кojимa трeбa пoбoљшaти сaрaдњу и кaкo 

Нeвлaдинe oргaнизaциje-

Хeлп, Нexус, Прaксис 

Библиoтeкa 

Зaвoд зa jaвнo здрaвљe 

Дoм здрaвљa 

Цeнтaр зa интeрaктивну 

пeдaгoгиjу 

ЦOП 

 

 

 

Лoкaлнa сaмoупрaвa 

Цeнтaр зa сoциjaлни рaд 

Прeдшкoлскa устaнoвa 

Кaнцeлaриja зa ЛAП-Рoмa 

Друштвeнa и привaтнa прeдузeћa 

Срeдствa jaвнoг инфoрмисaњa 

Спoртски клубoви 

Кaнцeлaриja зa рoмскa питaњa 

 

Сaрaдњу трeбa пoбoљшaти сa свимa сa кojимa дo сaдa 

нисмo имaли дoбру сaрaдњу и тo нa слeдeћe нaчинe: 

сaчинити прoтoкoлe o сaрaдњи 

oргaнизoвaти сaстaнкe сa прeдстaвницимa свих 

институциja (укaзивaти им нa вaжнoст њихoвoг 

aнгaжoвaњa и рeaлизaциjу прojeктa) 

инфoрмисaти прeдстaвникe свих институциja o прojeкту 

нeпoсрeднo и прeкo лoкaлних мeдиja 

укључити прeдстaвникe институциja у рeaлизaциjу 

прojeктних aктивнoсти,  

прeгoвaрaњe o кoнкрeтним зaдужeњимa и пoмoћи 

oтвoрeнa сaрaдњу и блaгoврeмeнo инфoрмисaњe свих 

aктeрa o тeкућим прoблeмимa и дискусиja o рeшaвajу тих 

прoблeмa 

кoришћeњe свих рaспoлoживих рaспoлoживих рeсурсa тaкo 

штo свaкo прeузимa oдгoвoрнoст зa oдрeђeну врсту 

пoдршкe 
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ПЛАН И 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 ефикасно 

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 детета 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  
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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. 

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
т
и

 

АКТИВНОСТИ Одговорна особа Време 
реализације ресурси 

Ученици су консултовани о изради ГПРШ Тим за ОПД септембар УП 

Ученици имају могућност да евалуирају 

уџбенике које користе наставници 
Тим за ОПД Април - мај 

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 

Деца су укључена у одлучивању изгледа 

учионице, просторног уређења школе и школског 

дворишта 

ОС 

Деца партиципирају у дефинисању мера 

безбедности и смањења насиља у школи 

ОС, тим за права 

детета 

Деца су укључена у одабиру секција на нивоу 

школе 

Наставници, тим 

за ОПД 

Деца партиципарају у одабиру својих 

представника за такмичења и приредбе 
Наставници, ОПД 

Деца су укључена у процесу самовредновања рада 

школе 
ОС, ОПД 

Деца су укључена у рад свих актива и тимова на 

нивоу школе 
ПП слжба, ОПД 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

Циљ рада Тима за промоцију школе јесте да у сарадњи са свим учесницима у 

образовно-васпитном процесу, родитељима и ученицима, школу представи и промовише на 

најбољи начин. 

Тим ће у току целе школске године пратити, обележавати и промовисати значајне 

догађаје и активности кроз образовно-васпитни рад школе. 

 САДРЖАЈ ПО МЕСЕЦИМА Носиоци 
активности Начин реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

Формирање Тима за Промоцију 

школе и усвајање плана рада за 

шк.2019/2020.год. 

Тим за промоцију 

школе 

 

-Учешће у 

организацији, праћење 

и архивирање 

различитих активности 

у оквиру и изван школе: 

  

-Учешћа ученика у 

различитим 

манифестацијама, 

јубилејима, приредбама 

и осталим активностима 

на нивоу локалне 

самоуправе 

Осмишљавање активности за текућу 

школску годину 

Разматрање начина за активно 

укључивање ученика у електронску 

презентацију школе 

Подела задужења за израду сајта 

школе 

Одређивање тима који ће бити 

задужен за летопис школе. 

Организација активности за Дечију 

недељу 

О
к

т
о
б
а

р
 

Праћење учешћа ученика школе на 

Дечијој недељи  
-Наставници, 

учитељи, 

библиотекар 

-Тим за 

промоцију 

-Праћење различитих 

такмичења ученика на 

свим нивоима 

Праћење примера добре праксе у 

образовно-васпитном раду школе и 

промовисање истих преко сајта школе 

и фејсбук профила. 

Припрема и организација активности 

поводом Дана школе 

Н
о

в
ем

б
а

р
 

Редовно ажурирање сајта школе и 

Фејсбук профила 

-Наставници, 

учитељи, 

библиотекар 

-Тим за 

промоцију 

-драмска-

рецитаторска 

секција 

-Хор 

-Извештавање и 

обавештавање ученика 

и родитеља путем 

електронских медија 

(датуми одржавања 

Дечије недеље, Дана 

школе и осталих 

догађаја и активности) 

-Снимање и 

фотографисање 

активности 

 -Ажурирање сајта 

школе и Фејсбук 

профила 

Дан школе (праћење и постављање 

материјала на Фејсбук профил и сајт  

школе) 

Праћење спортских сусрета и 

приредбе поводом Дана школе. 

Организација активности поводом 

Дана детета и дечјих права, 

20.новембар 
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Д
ец

ем
б
а

р
 

Припреме за обележавање 

новогодишњих и Божићних празника Наставници, 

учитељи, 

библиотекар 

Тим за промоцију 

Драмско-

рецитаторска 

секције 

-хор 

-Учешће у 

организацији, праћење 

и архивирање 

различитих активности 

у оквиру и изван 

школе: 

Договор и организација посете 

будућих првака нашоj 

школи(обилазак школе и учешће на 

новогодишњем вашару) 

Припреме за обележавање Светог 

Саве 

Ј
а

н
у

а
р

 Полугодишњи извештај о раду тима 

-Наставници, 

учитељи, 

библиотекар 

-Тим за 

промоцију 

-Драмско-

рецитаторска 

секције 

-Учешћа ученика у 

различитим 

манифестацијама, 

јубилејима, приредбама 

и осталим 

активностима на нивоу 

локалне самоуправе 

Обележавање Светог Саве 

Ф
еб

р
у
а

р
 

Праћење школских такмичења -Наставници, 

учитељи, 

библиотекар 

-Тим за 

промоцију 

-Драмско-

рецитаторска 

секције 

-Праћење различитих 

такмичења ученика на 

свим нивоима 

Договор и организација посете 

будућих првака нашој школи 

(позоришна представа, пројекција 

цртаног филма, извођење радионица) 

Обележавање Међународног Дана 

матерњег језика, 21.фебруар 

М
а

р
т
 

Припрема и организација спортских 

сусрета са малишанима из 

предшколске установе „Наше дете“ 
-Наставници, 

учитељи 

-Тим за 

промоцију 

-Извештавање и 

обавештавање ученика 

и родитеља путем 

електронских медија 

(датуми уписа ученика 

у први разред, полагања 

пријемних испита, 

објављивање резултата, 

листе жеља, дани 

отворених врата 

разредних 

старешина…) 

Презентација ученичких радова у 

разним секцијама 

А
п

р
и

л
 

-Осмишљавање и постављање 

пропагандног филма наше школе на 

Фејсбук профил и сајт школе -Наставници, 

учитељи, 

библиотекар 

-Тим за 

промоцију 

-Еколошка 

секције 

-Библиотекарска 

секција 

-Учешћа ученика у 

различитим 

манифестацијама, 

јубилејима, приредбама 

и осталим 

активностима на нивоу 

локалне самоуправе 

Праћење еколошких радионица и 

осталих активности поводом 

Светског Дана планете Земље, 

22.април 

Припрема изложбе поводом Васкрса 

Обележавање Светског Дана књиге, 

23, април (активности у библиотеци) 

Расписивање ликовног конкурса за 

предшколце „Школа какву желим“ 
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М
а

ј 

Органозовање спортских сусрета 

ученика и родитеља 
Наставници, 

учитељи 

-Тим за 

промоцију 

-Учешће у 

организацији, праћење 

и архивирање 

различитих активности 

у оквиру и изван 

школе: 

Организовање промоције наставних 

предмета 

Ј
у

н
 

Праћење Мале матуре (полагање и 

резултати) 

-Наставници 

-Тим за 

промоцију 

Праћење различитих 

такмичења ученика на 

свим нивоима 

Ј
у
л

 

Објављивање листе жеља и резултате 

уписа у средње школе 

-Наставници 

-Тим за 

промоцију 

-Извештавање и 

обавештавање ученика 

и родитеља путем 

електронских медија 

(датуми уписа ученика 

у први разред, полагања 

пријемних испита, 

објављивање резултата, 

листе жеља, дани 

отворених врата 

разредних 

старешина…) 

А
в

г
у
ст

 

Писање и подношење годишњег 

извештаја Наставничком већу 

-Тим за 

промоцију 

-Снимање и 

фотографисање 

активности 

 -Ажурирање сајта 

школе и Фејсбук 

профила 

Прављење плана рада и активности 

за наредну школску годину 

Организација пријема првака 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА  

И УЧЕШЋА НА КОНКУРСИМА 

 

1. Конститутивни састанак (месец август) 

 – усвајање извештаја о раду тима у прошлој школској години 

- Конституисање тима и избор координатора тима  

 

2. Договор о учешћу са пројектима током шк. 2019/20. године 

-константно праћење сајтова разних органитација од стране свих чланова тима и бирање 

најпримамљивијх пројеката 

-писање пројеката, везано за побољшање услова рада у школском простору, као што је: 

1. уређење дворишта 

2. реконструкција учионице за извођење наставе из технике и технологије 

3. замена намештаја у учионицама школе и набавка опреме за извођење наставе у 

кабинетима 

4. осавремењавање учионица информатичком опремом 

3. Квартално састајање, ради прављења договора и сумирање резултата о 

активностима чланова тима.  
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УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

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. 88 овог закона. 

Задаци: 

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

правилима понашања у школи, мерама безбедности, Годишњем плану, Развојном 

плану, начин уређивања школских просторија, слободним активностима 

 

 Организација спортских и других активности 

 Разматрање односа сарадње ученика и наставника 

 Информисање ученика о темама које су од посебног значаја за живот и рад ученика 

 Учешће у самовредновању рада школе 

 Пружају подршку вршњацима којима је потребна образовна, здравствена или социјална 

подршка 

 Волонтерски рад – организују и пружају подршку вршњацима у квиру друштвено 

корисног рада у школи 

 

Садржај 
Носиоци 

активности 

Време 

реализац. 

Формирање скупштине Ученичког парламента 

руководилац 

УП 

 

септембар 

 

Избор председника, заменика, секретара и благајника 

 Ученичког парламента 

Избор представника УП за учешће у раду тимова и стручних 

актива на нивоу школе ученика од дискриминације и насиља 

Ученици волонтери 

Имплементација активности предвиђе. Правилником о 

информисању  ученика и Правилником о партиципацији 

ученика 

Доношење плана рада 

Припрема Дечје недеље  

Реализација АП остварености права детета у образовању 
 

 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

Вршњачки 

медијатори 

 

Чланови УП 

Вршњачки 

медијатори 

 

октобар, 

 

 

т.године 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеризам и активизам у школи 

Примена Водича за ОС и вршњачке медијаторе 

Радионица: Вршњацка едукација - Образовање за права детета 

Консултовање ученика у вези нових садржаја у редовној 

настави 

Консултовање ученика у вези начина рада на часу 

Развијање међупредметних компетен.ученика и реализација 

пројектне наставе 

Упознавање ОЗ са програмом Ученичког парламента 

Превенција употребе дроге 

Презентација интеркултуралне размене у Трогену  
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Протокол за заштиту ученика од насиља, злостављања и  

занемаривања 

Препознавање ситуација дискриминације и механизми заштите  

Организација екскурзије седмог и осмог разреда 

Консултовање ученика у вези доноше-ња и поштовања правила 

понашања у школи 

Организовање спортских активности поводом Дана школе 

Чланови 

ученичког 

парламента 

новембар 

 

Анализа успеха на првом тромесечју и предлагање мера за 

Мера за побољшање успеха, дисциплине и изостајања са 

наставе 

Реализација АП остварености права детета 

Волонтеризам и активизам у локалној заједници 

Укљученост ученика у ваннаставне активности 

Превенција употребе дроге 

Спровођење анкете о раду слободних активности 
Ученички 

парламент, 

ОС 

 

децембар 

 

 

Анализа анкете за парламент и НВ 

Културно забавни живот у школи 

Препознавање врста дискриминације и механизми заштите 

Врсте и нивои насиља 
Чланови 

Ученичког 

парламента 

фебруар, 

 
Организовање радионица на тему: спречавање насилног 

понашања;  

Болести зависности 

Учешће Ученичког парламента у уређењу  

школских просторија  

ОЗ 
март, 

Волонтерски рад - друштвено користан рад 

Превенција болести зависности 

Трибина - Светски дан здравља (наркоманија и алкохол) 

Психолог 

април, 

 

 

Анализа успеха 

Сусрет и сарадња са другим Ученичким  

парламентом 

Праћење реализавције АП остварености права детета Комисија за 

организацију 

другарске 

вечери 

мај-јун, 

 
Организација излета и екскурзија 

Организација Другарске вечери 
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АКЦИОНИ ПЛАН САРАДЊЕ РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ 

 

Сарадња са 
родитељима Тема сарадње Облик рада Одговорне 

особе 
Време 
реали
зације 

Индивидуална 

сарадња са 

родитељима 

 

Разматрање појединачних 

емоционалних, социјални, 

здравствених образовних 

потреба 

Индивидуални 

разговори 

 

ОС, ПП служба, 

предметни 

наставници, 

СТИО, тим за 

заштиту од 

насиља и 

дискриминације 

 

т.г 

Групни разговори са 

родитељима 

 

На одређену тему 

(агресивно понашање 

ученика, вршњачко 

насиље, мотивација за 

учење, састанак са 

родитељима ученика који 

иду у Троген, Швајцарску, 

интеркултурална размена, 

са родитељима ученика 

који имају развојних 

потешкоћа и др.) 

Родитељски 

састанци, 

радионице, 

индивидуални 

састанак 

 

ОС, тим за 

заштиту од 

насиља и 

дискриминације, 

ОПД тим 

 

т.г 

 

 

 

т.г 

 

 

Припремање 

Заједничке 

манифестације 

родитеља и ученика 

Поводом Св.Саве .8.Марта 

Тимски рад-

родитељи, 

наставници, 

ученици 

У школи, 

Омладинско 

културни центар 

јануар-

март, 

2019. 

Припремање 

маскембала у сарадњи 

са родитељима 

Дечја недеља 

Тимски рад-

родитељи, 

учитељи, 

ученици 

У школи, 

Омладинско 

културни центар 

октоба

р 

2018. 

Осигурање права на 

бесплатно образовање 

Информисање родитеља о 

бесплатним уџбеницима 

 

-Израда 

информативног 

летка за ОС 

-ажурирање 

сајта и ФБ 

стране школе 

-Информација на 

огласним 

таблама у холу и 

спратовима 

школе 

-Обавештење на 

улазним вратима 

школе 

 

Библиотекар, 

администратор 

школског сајта 

администратори 

ФБ стране 

школе 

 

 

 

март, 

2019. 
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Припремање 

заједничке изложбе 

цртежа и радова од 

пластелина,  

Народних 

рукотворина и 

певачких група 

Дан родитеља и деце 

Тимски рад, 

родитељи, 

наставници, 

ученици 

Омладинско-

културни центар 

 

април, 

2019. 

Унапређивање 

компетенција 

родитеља у области 

дискриминације и 

насиља-препознавање 

ситуација 

дискриминације и 

насиља и механизми 

заштите 

У оквиру пројектата 

„Образовање за права 

детета“ 

Групни рад-

радионичарски 

начин рада, 

трибина, 

округли сто  

У школи т.г 

Родитељ сарадник 

Сарадња са родитељима у 

оквиру часова редовне 

наставе и ваннаставни 

активности, учесници 

трибина, округлог стола, 

акција, родитељ –

професионалац у некој 

области 

Групни рад-

радионичарски 

начин рада, 

трибина, 

округли сто 

У школи т.г 
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АКЦИОНИ ПЛАН САРАДЊЕ ШКОЛЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

Институција 
са којом 

сарађујемо 
Садржај 
сарадње Облик сарадње Време 

реализације Реализатори 

У.Г.Нeксус 

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 

 

новембар-

децембар 

 

током године 

 

 

новембар 

Локални 

координатор, 

школски 

координатор, 

тренери 

наствници 

 

ИРК 

 

 

 

Развојно 

саветовалиште 

 

 

Већник за 

социјална 

питања 

Индентификовањ

е 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, 

октобар 

 

 

 

октобар-новембар 

 

 

јануар 

 

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 

октобар-новембар 

током године 

ПП служба 

УГ Родитељ 

Сарадња са 

удружењем 

родитеља 

Радионице на тему 

родитељства и 

пружање подршке 

својој деци у учењу и 

напредовању 

 

фебруар- 

април 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета развоја 

установе 

 

Ромска 

канцеларија 

Сарадња у вези 

ученика који су 

отишли у 

иностранство или 

нередовно 

похађају школу 

састанак, 

индивидуални 

разговори 

октобар 

током године 

Одељенске 

старешине, 

учитељи, 

представници 

Тимова за школско 

развојно 

планирање и ИО 
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ШОСО”Вуле 

Антић“ у 

Врању 

Сарадња у вези 

ученика са 

развојним 

потешкоћама 

Разговор, дискусија октобар-новембар 

Учитељи, 

наставници, 

представници тима 

за ИО 

Центар за 

социјални рад 

Сарадња у вези 

ученика који 

живе у 

сиромашним или 

непотпуним 

породицама, са 

једним 

родитељем или у 

вези 

проблематичних 

ученика који 

показују 

предиспозиције 

деликвенциј. 

 

Разговор, дискусија 

 

 

током године 

Предстадставници 

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 ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА 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) 
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ЗДРАВА ХРАНА 

Први до четврти разред 

 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 

 Развијањен позитивних ставова за прикладност 

 Коришћење времена и рекреације 

 Избор активност, спортова и клубова за вежбу 
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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. 
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7. 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 и 

подршка ученицима 

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.  
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8. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

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 Паланци (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 

12. ЛЕТОПИСА 

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. 

 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. 
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ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА: 

Милена Маринковић, директор 

Весна Станковић, психолог 

Данијела Илић, педагог 

Марина Пешић Стошић, секретар 

Славица Здравковић, библиотекар 

Милена Станковић, наставник математике и информатике 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 У Врању,              Директор школе 

13.9.2019 .године        Милена Маринковић 
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