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1. УВОД 
 

     Годишњи план рада представља основни радни инструмент којим се обезбеђује 

синхронизованo, рационално и ефикасно организована делатност свих учесника у 

васпитно-образовном процесу. Планом рада је утврђена организација и динамика 

остваривања образовно – васпитних активности, развојни план школе, протокол о 

заштити ученика, план самовредновања школе, одређени носиоци тих активности и 

праћење остваривања циљева и задатака  васпитно-образовног процеса. 

     

    Овај план полази од чињенице да смо ушли у једно ново време у којем су врло 

изражене промене у свим аспектима нашег друштва, ново време које захтева и нове 

перформансе човека, што је одлучујуће за избор циљева васпитања и образовања у 

следећем раздобљу. 
 
   Школа представља сложени систем послова, од једноставнијих, какви су помоћно-

технички послови до сложенијих какви су образовно-васпитни задаци наставника, 

стручних сарадника, директора и других извршилаца образовно-васпитних задатака 

школе. 

 

 Приликом израде Годишњег плана рада школе полазило се од следећих захтева: 

 

а) КОМЛЕКСНОСТ - Планом се разрађују и уређују сви облици васпитно-образовног 

рада. Овакво програмирање омогућава и да се вреднује рад у школи. 

 

б) КОНКРЕТНОСТ - Планови рада су конкретни, односно тачно је одређено када ће 

који задатак бити реализован и ко су извршиоци задатака. 

 

в) РЕАЛНОСТ - Заснована на стеченом искуству у досадашњем раду. Основни елементи 

од којих се полазило приликом израде овог плана били су: материјално-технички услови 

рада школе кадровска структура и време потребно за реализацију. 

 

 

1.1. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ 
☺   Континуирано унапређивање професионалних компентенција запослених у школи за 

рад на онлајн платформи Microsoft Teams. 

☺ Унапређивање професионалних компентенција запослених у школи, за рад са 

ученицима са сметњама у развоју, инвалидитетом и тешкоћама у раду. 

☺ Квалитетније укључивање ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом и                         

тешкоћама у учењу у образовни процес. 

☺ Подизање компентенција наставника и њихово оснаживање за рад у инклузивном 

одељењу;  

☺ Подршка ученицима у смислу стварања безбедне климе у школскоj средини; 

☺ Унапређивање васпитног рада одељењских старешина;  

☺ Унапређивање рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;   

☺ Адекватна примена образовних стандарда у свакодневном образовно-васпитном раду 

школе;  

☺ Стручно усавршавање наставника – које је у протеклој години било задовољавајуће;  

☺ Унапређивање рада ваннаставних активности и секција уколико се остваре циљеви 

развојног плана установе; 

☺ Задаци који предстоје су и подстицање тимског рада као и тражење стручне помоћи од 

педагошких саветника по питањима везаним за тимски рад; 
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☺ Исто тако, радиће се на бољој повезаности између стручног већа наставника разредне 

наставе и стручних већа из предметне наставе. 

☺ Пружање максималне помоћи ученицима осмих разреда у припремању за полагање 

завршног испита и избор адекватне средње школе.  У току школске године поклонити 

посебну пажњу професионалном информисању и оријентацији, како кроз наставне 

садржаје, рад одељењских старешина, тако и ангажовањем психолошко – педагошке 

службе и осталих чланова тима за професионалну оријентацију ученика. 

 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

Табела 1  – Основни подаци о школи 

 
Назив школе ОШ „Филип Вишњић“ 

Адреса Салвадора Аљендеа 17, Београд 

Телефон 011/  2784 - 584 

Факс 011/ 783303 

Званичан мејл школе osvisnjic@ptt.yu 

Сајт www.osfilipvisnjic.edu.rs 

Пиб 100210152  

Име и презиме директора школе Весна Милић 

Датум прославе Дана школе 19.11.2021.  

Датум оснивања школе 1909. године 

 

Табела 2 – Ранији називи школа 

Назив Од До Напомена  

„Основна школа на 

Смедеревском ђерму“ 

 

1909 1931  

Основна школа „Филип 

Вишњић“ на Смедеревском 

ђерму 

1931 1933  

Државна народна школа 

„Филип Вишњић“ 

1933 1937  

Државна народна школа 

„Филип Вишњић“ 

 

1937 1947 Школа се дели на мушку и 

женску народну школу 

„Основна школа бр. 16“, 

„Основна школа бр. 30“. 

 

1947 1952 Мушка школа 

Женска школа 

 

 

Летопис школе води се од 1.9.1972. године у рукописној верзији. Први летописци су били 

учитељица Оливера Гонцић од 1972 – 1976. год. и Дутина Славна, проф. српског језика  

од 1977 – 1990. год. Од школске 1991/92 летопис води Гаврило Јанчић, проф. српског 

језика и књижевности.  
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3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА ШКОЛЕ  
 

3.1. Закони 
1. Закон о основама система образовања и 

васпитања  

„Службени гласник РС, бр. 88/2017, 

27/2018-др. закони и 10/2019, 6/2020, 

129/2021. 

2. Закон о основном образовању и васпитању ,,Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 

101/2017,27/2018/ -др. закони 10/2019, и 

129/2021. 

3. Закон о уџбеницима  

 

„Службени гласник РС“- број 27/18 

4. Закон о службеној употреби језика и писма  
 

''Сл.гласник РС“ 

бр.45/91,53/93,67/93,48/94,101/05,30/10. 

 

 3.2. Подзаконски акти (правилници) 

 

 
Разред       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС-ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК 

1.  

 

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 („Службени гласник РС” - Просветни гласник, број 10/17, 12/18, 15/18, 

18/18, 1/19 и 2/20)  

2.  

 

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

васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 16/18, 3/19 и 5/21)  

3.   

 

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

васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 5/19, 1/20, 6/20 и 7/22)  

4.  

 

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

васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 11/19, 6/20 и 7/21)  

5.  

 

Правилник 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 васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 

3/20, 6/20 и 17/21)  

6.   

 

Правилник 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 васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 

3/20, 6/20 и 17/21) 

7.  

 

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

васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21 

и 17/21)  

8.  

 

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

васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 11/19, 2/20, 6/20, 5/21 и 

17/21)  

 

 

 

 



9 
 

 
 

3.2.1. Остали правилници 
 

1. Правилник о ближим упутствима организовања 

целодневне наставе и продуженог боравка 

,,Сл. гл. РС- '' бр. 77/2014.год. 

2. Правилник о организацији и остваривању 

наставе у природи и екскурзије у основној 

школи 

„Службени гласник РС “, број 30 од 25. 

априла 2019. год. 

3. Правилник о наставном плану за други циклус 

основног образовања и васпитања и  наставном 

програму за пети разред основног образовања и 

васпитања 

,,Сл. гл. РС-Просветни гласник'', 

бр.6/2007, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 1/2013. 

4/2013 11/2016, 6/2017  и 8/2017,7/2018. 

9/2017,12/2018,15/2018-77 (др. правилник) 

4. Правилник о плану наставе и учења за седми и 

осми разред основног образовања и васпитања 

,,Службени гласник РС- Просветни 

гласник“, бр. 18/2018 од 17.12.2018. 

5. Правилник о измени правилника о наставном 

плану и програму основног образовања и 

васпитања – упутство за остваривање плана и 

програма ваннаставних и осталих активности 

„Службени гласник - Просветни гласник“ 

бр. 1/2009. 

6. Правилник о општим стандардима постигнућа-

образовни стандарди за крај обавезног 

образовања 

,,Службени гласник РС-Просветни 

гласник'', бр.5/2010. 

7. Правилник о образовним стандардима за крај 

првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа 

и друштво 
 

Просветни гласник РС, бр.5, 7 јун 2011.  

8. 

 

Правилник о оцењивању ученика у основном 

образовању у васпитању 

(,,Сл. гласник РС“ бр. 34/2019, 
 59/2020 и 81/2020) 

10. Правилник о степену и врсти образовања 

наставника и стручних сарадника у основној 

школи и допуна тог правилника  

Правилник о измени Правилника о степену и 

врсти образовања наставника и стручних 

сарадника у основној школи 

„Сл.гл.РС-Просветни гласник бр.4 од 

08.06.2017. и 11/2019 

 

 „Службени гласник РС-Просветни 

гласник“ бр.5/2022. 
 

 

 

11. Правилник о додатној образовној здравственој и 

социјалној подршци детету и ученику 

,,Сл. гл. РС“, бр.80/2018 

12. Правилник о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање 

,,Сл. гл. РС, бр.46/2019 104/2020. 

 

13. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

,,Сл. гл. РС, бр.30/2010 

14. Правилник о ближим упутствима за утврђивања 

права на индивидуални образовни план, његову 

примену и вредновање  

,,Службени гласник РС”,  74/2018 

15. Правилник о програму завршног испита у 

основном образовању и васпитању 

„Сл. гласник  РС - Просветни гласник“ 

бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014,12/2014, 2/2018 
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16. Правилник о календару образовно – васпитног 

рада основне школе за шк. 2022/2023. годину 

„Сл. гласник  РС - Просветни гласник“ бр. 

5/2022. 

17. Правилник о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

“Службени гласник РС”, број 109 од 19. 

новембра 2021. године   

18. Правилник о стандардима квалитета рада 

установе 

,,Службени гласник РС”, 14/2018 

19. Правилник о вредновању квалитета рада 

установe 

,,Службени гласник РС”, 20/19 

20. Правилник о стандардима компетенција за 

професију наставника и њиховог 

професионалног развоја 

,,Службени гласник РС” 5/2012 

 

 

21. Правилник о поступању установе у случаји 

сумње или утврђеног дискримиаторског 

понашањаи вређања угледа, части или 

достојанства личности 

„Службени гласник РС - Просветни 

гласник“ бр.65/2018. 

22. Правилник о стандардима компетенција 

директора установа образовања и васпитања 

,,Службени гласник 38/2013 

23. Правилник о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања 

,,Службени гласник РС” 73/16 од 

31.8.2016.год  

 

24. Правилник о норми часова непосредног рада са 

ученицима наставника, стручних сарадника и 

васпитача у основној школи  

(Сл.гласник РС, Просветни гласник,бр. 

2/92, 2/2000) 

25. Правилник о обављању друштвено – корисног, 

односно хуманитарног рада 

„Службени гласник РС“, број 68/2018. 

26. Правилник о ближим условима за остваривање и 

начин осигурања квалитета и вредновање 

наставе на даљину у основној школи 

„Службени гласник РС“, број 109/2020. 

 

27. Правилник  о садржају и начину вођења 

евиденције и издавању јавних исправа у 

основној школи 

(Сл.гласник РС“ бр. 66/2018, 82/2018, 

37/2019, 56/2019, 111/2020 и 6/2021) 
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3.3. Интерни и општи акти школе 
 

1. Статут ОШ „Филип Вишњић“ Донет 21. јуна 2019. год., бр. 640/1 

2. Развојни план Основне школе ,,Филип 

Вишњић”,,Пуна школа ђака” 

За период од шк. 2021/2022 – 2025/2026. 

год., усвојен 30. јуна 2021. 

3. Школски програм за први и други циклус 

основног образовања и васпитања 

Донет 13. јуна 2022. године и важи од 

1.9.2022. до 31.8.2026. године, бр.143/8 

4. Извештај о раду школе  За школску 2021/2022. год. 

5. Правилник о безбедности и здрављу на раду Бр. 526/1 од 3.6.2019.год. 

6. Правилник о мерама, начину и поступку 

заштите и безбедности ученика за време 

остваривања образовно васпитног рада и других 

активности које организује Основна школа 

,,Филип Вишњић" 

 

Бр. 243 од 20. марта 2018. год. 

7. Правила заштите од пожара Бр. 69 од 31.1.2013.год. 

8. Правилник о испитима у основној школи Бр. 650/1 од 21.6. 2019. год. 

9. Правилник о раду ОШ „ Филип Вишњић“ Бр. 233 од 20.3.2018.год. 

10. Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених 

Бр. 646/1 од 21.6. 2019. год. 

11. Правилник о организацији и систематизацији 

послова 

Бр. 240 од 20.3. 2018. год. 

10. Правилник о васпитно – дисциплинској 

одговорности ученика 

Бр. 647/1 од 21. 6. 2019. год. 

12. Правилник о похвалама и наградама ученика Бр. 242 од 20.3. 2018. год. 

13. Пословници о раду:  

 Школског одбора 

 Савета родитеља 

 Наставничког већа  

 Ученичког парламента 

 

Бр. 642/1 од 21.6. 2019. год. 

Бр. 644/1 од 21.6. 2019. год. 

Бр. 645/1 од 21.6. 2019. год. 

Бр. 648/1 од 21.6. 2019. год. 

14. Извештај о самовредновању За шк. 2021/2022. год. 

 

3.4. Услови за остваривање васпитно-образовног рада 

 

3.4.1. Статус школе 

Школа је организована као установа основног образовања и васпитања и у 

свом саставу нема издвојених одељења. 

Поред редовних одељења, у школи је организован и продужени боравак 

ученика у три васпитне групе. 

Седиште школе је у Београду, Салвадора Аљендеа 17, Општина Палилула. 
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4. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

 

4.1. Услови средине у којој школа ради 

         Пространо школско двориште, можда једно од највећих у Београду, представља 

својеврсни парк у ком доминирају висока стабла платана. Двориште се ослања на два 

парка за децу. Школа је у близини последње станице, односно окретнице одређеног броја 

аутобуса, а у истом крају се налази и велики број продавница, апотека, као и пијаца. У 

непосредној близини школе се налази вртић ,,Славујак“.  

   

4.2. Материјално-технички и просторни услови рада школе 

У школској 2022/23. години ученици су распоређени у 24 одељења редовне 

наставе, једно комбиновано одељење, три групе продуженог боравка. Од  школске 

2021/22. године школа je прешла на једносменски рад. Ученицима од првог до четвртог 

разреда ће први час почињати у 8:00 часова, а  ученицима од петог до осмог разреда у 

8:50 часова. Постоји организовани боравак у првом и другом разреду. Ове школске 

године ученици су распоређени у три одељења у првом, другом, трећем, четвртом, петом, 

шестом, седмом и осмом разреду. 

 

4.2.1. Школски простор који се користи за образовно- васпитни рад 

Назив просторије Свега  

Учионица 19 

Кабинети за физику и хемију, биологију, информатику и рачунарство   3 

Радионице за техничко и информатично образовање (технику и технологију)   2 

Просторије за продужени боравак   2 

Библиотека са учионицом   1 

Фискултурна сала са осталим пратећим просторијама    1 

Спортски терени (за мали фудбал и рукомет и кошаркашки терен – бетонирани и травнати)   3 

Школско двориште за зеленим површинама   2 
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4.2.2. Oстале просторије у школи 

Назив просторије Свега  

Наставничка зборница 1 

Канцеларије (директора, секретара, ПП службе, финансијско рачуноводствене послове) 4 

Кухиња са трпезаријом 1 

Свлачионице за ученике/ ученице са тушевима и  2 мокра чвора 2 

Санитарни чвор (12 за ученике и 2 за запослене) 14 

Хол школе 1 

Просторија за чистачице 1 

Просторија за наставнике 1 

Просторија (са алатима ) за домара 1 

Остава за хигијену 1 

Остава за одлагање наставних средстава 1 

Котларница 1 

Архива 1 

 

4.3. Распоред коришћења просторија за наставу 

Сви видови рада у предметној настави изводиће се у кабинетима и наменским 

учионицама. Специфичност у овој школској години, као и у претходној је да нема 

класичне кабинетске наставе већ свако одељење, због појачаних епидемиолошких мера, 

има своју учионицу. 

 Разредна настава изводиће се у 12 учионица, које су добро опремљене. Поједини 

садржаји који су се пре појачаних епидемиолошких мера реализовали у кабинетима за 

ликовну и музичку културу, ове школске године ће се реализовати у учионицама датих 

одељења. За одређене садржаје програма (сусрети са песницима и писцима, коришћење у 

настави паметне табле) користиће се библиотека са читаоницом, уколико то допусте 

епидемилошка ситуација.  

Улаз ученика је из школског дворишта (млађи с једне, а старији с друге стране 

дворишта). За одељења млађих разреда су видно обележена места у дворишту школе. 

Странке и родитељи улазе на главни улаз школе. Због појачаних епидемиолошких мера, 

ученици старији разреда ове школске године улазе на два улаза, пети и шести разред на 

главни улаз школе, а седми и осми разред на улаз за старије ученике.  
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4. 4.  Опремљеност зграде и просторија  

Учионице и кабинети садрже потребан број клупа и столица, а поједини кабинети 

опремљени су и новим наставним средствима. Реновирана је фискултурна сала, окречени 

холови. Сређени су мокри чворови као и простор за боравак. Континуирано се врши 

реконструкција школске ограде. Асфалтирано је школско двориште. Школа је опремљена  

одређеним бројем нових школских клупа и ормарићима за ученике. Учионице  увек 

испуњавају услове у погледу здравствено – хигијенских мера. Од школске 2015/16. 

години свака учионица има интернет. 

Што се тиче санације школе сваке школске године се спроводе различити радови у 

домену побољшања услова рада у школској срединини. Тако се сваке школске године 

реновирају поједини делови школске зграде и школског дворишта. Реновирају се 

ученички и наставнички тоалети, вршен је ремонт радијатора као и реконструкција пода у 

боравку. Општина Палилула је увела нов видео надзор и оградила школско двориште у 

неколико наврата. Појачана је јавна расвета. Реновиране су канцеларије секретара и 

рачуноводства. У учионицама и у сали за физичко, која је реновирана, су постављени 

клима уређаји. Током лета школске 2018/19. године окречен је школски хол, зборница и 

два кабинета. 

        Наша школа има велико двориште које је у већој мери неискоришћено из 

објективних разлога. Само окружење је специфично, средина је прометна, у близини је 

окретница неколико аутобуса и као такво је отежавајућа околост у сређивању и 

одржавању дворишта. Поједини станари из непосредног окружења нажалост не поштују 

школску имовину па стално скидају ограду како би скратили пут до одласка на аутобуско 

стајалиште.  

4.5. Наставна средства 

Важнија наставна средства која се налазе у школи су: 2 ТВ у боји, 4 графоскопа, 

10 ЦД касетофона, 1 пианино, 1 полуконцертни клавир, 1 електрични клавир, 6 

магнетних табли, 3 беле табле, 1 покретна бела табла и оно што је осавременило наствни 

процес су  рачунари и видео пројектори, који су распоређени по учионицама. Постоји и 

кабинет информатике опремљен је са 15 рачунара као и са дигиталним фотоапаратом, а 

од недавно и дроном. У школској 2015/16. години свака учионица је добила интернет, 

набављено је још рачунара и штампача, видео пројектори и промењена су улазна врата у 

школи (главни хол, улаз за млађе и улаз за старије ученике). У школској 2015/16. години 

школа је добила такозвану паметну таблу која је постављена у библиотеци школе.  

Набављене су струњаче, одређен број лопти, два рачунара, монитор и једна бела табла.  

Уграђен је алрм на главном улазу и на улазу за ученике млађих разреда. 

Све учионице и кабинети, библиотека, канцеларије директора, секретара, 

рачуноводства, психолога, педагога опремљене су рачунарима, пројекторима, а већина 

наставног особља лаптоповима.  

 

4.6. Школска библиотека 

Школска библиотека према последњем попису има 13 350 књига. Дела која се 

обрађују према програму за српски језик и књижевност у фонду библиотеке су присутна 

у довољном броју примерака. Библиотечки фонд чине и стручна литература, 

белетристика за децу и одрасле, научно-популарна дела, као и енциклопедије, лексикони, 

речници и часописи. Последња ревизија књижног фонда је урађена 2018. године. 
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4.7. Грејање просторија 

Школа има даљински систем грејања преко топлана од шк. 2019/20. године. 

 

4. 8. Школска кухиња – ученици који похађају боравак имају ручак. 

 

4. 9. Ресурси локалне средине 

Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и 

садржајно обогати. Међу бројним чиниоцима који могу допринети остваривању 

Годишњег програма рада школе посебно место заузимају: 

Дечији културни центар, Спортски центар Врачар, Центар за социјални рад Палилула, 

Центар за интеграцију младих, МУП, Дом здравља Милутин Ивковић, Дом културе 

Влада Дивљан, Хала Пионир. 

Поводом значајних датума припремаће се културно забавни програми, учестовати 

у хуманитарним акцијама и манифестацијама. 

4.10.ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО–ТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА   

Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Начин 

реализације и 

средства 

Динамика 

Пројекат уређења школског дворишта (у 

циљу подизања еколошке свести ученика); 

асфалтирање терена, промена кошева, 

оспособљавање атлетске стазе, сађење 

дрвета генерације, реновирање летње 

учионице, цртање саобраћајног полигона, 

прављење живе  - биљне ограде ка пијаци. 

Директор Уз помоћ 

локалне 

средине, 

буџет града 

Београда 

Школска 

2022/23. 

год. 

 



                                                                                      2    

 
 

5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

Структура запослених задовољава потребе у складу са правилником о степену и врсти 

стручне спреме наставног особља и стручних сарадника и правилима о систематизацији 

послова и радних задатака. С обзиром  да  и ове године долази  до смањења одељења 

одређени број колега ће остати без пуног фонда часова. Наставници који су вишкови 

пријављени су у Школску управу. 

 

      5.1. Школска спрема наставног кадра 
 

Опис послова Укупно ВСС ВШС 
Српски језик 3 3  

Енглески језик 3 3  

Немачки језик 2 2  

Историја 1 1  

Географија 1 1  

Математика 2 2  

Биологија 2 2  

Хемија 1 1  

Физика 1 1  

Ликовна култура 1 1  

Музичка култура 1 1  

Физичко и здравствено васпитање 2 2  

Наставник разредне наставе     12 6 6 

Наставник у продуженом боравку       3 - 3 

Дефектолог 1 1       - 

Tехника и технологија 2 2 - 

Информатика и рачунарство 1 1      - 

Верска настава  (православна) 1 1  
Верска настава  (исламска) 1 1  

Грађанско васпитање 1 1  
 

      5.2. Школска спрема ненаставног кадра 

 

 

 

 

 

 

 

Опис послова Укупно ВСС СШС 
III 

степен 
ОШ 

Директор 1 1 -  - 

Секретар 1 1    

Психолог 1 1    

Педагог 1 1    

Библиотекар 1 1    

Шеф рачуноводства 1 1 -  - 

Референт за финансијско - 

рачуноводствене послове  
1 - 1  - 

Домар - мајстор одржавања 1 - -      1  

Кафе куварица /сервирка 0.30 - 1  - 

Чистачица 10,70 - -  10 
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5.3.Образовна структура наставног особља  

Висока стручна спрема   33  80, 49 % 

Виша стручна спрема     8  19, 51 % 

Средња стручна спрема    -      - 

Основна школа    -      - 

 

5.4.Образовна структура ненаставног особља  

Висока стручна спрема  6 31,58 % 

Виша спрема  -  - 

Средња стручна спрема 

 

 2 10,53 % 

Трећи степен школске спреме   1  5,26 % 

Основна школа 10 52,63 % 

 

5.4.1. Радно искуство запослених 

До  5 година   6   9,67 %   

6 -10 година   7 11,29 % 

11-25 година 35 56, 46 % 

26 -30 година 10 16, 13 % 

преко 30 година   4   6,45 % 

 

        5.5. Број наставника и стручних сарадника са звањем 

Педагошки саветник   

Миланка Берковић    1 1, 67% 

У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника. Наставно 

особље има прописане квалификације. Људски ресурси су у функцији квалитета рада 

школе. 

5.6. Стручно усавршавање запослених 

5.6.1.План стручног усавршавања наставника ОШ ,,Филип Вишњић'' за школску 2022/23. 

годину. 

 
План стручног усавршавања је сачињен на основу: 

 
1.Евиденције остварених бодова и потреба за стручним усавршавањем наставника 

се налази у личном портфолиу сваког наставника предметне и разредне наставе. 

За сваког наставника се прате укупни остварени бодови, као и посебно бодови из 

приоритетних области и из осталих области и стручних скупова. 

 

2. На основу ,,Правилника о сталном стручном усавршавању и професионалном развоју 

наставника, васпитача и стручних сарадника'', План стручног усавршавања је усвојен на 
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Педагошком колегијуму, дана 7.јула 2022. године. План је сачињен на основу  чл. 3. 

,,Правилника о сталном стручном усавршавању и професионалном развоју наставника, 

васпитача и стручних сарадника'',  усклађујући се са ставом 2. и 3. овог члана.  (,,Стручно 

усавршавање Установа планира у складу са 1. Потребама и приоритетима образовања и 

васпитања деце и ученика – на основу  исказаних личних планова професионалног 

развоја наставника, васпитача и стручних сарадника''  и става  3. На основу сагледавања 

нивоа развијености свих компентенција за професију наставника, васпитача и стручних 

сарадника.) 

 

 На основу става 1. Овог члана - исказаних личних планова професионалниг развоја 

наставника, васпитача и стручних сарадника планирани су следећи семинари: 

Предмет 

Р.б семинарa 

Наставник Назив семинара 

Техника и 

технологија 

798 

Јелена Филиповић Спремо 

Дарко Манојловић 

Предузетништво и производња у настави 

технике и технологије 

 

Техника и 

технологија 

437 

Јелена Филиповић Спремо 

Дарко Манојловић 

Електронски портфолио наставника и 

ученика 

 

Техника и 

технологија 

294 

Јелена Филиповић Спремо 

Дарко Манојловић 
Ефикасно вођење педагошке 

документације 

 

Математика 

57 

Љубица Рангелов, Марина 

Радовановић 

Ефикасним реаговањем до успешнијег 

решавања и превазилажења кризних 

ситуација 

Математика 

350  

Марина Радовановић, Љубица 

Рангелов 

Креирање наставних материјала за 

интерактивну наставу  

Математика 

352 

Марина Радовановић, Љубица 

Рангелов,  

Методичка радионица  

Математика 

361  

Марина Радовановић, Љубица 

Рангелов 

Програмски пакет LaTeX за припрему 

наставних материјала из математике  

Математика 
413 

Марина Радовановић, Љубица 

Рангелов 

Креирање математичких задатака по 

узору на PISA и TIMMS тестирање 

Математика 
418 

Марина Радовановић, Љубица 

Рангелов 

Кад је лака геометрија и мерење прија 

Математика 
421 

Марина Радовановић, Љубица 

Рангелов 

еМатематика 

Математика 

430  

Марина Радовановић, Љубица 

Рангелов 

Активно учење у настави математике 

Математика 

438  

Марина Радовановић, Љубица 

Рангелов 

Одабране теме из геометрије различити 

методички приступи,  

Maтематика 

васпитни рад 

54  

Марина Радовановић, Љубица 

Рангелов,  

Основе медијске писмености у 

образовању  

Maтематика 

васпитни рад 

 89  

Марина Радовановић, Љубица 

Рангелов,  

Усмеравање online активности ученика  

1048/361 Музичка култура 

Драгана Нешић 

Психолошке технике за усавршавање 

јавног наступа и контрола треме (ЕSTA 

Srbija) 

1050/391 Музичка култура Од школске приредбе до позоришне сцене 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1338
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1338
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=428
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=428
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1446
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1446
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Драгана Нешић (Едука БГД Друштво за унапређење 

образовања) 

1052/436 Музичка култура 

Драгана Нешић 

Више од музичке игре (Мотив MT) 

1081/1251 Музичка култура 

Драгана Нешић 

Сензорнa стимулацијa у настави музике и 

других предмета (Педагошки факултет у 

Ужицу) 

1085/1289 Музичка култура 

Драгана Нешић 

Примена референци из популарне културе 

у настави музичке културе/ историје 

музике (Udruženje kompozitora Srbije) 

1090/1377 Музичка култура 

Драгана Нешић 

Светско наслеђе као инспирација у 

настави (Републички завод за заштиту 

споменика културе – Београд) 

1091/1391 

 

Музичка култура Драгана 

Нешић 

Музички кабинет оријентисан на исходе 

учења применом Ел система методологије 

1 (Udruženje muzičke umetnosti Music Art 

Project)  

1092/1393 Музичка култура 

Драгана Нешић 

Музички кабинет оријентисан на исходе 

учења применом Ел система методологије 

2 (Udruženje muzičke umetnosti Music Art 

Project) 

Српски језик - 833  Б.Ћировић,  

Љ. Глигоријевић,  

Г. Јанчић  и   

В. Митровић 

„Републички зимски семинар“,Друштво 

за српски језик 

Српски језик - 827  Б.Ћировић,  

Љ. Глигоријевић, Г. Јанчић  и   

В. Митровић 

„Ка савременој настави српског језика II“ 

Српски језик 

1. 

 Весна Митровић, 

библиотекар 

Не постављај питање да ли волим читање 

282 

465 

716 

1181 

1191 

 

Ана Балабан 

Десанка Ђорђевић Матић 

Медијација као метод превенције и 

решавања сукоба у школи 
Укључи се! Активизам ученика и 
вршњачка едукација 
Унапређење компетенција наставника и 
стручних сарадника за спровођење 
активности каријерног вођења и 
саветовања 
Превенција дискриминације кроз форум 
театар 
Радионице са родитељима – кључ 
успешне сарадње и комуникације 

417 

653 

Десанка Ђорђевић Матић Корак по корак ка квалитетном 

инклузивном образовању 

Планирање и реализација додатне 

образовнеподршке ученицима/деци са 

сметњама у развоју у школи 

/предшколској установи 
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Енглески језик 

 

 

 

 

 

 

Енглески језик 

Гордана Тишма, 

Божидарка Вулиновић 

 

 

Гордана Тишма, 

Божидарка Вулиновић 

Од учионице до причаонице- контекстуално 

усвајање страног језика 1306, 

Нове компетенције за Заједнички европски 

оквир као извор мотивације и напретка учења 

943, 

Радионица дигиталних компетенција 765,  

Веб алати у настави енглеског језика 472. 

Биологија Биљана Ђурђевић 279-Инклузија – од теорија до праксе 2 

Биологија Биљана Ђурђевић 540Фукционално знање- од сна до 

стварности 

Биологија Биљана Ђурђевић 659-Како до квалитетне настве биологије 

и хемије 

Немачки језик Наташа Родић Die Sprache lebt und verändert sich, 

Актуелне тенденције у савременом 

немачком језику и њихова 

имплементација у настави 988, 

Die Stimme macht es, Развијање 

компетенције усменог изражавањауз 

примену перформативнихприступа у 

настави и учењу немачког језика 1040, 

Rückwärtsplanung- пут од циља и исхода 

до вежби и задатака 1340 

Дефектологија 

244 

252 

50 

Леонарда Коцић Ранђеловић       Инклузија по мери детета 

Како израдити едукативне материјале 

прилагођене деци/ученицима која наставу 

похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 

Васпитни проблеми ученика и како и 

превазићи 
Информатика 

358 

398 

364 

50 

 

Ивана Милуновић Примена слободног софтвера у настави 

Употребом micro:bit уређаја до 

применљивих знања 

Web 2.0 алати и технологије у образовању 

Васпитни проблеми ученика и како и 

превазићи 

Биологија 

48 

Драгана Шијаковић Виртуелни хербаријум 

Биологија 

397 

Драгана Шијаковић Интердисциплинарни приступ настави 

хемије, биологије и физике 

Биологија 

130 

Драгана Шијаковић Експерименти у настави 

Физика 

940                              

916                             

50 

Верица Вићић Модели и експерименти у настави физике 

Републички семинар о настави физике 

Васпитни проблеми ученика и како и 

превазићи 
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Хемија 

819; 

Милена Белоица Смиље и босиље-инспирација за 

мултидисциплинарне часове 

Хемија 

796;  

Милена Белоица Планирање наставе хемије – смернице за 

квалитетну наставу 

Хемија 

395;  

Милена Белоица Искористи час 

Хемија 

14;  

Милена Белоица Васпитни проблеми ученика и како их 

превазићи 

466. 

647. 

78. 

Одељењско веће првог разреда 

(Наталија Николаш, Татјана 

Адамовић, Милена 

Радивојевић) 

 

Концентрацијом и мотивацијом до 

изузетности ДУБ 

Примена тестова у процењивању 

квалитета знања ученика  СУРС 

Да друг другу буде друг –одељење као 

тим за превенцију вршњачког насиља, 

кроз теорију и праксу СУРС 

50, Васпитни рад      

251 Деца/ученици 

којима је потребна 

додатна подршка у 

образовању              

430, Математика 

Одељењско веће другог 

разреда (Светлана Крајновић, 

Беатриса Кратовац Селаковић, 

Предраг Ивановић) 
 

Васпитни проблеми ученика и како и 

превазићи 

Да уз ИОП свако учи лако 

Активно учење у настави математике 

Општа питања 

наставе 

Деца/ученици којима 

је потребна додатна 

подршка у 

образовању 

Српски језик и 

књижевност 

Математика 

Уметности 

 

Одељењско веће трећег 

разреда (Миланка Берковић, 

Славица Јовановић, Веселинка 

Јурић) 

 

523. Буди јунак/јунакиња дигиталне 

приче, ДУБ (онлајн),  

699. У школи је лако кад вредновати знаш 

како, СУРС 

752. Наставник - кључни фактор успешне 

наставе, СУРС 

250. Лутка у настави и инклузивном 

процесу, Едука БГД Друштво за 

унапређење образовања 

955. Лектира не боли - развој читалачке 

способности у дигиталном добу, 

Краљевачко друштво учитеља 

418. Кад је лака геометрија и мерење 

прија, ДУБ 

1040. Учитељи у свету линија, боја и 

облика, ДУБ 

50, Васпитни рад      

251 Деца/ученици 

којима је потребна 

додатна подршка у 

образовању              

430, Математика 

Одељењско веће четвртог 

разреда (Бранислав Атанацков, 

Драган Гаврић,Александра 

Русмир)  

Васпитни проблеми ученика и како и 

превазићи 

Да уз ИОП свако учи лако 

Активно учење у настави математике 

Географија 

512 (пријавни број 

228) 

 

Бранка Шошкић 

Интегрисана амбијентална настава - 

Географски факултет 

 

Методички приступ развоју еколошке 

свести ученика - Географски факултет 
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522 (пријавни број 

285) 

935 (пријавни број 

701) 

 

Примена савремених научних средстава у 

настави географије - СГД 

Историја 

293 (пријавни број 

690) 

 

299 (пријавни број 

906) 

 

511 (пријавни број 

226) 

 

Мирјана Вуковић 

Србија 1941- 1944. страдање 

становништва и злочини окупационих 

снага  и њихових  помагача - Удружење за 

друштвену историју -  Еуроклио 

 

Тематски приступ у настави историје - 

Центар за српске студије - Филозофски 

факултет 

 

Како унапредити процес самоевалуације у 

области настава и учење - Педагошко 

друштво Србије 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

1117 

1125 

 

Снежана Сворцан,  

Зоран Јеремић 

 

Планирање у савременим програмима 

физичког и здравственог васпитања – 

јединство наставних и ваннаставних 

активности 

Оријентиринг у оквиру обавезних 

физичких активности предмета Физичко и 

здравствено васпитање 

  Наставници у продуженом 

боравку 

(Биљана Рогановић, Соња 

Симоновић) 

  

Концентрацијом и мотивацијом до 

изузетности ДУБ 

Примена тестова у процењивању 

квалитета знања ученика  СУРС 

Да друг другу буде друг –одељење као 

тим за превенцију вршњачког насиља, 

кроз теорију и праксу СУРС 

Православна верска 

настава 

275  

276  
 

240  
 

272  

12  

Николина Маринковић ,,Нeбeскa ризницa"- мeтoдикa рaдa вeрскe 

нaстaвe 
,,Примeнa инoвaнитивних и 

интeрaктивних дидaктичких стрaтeгиja у 

вeрскoj нaстaви“ 
,,Moje здрaвљe-мoja oдлукa'' 
,,Чувajуци прирoду-чувaмo сeбe'' 

eкoлoшкo вaспитaњe 
,,(Нe)видљивo вaспитaњe-углeд, 

aтмoсфeрa и идeнтитeт шкoлe у функциjи 

вaспитaњa уцeникa“ 
Ликовна култура 

1079. 

50.       

Сања Сепенички Живановић Карикатура у учионици - карикатура као 

ликовни израз, средство комуникације и 

алат за интердисциплинарну наставу 

(Пријатељи деце Србије) 

Васпитни проблеми ученика и како и 

превазићи 

 



23 
 

 
 

 

 

 

На основу става 2. овог члана школа је планирала следеће семинаре: 

 

и на основу одобрених програма сталног стручног усавршавања наставника, 

васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину 

 

 

На основу става 2. овог члана школа је планирала следеће семинаре: 

 

Васпитни рад 

Редни број Назив програма Организатор 

програма 

Пријавни беој Наставници 

 

11. 

Тимски рад и 

сарадња 

наставника у 

функцији 

осигурања 

квалитета рада 

установе 

 

Центар за 

стручно 

усавршавање 

Кикинда 

 

43 

 

школа 

 

42. 

СТОП 

(Стандарди у 

обуци 

професионалаца 

приликом 

сумње на 

изложеност 

НАСИЉУ) 

 

Педагошко 

друштво 

Војводине 

 

181 

школа 

 

164. 

Корак напред у 

сарадњи 

одељењског 

старешине и 

родитеља 

 

Педагошко 

друштво Србије 

 

875 

школа 

82. Механизми 

управљања 

стресом у 

процесу учења 

Oсновна школа 

Бранислав Нушић 

373 школа 
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6. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 

 

6.1. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
 

Образовно-васпитни рад школе биће организован према Правилнику о календару 

образовно-васпитног рада основне школе за школску 2022/2023. годину („Сл. гласник  РС 

- Просветни гласник“ бр. 5/2022.) 

 

 
 

6.2. ДИНАМИКА РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ 
 

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

току два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у 

петак, 30. децембра 2022. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. јануара 2023. године. 

Друго полугодиште завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године за ученике осмог 

разреда, односно у уторак, 20. јуна 2023. године за ученике од првог до седмог разреда. 
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Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике 

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

180 наставних дана. 

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

наставне седмице, односно 170 наставних дана. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није 

могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју 

наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 

5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

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

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због 

угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у 

седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. 

 Према школском календару у школској 2022/23. години има: 36 понедељака, 36 

уторака, 36 среда, 37 четвртака и 35 петака. Због тога ће се у четвртак 10.11.2022. 

године, радити по распореду од петка. 

 

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

Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 

20. јануара 2023. године. 

Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у 

уторак, 18. априла 2023. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023. 

године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. За ученике осмог разреда 

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

августа 2023. године. 

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. 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2022. 

године, Свети Сава 27. јануара 2023. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2023. године, Дан победе 9. 

маја 2023. године и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2023. године. 

Свети Сава и Видовдан празнују се 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. 

У школама се обележавају: 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника, 

21. фебруар 2023. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2023. године, 

као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског 

министра просвете. 

 

        Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не 

раде у дане следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 
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2) припадници исламске заједнице ‒ 21. априла 2023. године, на први дан Рамазанског 

бајрама и 28. јуна 2023. године, на први дан Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 5. октобра 2022. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском 

календару – 25. децембра 2022. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском 

календару – 7. јануара 2023. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим 

даном Васкрса (католици – од 7. до 10. априла 2023. године; православни од 14. до 17. 

априла 2023. године). 

 

          Дан школе се слави треће недеље новембра 2022. године, а главна свечаност је 

планирана за 18.11.2022. године. 

 

            Надокнада наставних дана који ће се изгубити због реализованих екскурзија и 

Дана школе у школској 2022/2023. години ће бити по следећем распореду субота. Прва 

радна субота 9.12.2022. године – надокнада Дана школе од петка, друга радна субота 

11.2.2023. године, трећа радна субота 18.3.2023. године и четврта радна субота 

22.4.2023. године. 

 

Подела ђачких књижица и саопштавање успеха на крају првог полугодишта ће се 

обавити 30.12.2022. године.  

 

Скраћени часови ће бити 30. децембра 2022. године (на крају првог полугодишта) 

за све ученике и на крају другог полугодишта за ученике од првог до седмог разреда 

(20.6.2023. године).  

 

         Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 24. марта 2023. 

године и у суботу, 25. марта 2023. године, а завршни испит у среду, 21. јуна 2023. године, 

у четвртак, 22. јуна 2023. године и у петак, 23. јуна 2023. године. 

 

Подела сведочанстава о завршеном осмом разреду за ученике осмог разреда 

обавиће се у  јуну 2022. године, а свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог 

до седмог разреда, на крају другог полугодишта као и сведочанства о завршеној основној 

школи и уверења о завршном испиту за ученике осмог разреда у среду, 28. јуна 2023. 

године. 
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6.3.  РИТАМ РАДНОГ ДАНА 
 

        Сви ученици иду у школу пре подне, али се са обавезним наставним предметиима 

почиње у различито време. Млађи ученици (од првог до четвртог разреда) ће тако први 

час имати од 8:00 часова, а старији ученици (од петог до осмог разреда) од 8:50 часова. 

                                                                                   

Сатница звоњења 

Сатница звоњења  за ученике млађих разреда -  разредна настава 

Разредна настава 

Ученици млађих разреда 

крећу од 8:00 

1. час 8:00 - 8:45 

2.час 8:50 - 9:35 

одмор 15 минута 

3. час   9:50 - 10:35 

4.час 10:40 - 11:25 

одмор 15 минута 

5. час 11:40 - 12:25 

6.час 12:30 - 13:15 

Сатница звоњења за ученике старијих разреда - предметна настава 

Предметна настава 

Ученици старијих разреда 

крећу од 8:50 

0.час 8:00 - 8:45 

1.час 8:50 - 9:35 

одмор 15 минута 

2.час   9:50 - 10:35 

3.час 10:40 - 11:25 

одмор 15 минута 

4.час 11:40 - 12:25 

5.час 12:30 - 13:15 

6.час 13:20 -14:05 

 7.час 14:10 - 14:55 

После редовне наставе ученици у мањим групама имају  

допунску наставу, додатни рад, ваннаставне 

активности, ДТХС активности, састанке Ученичког 

парламента, радионице 

Од 15:00 до 19:10 

 

6.4.  РИТАМ РАДА БОРАВКА 

 

Продужени боравак почиње са радом ујутру у 7:00 часова, с тим да родитељи који раде 

пре тог времена могу да доведу дете и пре 7:00 часова, а завршава се по подне у 17:00 

часова. Боравак похађају ученици из свих одељења првог и другог разреда. Пријем 

ученика пре наставе врше дежурни учитељи.  

 

 

     САДРЖАЈ ДИНАМИКА РАДА 

 

1.   Пријем ученика, игре, гледање ТВ                                          7:00 -  7: 45  

2. Прихват ученика после редовне наставе                             11:30 - 12:30  

3.   Ручак                                                    12:30 - 13:30 

4. Израда домаћих задатака, вежбање 13:30 - 15:30 

5. Играње, слободне активности  15:30 - 17:00 
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6.5.  ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА  

 

   
 Продужени боравак је организован за ученике 1. и 2. разреда.  Учитељи који раде у 

боравку су: Соња Симоновић,  Биљана Рогановић и Вера Стевчевска. 

 

Школа има 24 одељења редовне наставе, једно комбиновано одељење и 3 групе 

продуженог боравка - укупно 25 одељења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Млађи разреди       Старији разреди 

1-1   Наталија Николаш 5-1   Сања Сепенички Живановић 

1-2   Татјана Адамовић 5-2  Љиљана Глигоријевић 

1-3    Милена Радивојевић 5-3  Љубица Рангелов 

  

2-1    Светлана Крајновић 6-1    Божидарка Вулиновић   

2-2     Беатриса Кратовац Селаковић 6-2    Мирјана Вуковић 

2-3     Предраг Ивановић 6-3    Бранка Шошкић     

  

3-1     Миланка Берковић 7-1   Наташа Родић                          

3-2      Славица Јовановић 7-2   Дарко Манојловић     

3-3      Веселинка Јурић 7-3   Гордана Тишма         

  

4-1     Бранислав Атанацков 8-1   Марина Радовановић                  

4-2    Драган Гаврић 8-2    Јелена Филиповић Спремо      

4-3    Александра Русмир 8-3    Биљана Ђурђевић            

  

Комбиновано одељење       Леонарда Коцић Ранђеловић       
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6.6. Одељењске старешине 

 

 

 

 6.7.   Руководиоци одељењских већа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Млађи разреди      Старији разреди 

1-1   Наталија Николаш 5-1  Сања Сепенички Живановић 

1-2   Татјана Адамовић 5-2  Љиљана Глигоријевић 

1-3    Милена Радивојевић 5-3  Љубица Рангелов 

  

2-1    Светлана Крајновић 6-1    Божидарка Вулиновић   

2-2     Беатриса Кратовац Селаковић 6-2    Мирјана Вуковић 

2-3     Предраг Ивановић 6-3    Бранка Шошкић     

  

3-1     Миланка Берковић 7-1   Наташа Родић                          

3-2      Славица Јовановић 7-2   Дарко Манојловић     

3-3      Веселинка Јурић 7-3   Гордана Тишма         

  

4-1     Бранислав Атанацков 8-1   Марина Радовановић                  

4-2    Драган Гаврић 8-2    Јелена Филиповић Спремо      

4-3    Александра Русмир 8-3    Биљана Ђурђевић            

  

Комбиновано одељење      Леонарда Коцић Ранђеловић        

1. разред  Наталија Николаш 

2. разред  Светлана Крајновић 

3. разред  Миланка Берковић 

4. разред  Драган Гаврић 

5. разред  Љиљана Глигоријевић 

6. разред  Мирјана Вуковић 

7. разред  Гордана Тишма 

8. разред  Марина Радовановић 

Комбиновано одељење  Леонарда Коцић Ранђеловић 

Боравак  Соња Симоновић 
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      6. 8. Руководиоци Стручних већа за области предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стручно веће за разредну наставу Татјана Адамовић 

2. Стручно веће за предмет српски језик и књижевност                                                                  Бранкица Ћировић 

3. Стручно веће за области предмета страних језика                                                   Божидарка Вулиовић 

4. Стручно веће за области предмета друштвених наука                                         Бранка Шошкић 

5. Стручно веће за области предмета природних наука                                           Милена Белоица 

6. Стручно веће за предмет математика                                                                   Љубица Рангелов 

7. Стручно веће за предмет техника и технологија                                                                    Дарко Манојловић 

8. Стручно веће за предмет информатика и рачунарство                                        Ивана Милуновић 

9. Стручно веће за области уметничких предмета                                                      Драгана Нешић 

10. Стручно веће за предмет физичко и здравствено 

васпитање           

Снежана Сворцан 

 

11. Стручно веће за предмет веронаука и грађанско 

васпитање 

Николина Маринковић 

12.  Стручно веће за програм дефектолога                                             Леонарда Коцић Ранђеловић 
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        6.9. Састав тимова и актива 
                            6.9.1.  Руководиоци тимова и актива  

 

        6.9.2. Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања   

САСТАВ 

Татјана Адамовић руководилац – координатор тима, 

наставник разредне наставе 

ЧЛАНОВИ 

Весна Милић директор школе 

Десанка Ђорђевић Матић психолог 

Ана Балабан педагог 

Гордана Тишма наставник енглеског језика 

Снежана Сворцан наставник физ.и здравственог вас. 

Зоран Јеремић наставник физ.и здравственог вас. 

Славица Јовановић наставник разредне наставе 

Вера Стевчевска наставник разредне наставе 

Представник савета родитеља Јулијана Пејаковић 

 

        6.9.3.  Стручни актив за развој школског програма 

САСТАВ 

Драган Гаврић руководилац – координатор тима, 

наставник разредне наставе 

ЧЛАНОВИ 

Весна Милић директор школе 

Десанка Ђорђевић Матић психолог 

Ана Балабан педагог 

Весна Митровић библиотекар школе 

Беатриса Кратовац Селаковић наставник разредне наставе 

Руководиоци стручних и одељењских већа  

Представник савета родитеља Бојана Булатовић 

Представник локалне заједнице  

1. Тим  за  заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

Татјана Адамовић,  наставник 

разредне наставе 

2. Стручни актив за развој школског програма Драган Гаврић, наставник разредне 

наставе 

3. Тим за инклузивно образовање Десанка Ђорђевић Матић 

4. Tим за професионалну оријентацију Десанка Ђорђевић Матић 

5. Тим за самовредновање Ана Балабан, педагог 

6. Стручни актив за развојно планирање Весна Милић, директор 

7. Педагошки колегијум Весна Милић, директор 

8. Тим за маркетинг Сања Сепенички Живановић 

9. Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

Љиљана Глигоријевић, наставник 

српског језика и књижевности 

10. Тим за професионални развој Ана Балабан, педагог 

11. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Весна Милић, директор 

12.  Тим за међународну сарадњу Mиланка Берковић 
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         6.9.4. Тим за инклузивно образовање 

 

САСТАВ 

Десанка Ђорђевић Матић 

 

руководилац – координатор тима, 

психолог 

ЧЛАНОВИ 

Весна Милић директор школе 

Ана Балабан педагог 

Љубица Рангелов наставник математике 

Миланка Берковић наставник разредне наставе  

Александра Русмир наставник разредне наставе 

Светлана Крајновић наставник разредне наставе 

Љиљана Глигоријевић наставник српског језика и књижевности 

Леонарда Коцић Ранђеловић дефектолог 

 

        6.9.5.  Тим за професионалну оријентацију 

 

САСТАВ 

Десанка Ђорђевић Матић 

 

руководилац – координатор тима, 

психолог 

ЧЛАНОВИ 

7-1    Наташа Родић                          наставник немачког језика 

7-2    Дарко Манојловић     наставник технике и технологије 

7-3    Гордана Тишма         наставник енглеског језика 

8-1    Марина Радовановић                  наставник математике 

8-2    Јелена Филиповић Спремо      наставник технике и технологије 

8-3    Биљана Ђурђевић            наставник математике 

         

        6. 9. 6. Тим за самовредновање 

 

САСТАВ 

Ана Балабан 

 

руководилац – координатор тима, 

педагог 

ЧЛАНОВИ 

Десанка Ђорђевић Матић психолог 

Руководиоци стручних и одељењских већа  

Весна Митровић библиотекар школе 

Беатриса Кратовац Селаковић наставник разредне наставе 

Драгана Шијаковић наставник биологије 

Славица Јовановић наставник разредне наставе 

Николина Маринковић вероучитељ 

Наташа Родић наставник немачкогјезика 

Веселинка Јурић наставник разредне наставе 

Представник савета родитеља Никола Михаиловић 
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        6.9.7.  Стручни актив за развојно планирање 

 

ЧЛАНОВИ 

Име и презиме  Занимање  Кога представља 

Весна Милић Директор  школу 

Десанка Ђорђевић Матић Психолог школу 

Ана Балабан Педагог школу 

Бранкица Ћировић Наставник српског језика школу 

Николина Маринковић Наставник православне 

веронауке 

школу 

Сања Сепенички 

Живановић 

Наставник ликовне културе школу 

Биљана Ђурђевић Наставник биологије школу 
 

 
 

 Родитеље 
члан Школског одбора испред 

локалне самоуправе 
представник ученичког парламента 

представник ученичког парламента 

 

         6. 9. 8.  Педагошки колегијум 

САСТАВ 

Весна Милић, директор                            Руководилац 

ЧЛАНОВИ 

Наталија Николаш Руководилац одељењског већа првог разреда 

Светлана Крајновић Руководилац одељењског већа другог разреда 

Миланка Берковић Руководилац одељењског већа трећег разреда 

Драган Гаврић Руководилац одељењског већа четвртог разреда 

Љиљана Глигоријевић Руководилац одељењског већа петог разреда 

Мира Вуковић Руководилац одељењског већа шестог разреда 

Гордана Тишма Руководилац одељењског већа седмог разреда 

Марина Радовановић Руководилац одељењског већа осмог разреда 

Татјана Адамовић Стручно веће за разредну наставу 

Бранкица Ћировић Стручно веће српског језика и књижевности 

Божидарка Вулиновић Стручно веће страних језика 

Бранка Шошкић 
Стручно веће за области предмета друштвених наука: историје и 

географије 

Милена Белоица 
Стручно веће за области предмета природ. наука: физике, хемије, 

биологије 

Љубица Рангелов Стручно веће  математике 

Снежана Сворцан Стручно веће за физичко и здравствено васпитање  

Дарко Манојловић Стручно веће за предмет техника и технологија 

Ивана Милуновић Стручно веће  из предмета информатика и рачунарство 

Драгана Нешић Стручно веће за области уметничких предмета 

Леонарда Коцић Ранђеловић Стручна група дефектолога 

Николина Маринковић Стручно веће за предмет веронаука и грађанско васпитање 

Весна Милић Тим за развојно планирање 

Татјана Адамовић 
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Десанка Ђорђевић Матић Тим за инклузивно образовање 

Десанка Ђорђевић Матић Тим за професионалну оријентацију 

Драган Гаврић Тим за развој школских програма 

Ана Балабан Тим за самоврeдновање рада школе 
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             6. 9. 9.  Тим за маркетинг 

 

           6.9.10.  Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

          

           6.9.11. Тим за професионални развој 

САСТАВ 

Ана Балабан 

 

руководилац – координатор тима, педагог 

 

  ЧЛАНОВИ 

Весна Милић директор школе 

Вера Стевчевска                 наставник разредне наставе 

Десанка Ђорђевић Матић                            психолог 

Руководиоци стручних већа  

 

             6.9.12.  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

САСТАВ 

Весна Милић 

 

руководилац – координатор тима, директор 

 

ЧЛАНОВИ 

Ана Балабан педагог 

Десанка Ђорђевић Матић психолог 

Миланка Берковић наставник разредне наставе 

Милена Радивојевић наставник разедне наставе 

Предраг Ивановић наставник разедне наставе 

Вера Стевчевска наставник разедне наставе 

Мирјана Вуковић наставник историје 

 

 

 

 

САСТАВ 

Сања Сепенички Живановић руководилац – координатор тима, 

наставник ликовне културе 

ЧЛАНОВИ 

Весна Милић директор школе 

Божидарка Вулиновић наставник енглеског језика 

Биљана Ђурђевић наставник биологије 

Николина Маринковић вероучитељ 

Дарко Манојловић наставник технике и технологије и 

администратор сајтa 

САСТАВ 

Љиљана Глигоријевић 

наставник српског језика 

руководилац – координатор тима 

 

ЧЛАНОВИ 

Весна Милић директор школе 

Ана Балабан педагог 

Десанка Ђорђевић Матић психолог 

Руководиоци одељењских већа  
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             6.9.13.   Тим за међународну сарадњу 

   

САСТАВ 

Миланка Берковић 

 

наставник разредне наставе и педагошки 

саветник – руководилац тима 

ЧЛАНОВИ 

Весна Милић директор 

Славица Јовановић наставник разредне наставе 

Ивана Милуновић наставник информатике и рачунарства 

Боба Вулиновић наставник енглеског језика 

Драган Гаврић наставник разредне наставе 

Ана Балабан  педагог 

Веселинка Јурић наставник разредне наставе 

Милена Радивојевић наставник разредне наставе 

Љиљана Глигоријевић наставник српског језика 

Сања Сепанички Живановић наставник ликовне културе 

Снежана Сворцан наставник физичког васпитања 

Драгана Нешић наставник музичке културе 

Николина Маринковић вероучитељ 
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       6. 10.  САСТАВ КОМИСИЈА 

Комисија за културну и јавну делатност 
 

Бранкица Ћировић, 

Љиљана Глигоријевић, 

Гаврило Јанчић,  

Сања Сепенички Живановић,  

Драгана Нешић,  

Николина Маринковић  

Соња Симоновић 

Биљана Рогановић 

Беатриса Кратовац Селаковић 

Комисија задужена за уређивање web странице  
 

Дарко Манојловић, администратор 

Комисија за преглед матичних књига 
 

Први разред, Наталија Николаш  

Други разред, Светлана Крајновић 

Трећи разред, Миланка Берковић 

Четврти разред, Драган Гаврић 

Пети разред, Љиљана Глигоријевић 

Шести разред,Мирјана Вуковић 

Седми разред, Гордана Тишма 

Осми разред, Марина Радовановић 

Комбиновано одељење, Леонарда Коцић 

Ранђеловић 

Вођење записника са седница Наставничког већа 
 

Милена Радивојевић  

 
 

Активности везане за организацију Црвеног 

крста 

Биљана  Ђурђевић – за старије разреде 

 – за млађе разреде Бранислав Атанацков 

Комисија за ученичка питања и организовање 

дежурства ученика 
 

Гордана Тишма 

Наташа Родић 

Предраг Ивановић 

Комисија за планирање екскурзија 
 

Мирјана Вуковић 

Бранка Шошкић 

Руководиоци одељењских већа 

Комисија за организовање посета позоришту  Светлана Крајновић 

Љиљана Глигоријевић 

Вођење летописа Гаврило Јанчић 

Пописна комисија Зоран Јеремић 

Драгана Нешић 

Марина Радовановић 

Предраг Ивановић 

Комисија за дистрибуцију штампе  Милена Радивојевић 

Комисија  за организовање песничких сусрета Весна Митровић 

Комисија за естетско уређење школског простора 
 

Соња Симоновић 

Сања Сепенички Живановић 

Биљана Рогановић 
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     НАПОМЕНА:  Директор школе може, у току године, решењем формирати и друге комисије. 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школска уписна комисија – задужена за 

спровођење матурског испита 

 

 
 

Весна Милић, директор школе 

Јелена Петровић,секретар школе 

Десанка Ђорђевић Матић, психолог школе 

Ана Балабан, педагог школе 

Одељењске старешине осмог разреда  

Дежурства у току матурског испита Зоран Јеремић 

Соња Симоновић 

Леонарда Коцић Ранђеловић 

Биљана Рогановић 

Вера Стевчевска 

Предраг Ивановић 

Беатриса Кратовац Селаковић 

Светлана Крајновић 

Наташа Родић 

Николина Маринковић 

Снежана Сворцан 

Дарко Манојловић 

Александра Русмир 

Супервизор: 

Прегледачи: Сви наставници математике, 

српског језика и предмета из комбинованог 

теста (физика, хемија, биологија, историја, 

географија). 

Лица задужена за контролу пушења   секретар школе 
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6.11. Годишњи фонд часова обавезних и изборних програма у школској 2022/2023. 

години 

 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед год. нед. год. нед. год. нед. год. нед год 

1. Српски језик  
Српски језик и 
књижевност 

5 

- 

180 

- 

5 

- 

180 

- 

  5 

  - 

180 

- 

5 

- 

180 

- 

- 

5 

- 

180 

- 

4 

- 

144 

- 

4 

- 

144 

- 

4 

- 

136 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 4 144 4 144 4 144 4 136 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - - - - - - - - - 

5. Прир.и друштво - - - - 2 72 2 72 - - - - - - - - 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 2 72 1 36 1 36 1 34 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 1 36 1 36 1 34 

8. Физичко и 
здравствено 
васпитање 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

 

2 

 

72+54 

 

2 

 

72+54 

 

3 

 

108 

 

3 

 

102 

9. Дигитални свет* 1 36 1 36 1 36 - - - - - - - - - - 

10. Историја - - - - - - - - 1 36 2 72 2 72 2 68 

11. Географија - - - - - - - - 1 36 2 72 2 72 2 68 

12. Физика - - - - - - - - - - 2 72 2 72 2 68 

13. Биологија - - - - - - 
 

- 2 72 2 72 2 72 2 68 

14. Хемија - - - - - - - - - - - - 2 72 2 68 

15. Техника и 
технологија 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
72 

 
2 

 
72 

 
2 

 
72 

 
2 

 
68 

14. Информатика и 
рачунарство 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
34 

У К У П Н О: А 20 720 21 756 21 756 20 720 24 918 25 954 28 1008 28 952 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ 
ПРОГРАМИ 

 
нед. 

 
год. 

 
нед. 

 
год. 

 
нед. 

 
год. 

 
нед. 

 
год. 

 
нед. 

 
год. 

 
нед. 

 
год. 

 
нед. 

 
год 

 
нед 

 
год 

 

1 
Верска наст/ 
Грађанско в. 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
34 

 

2. 
Немачки 
језик 

- - - - - - - -  
2 

 
72 

 
2 

 
72 

 
2 

 
72 

 
2 

 
68 

                  

У К У П Н О: Б   1 
36 

1 
36 

  1 
36 

   1 
36 

   3 
108 

  3 
  108 

  3 
108 

   3 
102 

        

 

У К У П Н О: А + Б 
21 756 22 792 22 792 21 756 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети и 

изборни програми приказани су у табели: 

 
 

Р. 

бр 

 

ОБЛИК 

ОВ. РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед год нед год нед год нед год год нед год нед Год нед нед год 

 

1. 
Редовна 

наставa 

21 
 

756 22 
 

792 22 792 21 756 
 

27 10 
 

1026 
 

28 
 

1062 
 

31 11 
 
1116 

 

31 10 
 

1054 

2. 
Пројектна 

настава 

- 
- 

- 
- - - 1   36 

 

3. 
Допунска 

настава 

 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

34 

 

4. 
Додатна 

настава 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

34 

 

5. 
Слобод. 

наст.акт. 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

34 

 

6. 
Настава у 

природи 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

 
Р. 

бр 

ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ ОВ. 

РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед год нед год нед год нед год нед год нед год нед год нед год 

 
1. 

Час одељ. 

старешине 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
34 

 
 

 
2. 

Ваннастав. 

активности  

 
 

 
1-2 

 
 

36- 
72 

 
 

 
1-2 

 
 

36- 
72 

 
 

 
1-2 

 
 

36- 
72 

 
 

 
1-2 

 
 

36- 
72 

 
 

 
1 

 
 

 
36 

 
 

 
1 

 
 

 
36 

 
 

 
1 

 
 

 
36 

 
 

 
1 

 
 

 
34 

 
3. 

 
Екскурзије 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

до 2 дана 

годишње 

до 2 дана 

годишње 

до 2 дана 

годишње 

до 3 дана 

годишње 

 

Понуда СНА почев од школске 2022/23. године је следећа:  

 

     Пети разред:  

     1. Чувари природе  

     2. Музиком кроз живот  

     3. Свакодневни живот у прошлости  

 

     Шести разред:  

    1. Чувари природе  

    2. Цртање, сликање и вајање 

    3. Свакодневни живот у прошлости  

 

    Седми и осми разред:  

    1. Хор и оркестар  

    2. Домаћинство  

    3. Цртање, сликање и вајање 

    4. Сачувајмо нашу планету  
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**Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и  друге 

активности у складу са просторним и људским ресурсима школе 

6.12. Распоред часова 

 

Пре почетка школске године урађен је распоред часова који је усвојен и потписан од стране 

директора. Истакнут је на огласној табли школе у зборници, у канцеларији психолога и педагога и 

директора школе. Распоред часова објављен је и на сајту школе (www.osfilipvisnjic.edu.rs), па је тако 

доступан наставницима, ученицима, родитељима ученика и другим чиниоцима који прате живот и рад 

школе. Замене за одсутне наставнике одређиваће директор школе. 

 

6. 13. Организација предметне наставе у четвртом разреду  

Школа ће за ученике четвртог разреда организовати часове предметне наставе ради упознавања  

ученика са предметним наставницима који ће реализовати  наставу у петом разреду. Часови предметне 

наставе планирају се на основу наставног програма за четврти разред основног образовања и васпитања, 

у сарадњи учитеља и одговарајућих наставника предметне наставе.  

 

6. 14.  Припремна настава 

Припремну наставу за ученике упућене на разредни, осносно поправни испит школа ће 

организовати пре почетка испитног рока, најмање пет дана са по два часа наставе у току дана по 

предмету. 

6. 15.  Припремна настава за полагање завршног испита 

У школи се током године организује припремна настава за ученике осмог разреда за полагање 

завршног испита. 

6.16. Допунска настава 

 Допунски рад биће намењен ученицима од 1. до 8. разреда који заостају у раду, односно имају 

тешкоћу у раду или заостају у савлађивању програма због изостајања са часова. Извођење допунске 

наставе обављаће се током целе школске године. 

 Допунска настава из предмета српски језик и математика је обавезна током целе школске године 

са по једним часом недељно, а из осталих предмета организоваће се према потреби. Основни циљ је да 

се омогући савладавање наставних садржаја. Организоваће се у групама, паровима или индивидуално, 

зависно од потреба. Евиденција о раду водиће се у електронском дневнику. Планирање садржаја 

допунске наставе извршиће учитељи и предметни наставници. Планови се предају заједно са глобалним 

и оперативним плановима рада наставника. 

6. 17. Додатна настава 

 Додатни рад организоваће се за ученике од трећег до осмог разреда који испољавају посебну 

склоност и интересовање из оних наставних предмета који су предвиђени наставним програмом. У фази 

препознавања ученика биће обухваћен већи број њих, а процес препознавања извршиће се: 

- на основу процене предметних наставника; 

- запажања одељењских старешина; 

- мишљења родитеља; 

- мишљења ученика у одељењу. 
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6. 18. Иницијално тестирање 

На почетку школске године, наставници спроводе иницијална тестирања. Иницијално тестирање 

се спроводи у циљу утврђивања нивоа знања ученика. Оцене добијене иницијалним тестирањем се не 

уписују у дневник. Иницијални тестови се не уносе у распоред писмених провера знања. Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекта Припремање програма, инструмената 

и реализација завршног испита у основном образовању припрема иницијалне тестове знања из српског 

језика и математике за ученике петог и седмог разреда. Тестирање ће се спровести у септембру 

2022/2023. године. 
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6.19. УЏБЕНИЦИ КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ у шк. 2022/23. години 
 

                                                                  

 

6.19.1. СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

 

 

 

 

Предмет Назив уџбеника Аутори Издавачка 

кућа број 

решења 

Српски језик Буквар за први разред основне 

школе; 

ћирилица 

Душка Милић , Татјана 

Митић 

Нови Логос  
650-02-00177/2018-
07 од 27.4.2018 

Наставни листови уз Буквар за 

први разред основне школе; 

ћирилица 

Душка Милић , Татјана 

Митић 

Нови Логос 
650-02-00177/2018-

07 од 27.4.2018 

Читанка Реч по реч за први разред 

основне школе; ћирилица 

мр Наташа Станковић- 

Шошо, Маја Котић 

Нови Логос 
 

650-02-00177/2018-

07 од 27.4.2018 

Математика Математика  1, уџбеник из четири 

дела за први разред основне школе; 

ћирилица 

Сенка Тахировић, Ива 

Иванчевић Илић 

Нови Логос 
650-02-00101/2018-

07 од 27.4.2018. 

Свет око нас 

 

МАША И РАША – СВЕТ ОКО НАС, 

уџбеник за први разред основне 

школе; ћирилица  

Зоран Б. Гаврић, 

Драгица Миловановић 

„ KLETT” 

650-02-00100/2018-

07 од 27.4.2018 

Ликовна 

култура 

 

Маша и Раша, Свет у мојим 

рукама, ликовна култура за први 

разред основне школе, ћирилица 

Др Сања Филиповић „ KLETT” 

650-02-00173/2018-

07 од 13.4.2018. 

Музичка 

култура 

Музичка култура 1, 

уџбеник  за први разред основне 

школе; ћирилица 

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац 

Нови Логос 
650-02-00169/2018-

07 од 25.4.2018. 

Енглески 

језик 

SMART JUNIOR 1, енглески језик за 

први разред основне школе, уџбеник 

са електронским додатком 

 

H. Q. Mitchell Дата Статус 

д.о.о. 
650-02-00053/2018-

07 од 27.4.2018. 

Дигитални 

свет 

Дигитални свет 1, уџбеник за први 

разред основне школе 

Марина Ињац, Јован 

Јовановић и Стефан Поповић 

Нови Логос 

ЗУОВ-1034-

3/2020 
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6.19.2.      СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

Ред. 

број 

Назив 

издавача 
Наслов уџбеника, писмо Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

1. 

Нови Логос 

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред 

основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Уз речи растемо – Читанка за 

српски језик за други разред 

основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Маја Костић 650-02-00150/2019-07  

од 21.5.2019. 

 

 

 

 

2. 

Дар речи ‒ Граматика за српски 

језик за други разред основне 

школе 

 

Јелена Срдић 

 

3. 
Латиница ‒ Уџбеник за други 

разред основне школе 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

4. 

Радна свеска уз уџбенички 

комплет српског језика и 

књижевности за други разред 

основне школе 

Јелена Срдић, 

Наташа Станковић 

Шошо 

5. Нови Логос 

Математика 2, уџбеник за 

други разред основне школе (из 

четири дела); ћирилица 

Ива Иванчевић Илић, 

Сенка Тахировић 

650-02-00154/2019-07 

од 21.5.2019. 

6. 

Нови Логос 

 

Свет око нас 2, уџбеник за 

други разред основне школе;  

ћирилица 
Љиља Стокановић, 

Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић 

 

650-02-00152/2019-07  

од 9.5.2019. 

 7. 

Свет око нас 2, радна свеска за 

други разред основне школе;  

ћирилица; (уџбенички комплет) 

8. 
Нови Логос 

 

Музичка култура 2, уџбеник за 

други разред основне школе; 

ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан, Марина Ињац 

650-02-00151/2019-07  

од 14.5.2019. 

9. 
Нови Логос 

 

Ликовна култура 2, уџбеник за 

други разред основне школе; 

Милутин Мићић, 

Гордана  Мићић 

650-02-00134/2019-07 

од 27.3.2019. 

10. 
„ DATA 

STATUS” 

Smart Junior 2, енглески језик за 

други разред основне школе; 

друга година учења 

H.Q. Mitchell, 

Marileni Malkogianni, 

650-02-00021/2019-07  

од 4.4.2019. 

11. Нови Логос 
Дигитални свет 2, уџбеник за 

други разред основне школе 

Марина Ињац, Јован 

Јовановић и Стефан 

Поповић 

650-02-00165/2021-07 

од 21.9.2021. 
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6.19.3. СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

 

Предмет Назив уџбеника Аутори Издавачка кућа 

Српски језик „У свету речи”, Читанка за трећи 

разред основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, Маја Костић  

 

Нови Логос  

Број и датум 

решења министра 

650-02-

00592/2019-07  

од 11.2.2020. 

„Дар речи”, граматика за трећи 

разред основне школе 

Јелена Срдић  

 

Радна свеска  

уз уџбенички комплет српског 

језика и књижевности за трећи 

разред основне школе 

  

Наташа Станковић 

Шошо, Јелена Срдић 

Математика Математика 3, уџбеник за трећи 

разред основне школе (први, други, 

трећи и четврти део) 

Сенка Тахировић 

Раковић, 

Ива Иванчевић Илић 

650-02-

00619/2019-07  од 

28.1.2020. 

Природа и 

друштво 

  

„Природа и друштво”, уџбеник за 

трећи разред основне школе 

Андријана Шикл Ерски, 

Марина Мунитлак 

Нови Логос 

650-02-

00582/2019-07  

од 11.2.2020. 

„Природа и друштво”, радна свеска 

за трећи разред основне школе 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Ликовна 

култура Ликовна култура 3, уџбеник за 

трећи разред основне школе; 

ћирилица 

Милутин Мићић, 

Гордана Мићић 

Нови Логос 

650-02-

00461/2019-07 

од 17.1.2020. 

Музичка 

култура Музичка култура 3, уџбеник за 

трећи разред основне школе; 

ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан, Марина Ињац 

Нови Логос 

650-02-

00596/2019-07 од 

4.2.2020. 

  

Енглески језик 

Smart Junior 3, енглески језик за 

трећи разред основне школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, аудио компакт диск и 

радна свеска) 

H.Q. Mitchell, 

Marileni Malkogianni 

„DATA STATS” 

650-02-00450/2019-07  

од 4.2.2020 
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   6.19.4. СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 
  

Предмет Назив уџбеника Аутори Издавачка кућа 

Српски језик Бескрајне речи, Читанка  за српски 

језик за четврти разред основне школе  

Наташа Станковић 

Шошо, Соња  Чабрић  

 

Нови Логос  

Број и датум 

решења министра 

650-02-00291/2020-

07 од 25.1.2021.  

. 

Дар речи, Граматика  за српски језик 

за четврти разред основне школе  

Јелена Срдић, Зорана 

Петковић  

   

 

Радна свеска  уз уџбенички комплет 

српског језика и књижевности за 

четврти разред основне школе  

Наташа Станковић Шошо, 

Јелена Срдић, Зорана 

Петковић  

Математика Математика 4, уџбеник за четврти 

разред основне школе (први, други, 

трећи и четврти део) 

Сенка Тахировић Раковић, 

Ива Иванчевић Илић 

650-02-00281/2020-

07 од 17.12.2020.  

Природа и 

друштво 

  

„Природа и друштво”, уџбеник за 

четврти разред основне школе 

Александар Кандић,  

Гордана Субаков Симић,  

Жељко Васић,  Ивана 

Петровић,  Иван Матејић  

Нови Логос 

650-02-00308/2020-

07 од 5.1.2021.  „Природа и друштво”, радна свеска за 

четврти разред основне школе 

уџбенички комплет; ћирилица 

Природа и друштво 4, тематски атлас 

уз уџбеник природе и друштва за 

четврти разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица   

Ликовна 

култура 
Ликовна култура 4, уџбеник за 

четврти разред основне 

школе;ћирилица 

Милутин Мићић, 

Гордана Мићић 

Нови Логос 

650-02-00234/2020-

07 од 30.12.2020.  

Музичка 

култура 

Музичка култура 4, уџбеник за 

четврти разред основне 

школе;ћирилица 

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац 

650-02-00270/2020-

07 од 26.11.2020. 

  

Енглески језик 

Smart Junior 4  

енглески језик за четврти разред 

основне школе; четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна 

свеска, компакт диск).  

H.Q. Mitchell, 

Marileni Malkogianni 

„DATA STATS” 

650-02-00106/2020-

07 од 27.8.2020 
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            6.19.5. СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ ПЕТОГ РАЗРЕДА 

                                                                 

 

 

 

 

 

Предмет      Назив уџбеника Аутори Издавачка кућа 

Српски језик Читанка за пети разред, 

Расковник 

Зона Мркаљ и Зорица 

Несторовић 

„KLETT” 

650-02-00127/2018-07 од 

27.4.2018. 
Граматика за пети разред Весна Ломпар 

Енглески  

језик 

Уџбеник “Project 2”,, 4. издање Tom Hutchinson Oxford University Press; 

„THE ENGLISH BOOK”                              

650-02-00045/2018-07 од 

27.4.2018. 

Радна свеска “Project 2”, 4. 

издање 

Tom Hutchinson 

Ликовна 

култура 

 

Уџбеник за 5. разред основне 

школе 

Сања Филиповић „KLETT” 

650-02-00098/2018-07 од 

24.4.2018. 

Музичка 

култура 

Музичка култура за пети  

разред 

Владица Илић Креативни центар  
650-02-00091/2018-07 од 

23.4.2018. 

Историја 

 

Историја - уџбеник за 5. разред 

основне школе 

 

Љиљана Недовић, Емина 

Живковић 

„KLETT” 

650-02-00121/2018-07 од 

27.4.2018 
 

Географија Географија 5 - уџбеник за 5. 

разред основне школе 

Винко Ковачевић, мр 

Сања Топаловић 

„KLETT” 

650-02-00058/2018-07 од 

27.4.2018. 

Математика „Математика ”, уџбеник 

математике за пети разред 

основне школе 

др Н. Икодиновић, мр С. 

Димитријевић, С. 

Милојевић и Н. Вуловић 

 

„KLETT” 

650-02-00170/2018-07 од 
27.4.2018 

 
Збирка задатака  из математикe 

за пети разред основне школе  

др Н. Икодиновић, мр С. 

Димитријевић, С. 

Милојевић и Н. Вуловић 

Биологија 

 

,,  Биологија, уџбеник за пети 

разред основне школе 

Дејан Бошковић „BIGZ školstvo” 

650-02-00132/2018-07 од 

27.4.2018. 

Техника и 

технологија 

 

,, Техника и технологија ”, 

уџбеник за 5. разред основне 

школе  

Свет технике – збирка 

материјала за конструкторско 

моделовање 

Ж. Васић, Дијана 

Каруовић 

 

Жељко Васић и Иван 

Ђисалов 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

650-02-00103/2018-07 од 

27.4.2018. године 

Информатика 

и 

рачунарство 

Информатика и рачунарство, 

уџбеник за пети разред основне 

школе 

Светлана Мандић „ KLETT” 

650-02-00037/2018-07 од 

25.4.2018. 

Немачки 

језик 

,, Маgnet 1”, уџбеник и радна 

свеска 

Ђорђо Мота, Весна 

Николовски 

„ KLETT” 

650-02-00028/2018-07 од 

17.4.2018 
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6.19.6.    СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ ШЕСТОГ РАЗРЕДА  

Назив 

издавача 
Наслов уџбеника, писмо Име/имена аутора 

Број и датум 

решења 

„KLETT” 

 

 

Извор, Читанка за шести разред основне школе 
Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 
650-02-

00119/2019-07  

од 27.3.2019. 

 
Граматика 6, уџбеник за шести  разред основне 

школе 
Весна Ломпар 

„DATA 

STATUS” 

To the Top Plus 2, енглески језик за шести разред 

основне школе, шеста година учења;  

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска са ЦД-ом) 

H.Q. Mitchell, 

Marileni Malkogianni 

650-02-

00020/2019-07  

од 27.3.2019.   

 

„KLETT” 

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 

650-02-

00086/2019-07 

од 11.4.2019.  

 

„КРЕАТИ

ВНИ 

ЦЕНТАР” 

Музичка култура за шести разред основне школе; 

ћирилица 
Владица Илић 

650-02-

00067/2019-07 

од 9.5.2019. 

„KLETT” 

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским 

изворима за шести разред основне школе; 

ћирилица 

Ивана Коматина, 

Јелена Јеврић, 

Емина Живковић, 

Љиљана Недовић, 

Радомир Ј. Поповић 

 

650-02-

00103/2019-07 

од 14.5.2019. 

 

 

 

„KLETT” 
Географија, уџбеник за шести разред основне 

школе;ћирилица 
Тања Парезановић 

650-02-

00117/2019-07 

од 21.5.2019. 

„БИГЗ 

школство

” 

Физика 6, уџбеник за шести разред основне 

школе;ћирилица 

Катарина 

Стевановић, 

Марија Крнета 
650-02-

00063/2019-07 

од 21.5.2019. 

 

 

 

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским 

вежбама и решењима за шести разред основне 

школе; ћирилица 

Катарина 

Стевановић, 

Марија Крнета, 

Радмила Тошовић 

„KLETT” 

 

 

 

 

Математика, уџбеник за шести разред основне 

школе; ћирилица 

Слађана 

Димитријевић 

Небојша Икодиновић 

650-02-

00120/2019-07  

од 10.5.2019. 

 

 Математика, збирка задатака за шести разред 

основне школе; 

ћирилица; (уџбенички комплет) 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 
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„БИГЗ 

школство

” 

 

Биологија за шести разред основне школе; 

Ћирилица 

 

Дејан Бошковић 

650-02-

00045/2019-07  

од 14.5.2019. 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Техника и технологија 6, за шести разред основне 

школе;    

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за 

конструкторско обликовање);  

ћирилица 

 

Жељко Васић, 

Иван Ћисалов, 

Дијана Каруовић, 

Марија Бокан 

 

650-02-

00089/2019-07 

од 21.5.2019. 

 

 

„KLETT” 

Информатика и рачунарство 6  за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Светлана Мандић 

650-02-

00118/2019-07  

од 14.5.2019. 

„KLETT” 

Magnet Neu 2, немачки језик за шести разред 

основне школе, друга година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два 

ЦД-а) 

Ђорђо Мота, 

Весна Николовски 

650-02-

00084/2019-07  

од 4.4.2019. 

 



49 
 

 

 

    6.19.7. СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ СЕДМОГ РАЗРЕДA 

 

Предмет 

  

     Назив уџбеника Аутори Издавачка кућа 

Број и датум 

решења министра 

Српски језик Плетисанка, Читанка за 7. 

разред основне школе 

Зона Мркаљ, Зорица 

Несторовић 

,,Klett”                          

650-02-00525/2019-

07  од   4.2.2020.  
Граматика ,Српски језик за 7. 

разред основне школе 

Весна Ломпар 

Радна свеска уз уџбенички 

комплет Српски језик и 

књижевност за седми разред 

основне школе 

Весна Ломпар 

 Зона Мркаљ 

 Зорица Несторовић 

Енглески  језик То the Top Plus 3,    енглески 

језик за седми разред основне 

школе, седма  година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, 

радна свеска и компакт диск) 

H.Q. Mitchell, 

Marileni Malkogianni 

„DATA STATUS” 

650-02-00452/2019-

07 од 4.2.2020. 

Ликовна култура 

  

Ликовна култура 7,уџбеник 

за седми разред основне 

школе; ћирилица  

Сања Филиповић ,,Klett”                         

650-02-00534/2019-

07 од 20.1.2020. 

Музичка култура Музичка култура 7, уџбеник 

за седми разред основне 

школе, ћирилица 

Јасмина Чолић,  

Маријана Савов 

Стојановић  

 

 ,,Вулкан 

издаваштво“   

650-02-00403/2019-

07 од 12.12.2019.             

Историја 
Историја 7,  

уџбеник са одабраним 

историјским изворима за 

седми разред основне школе; 

Александар Растовић, 

др Предраг М. Вајагић, 

Бранка Бечановић, 

Бојана Лазаревић 

„ГЕРУНДИЈУМ” 

650-02-00554/2019-

07 од 24.2.2020. 

Географија 

  

  

Географија 7 - уџбеник за 

7.разред основне школе 

Мирослав Маркићевић и 

мр Драган Милошевић 

,, Креативни 

центар“ 

650-02-00557/2019-

07 од 28.1.2020. 
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Физика Физика 7,  

уџбеник за седми разред 

основне школе 

Катарина Стевановић, 

Марија Крнета, 

Јелена Радовановић 

  

„БИГЗ школство” 

  

650-02-00598/2019-

07 од 24.2.2020. 

Физика 7,  

 збирка задатака са 

лабораторијским вежбама и 

решењима  за седми разред 

основне школе; 

Катарина Стевановић, 

Марија Крнета, 

Радмила Тошовић 

  

Математика МАТЕМАТИКА  уџбеник за 

7. разред  основне школе 

Небојша 

Икодиновић,Слађана 

Димитријевић 

„Klett“ 

650-02-00536/2019-

07 од     20.1.2020. 

  
ЗБИРКА ЗАДАТАКА  за 7. 

разред  основне школе 

Б. Поповић,М. Станић, 

С.Милојевић,Н.Вуловић 

Биологија 

  

 

Биологија 7 

Уџбеник за седми разред 

основне школе 

Дејан Бошковић 

  

„БИГЗ школство“ 

650-02-00514/2019-

07  од 5.2.2020. 

Хемија Хемија  за седми разред 

основне школе; 

Лабораторијске вежбе са 

задацима за 7 разред основне 

школе, уџбенички комплет, 

ћирилица 

Јасна Адамов, 

Наталија Макивић, 

Станислава Олић 

Нинковић 

  

„ГЕРУНДИЈУМ” 

650-02-00555/2019-

07 од 27.1.2020. 

  

Техника и 

технологија 

Техника и технологија   за 

седми разред основне школе; 

уџбеник; ћирилица 

Иван Ђисалов, Дијана 

Каруовић, Иван 

Палинкаш 

 „ НОВИ ЛОГОС” 

650-02-00260/2021-

7 од 28.01.2022. 

Информатика и 

рачунарство 

Информатика и 

рачунарство  за седми разред 

основне школе; ћирилица 

Марина Лакчевић, 

Александра Иванов 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ”       

650-02-00414/2019-

07 од 17.1.2020. 

Немачки језик   Magnet neu 3, немачки језик 

за седми разред основне 

школе, други страни језик, 

трећа година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, 

радна свеска, компакт диск). 

Ђорђо Мота, Весна 

Николовски 

„Klett“ 650-02-

00528/2019-07 од 

30.12.2019. 
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     6.19.8. СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ ОСМОГ  РАЗРЕДА 
 

 

Предмет 

 

     Назив уџбеника Аутори Издавачка кућа 

Број и датум решења 

министра 

Српски језик Цветник,  

Читанка за осми разред 

основне школе  
 

Зона Мркаљ, Зорица 

Несторовић 

  

650-02-00287/2020-07  
од 16.12.2020.  Граматика  

Српски језик и књижевност 

за осми разред основне школе  
 

Весна Ломпар 

Радна свеска  

уз уџбенички комплет,  

Српски језик и књижевности за 

осми  разред основне школе 

Весна Ломпар,  

Зона Мркаљ,  

Зорица Несторовић  
 

Енглески  језик To the Top Plus 4, 

енглески језик за осми разред 

основне школе; осма година 

учења; уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 

компакт диск). 

H.Q. Mitchell. Marileni 

Malkogianni 

„DATA STATUS” 

650-02-00104/2020-07 

од 27.8.2020. 

Ликовна 

култура 

 

Ликовна култура 8, уџбеник за 

осми разред основне школе; 

ћирилица 

Мирјана Живковић 

 

 “Креативни центар“                

650-02-00420/2020-07 

од 19.1.2021. 

Музичка 

култура 

Музичка култура 8, уџбеник 

музичке културе за осми разред 

основне школе, ћирилица 

Јасмина Чолић,  

Александра Хаџи-

Ђорђевић  
 

,,Вулкан издаваштво“ 

650-02-00171/2020-07 

од  26.10.2020. 

Историја Историја 8, уџбеник са 

одабраним историјским 

изворима за осми разред 

основне школе, ћирилица 

Предраг М. Вајагић, 

Александар Растовић и 

Бојана Лазаревић 

„ГЕРУНДИЈУМ” 

 

650-02-00380/2020-07 

од 25.2.2021. 

Географија 

 

 
Географија 8  - уџбеник за 8. 

разред основне школе, ћирилица 

Мирослав Маркићевић и 

мр Драган Милошевић 

,,КРЕАТИВНИ 

ЦЕНТАР“ 

650-02-00419/2020-07 

од 1.2.2021. 

Физика Физика 8,  

уџбеник за осми разред основне 

школе 

Јелена Радовановић, 

Владан Младеновић 

 

 

„БИГЗ школство” 

 

650-02-00450/2020-

07 од  2.2.2021.  

 

Физика 8, збирка задатака са 

лабораторијским вежбама за 

осми разред основне школе; 

уџбенички комплет ; ћирилица 

Јелена Радовановић, 

Владан Младеновић 
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Математика Математика 8, уџбеник за 

осми разред основне школе 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

„Klett“ 

 

650-02-00298/2020-07 

од 16.12.2020. године. 

 

 

Математика 8, збирка 

задатака  за осми разред 

основне школе са решењима уз 

збирку задатака за осми разред 

основне школе; уџбенички 

комплет; ћирилица 

Бранислав 

Поповић,Марија Станић, 

Ненад Вуловић,Сања 

Милојевић 

Биологија 

 

 

 

Биологија 8 

Уџбеник за осми разред 

основне школе, ћирилица 

Дејан Бошковић 

 

„БИГЗ школство“ 

650-02-00392/2020-

07 од 28.1.2021.  

 

Хемија Хемија 8 

за осми разред основне школе; 

Лабораторијске вежбе са 

задацима из хемије за осми 

разред основне школе, 

уџбенички комплет, ћирилица 

Јасна Адамов 

Соња Велимировић 

Гордана Гајић 

Снежана Каламаковић 

 

„ГЕРУНДИЈУМ” 

650-02-00378/2020 -07 

 од 11.1.2021. 

Техника и 

технологија 

Техника и технологија 8, за 

осми разред основне школе 

Жељко Васић, Борислав 

Дакић 

 

„ НОВИ ЛОГОС” 

650-02-00282/2021-7 

од 28.01.2022. 

Информатика и 

рачунарство 

Информатика и рачунарство 

8,уџбеник за осми разред 

основне школе;ћирилица 

Катарина Алексић, 

Катарина Вељковић, 

Милош Бајчетић,       

Дарко Крсмановић 

,,Едука“ 

650-02-00301/2021 -

07од 9.3.2022. 

Немачки језик   Magnet neu 4, немачки језик за 

осми разред основне школе, 

други страни језик, четврта 

година учења; уџбенички 

комплет (уџбеник, радна 

свеска, компакт диск). 

Ђорђо Мота, Весна 

Николовски 

„Klett“ 

650-02-00251/2020-07 

од 9.12.2020. 
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             7. ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

                  7.1. Бројно стање ученика и одељења по разредима 

 

Бројно стање ученика школска 2022/23. година 

Оодељење Укупан број 

ученика 

Дечаци Девојчице 

1/1 28 13 15 

1/2 29 14 15 

1/3 28 13 15 

1.  разред 85 40 45 

2/1 28 16 12 

2/2 25 13 12 

2/3 25 13 12 

2. разред 75 46 36 

3/1 25 17 8 

3/2 21 13 8 

3/3 24 15 9 

3. разред  70 45 25 

4/1  24 10 14 

4/2  25 11 14 

4/3  24 10 14 

4. разред 73 31 42 

5/1 27 11 16 

5/2 26 15 11 

5/3 26 15 11 

5. разред  79 41 38 

6/1 29 12 17 

6/2 29 14 15 

6/3 28 13 15 

6. разред  86 39 47 

7/1  25 8 17 

7/2 27 12 15 

7/3 25 12 13 

7. разред  77 32 45 

8/1 23 7 16 

8/2 25 12 13 

8/3 23 10 13 

8. разред 71 29 42 

Комбиновано одељ. 7 5 2 
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       7. 2. Бројно стање ученика са потребом за додатном подршком/ школска 2022/23.  

                година 
  

Одељење ИОП1 ИОП2 

1/1    / / 

1/2  / / 

1/3  / / 

1.  разред  / / 

2/1  / / 

2/2 / / 

2/3 / / 

2. разред / / 

3/1 /  

3/2 / / 

3/3 / / 

3. разред  - укупно / / 

4/1  / / 

4/2  1 / 

4/3  1 / 

4. разред - укупно 2 / 

5/1 / / 

5/2 / / 

5/3 / / 

5. разред  / / 

6/1 / / 

6/2 / / 

6/3 / / 

6. разред - укупно  / 

7/1  / / 

7/2 / 2 

7/3 / / 

7. разред - укупно / 2 

8/1 / / 

8/2 / 1 

8/3 / / 

8. разред- укупно / 1 

Комбиновано одељ. / 7 

Укупно/на нивоу школе 2 10 

 

               Индивидуални планови ученика налазе се у евиденцији психолога школе.  

 

 

        7. 3.   КАЛЕНДАР ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА     

 
      Зависиће у складу са календаром Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
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    8. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УСТАНОВЕ 
     8. 1. ОРГАН УПРАВЉАЊА 

 

8.1.1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

Садржај рада 
време 

(месец) 

носиоци 

посла  

Разматрање и усвајање извештаја о раду школе у 

школској 2021/2022. години; 

Разматрање и усвајање извештаја о раду 

директора школе; 

Разматрање и усвајање Годишњег плана рада 

школе за школску 2022/2023. годину; 

Усвајање извештаја о самовредновању; 

Усвајање извештаја о развојном плану; 

Разматрање понуда за пословно-техничком 

сарадњом (осигурање), за школску 2022/2023. 

годину у складу са Законом; 

Доношење одлука о ђачком динару на предлог 

Савета родитеља школе; 

Доношење одлуке о  исплати средстава за 

преконормни рад; 

Усвајање аката школе у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања; 

Разматрање потребе за инвестиционим радовима 

у школи за наредну школску годину и 

упућивање Градском секретаријату и 

Министарству. 

Септембар 
Директор, секретар, одељенске 

старешине, психолог, педагог 

   

Усвајање општих аката школе у складу са 

Законом о основама система образовања и 

васпитања итд. 

Утврђивање могућности о различитом 

спонзорству за куповину наставних средстава; 

Кратка анализа тромесечног успеха школе и 

остваривање предвиђених активности. 

Октобар 
Директор, секретар, одељенске 

старешине, психолог, педагог 

   

Извештај директора школе о полугодишњем 

раду, разматрање и усвајање истог; 

Извештај о раду школе, успех и реализација 

предвиђених активности годишњим програмом; 

Припрема прославе Савиндана, школске славе; 

Разматрање завршног рачуна школе и његово 

усвајање. 

Јануар  
Директор, секретар, одељенске 

старешине, психолог, педагог 

   

Усвајање пописа; 

 Усвајање извештаја о успеху ученика на 

полугодишту. 

Фебруар 

 

Директор, секретар, одељенске 

старешине, психолог, педагог 

   

Усвајање извештаја о успеху ученика на 

класификационом периоду;  
   Април 

Директор, секретар, одељенске 

старешине, психолог, педагог 
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Разматрање могућих инвестиционих радова и 

кречење школе, захтева за понуде за утврђене 

могуће послове; 

Ангажовање родитеља за помоћ школи у 

сређивању простора учионица и осталог 

школског окружења. 

Директор, секретар 

   

Одлучивање о коришћењу средстава за 

инвестиције (уколико се средства буду добила и 

прикупила); 

Усвајање анекса Школског програма уколико 

дође до измена у програмима наставе и учења 

Усвајање финансијског плана; 

Усвајање извештаја о реализованим излетима и 

екскурзијама; 

Разматрање и усвајање извештаја о успеху и 

владању ученика на крају школске 2022/2023. 

године. 

Јун 
Директор, секретар, одељенске 

старешине, психолог, педагог 

   

 

 

Поред наведених послова Школски одбор ће се бавити и другим питањима из своје надлежности 

у зависности од ситуација  и  у случајевима измена или допуна Закона. 
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 8.2. ОРГАН РУКОВОЂЕЊА 

 

8.2.1. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Садржај рада 
време 

(месец) 

Носиоци 

посла  

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Израда годишњег и оперативних планова рада 

директора 
6,8,9  Директор 

Учешће у изради распореда часова  8 Директор 

Праћење школског успеха ученика као и 

корелација способности и успеха 

Адаптација ученика на школску средину (прваци) 

као и пети разреди                                     

9,10,1,4  педагог, директор, психолог   

Израда годишњег плана рада  школе 8      Директор 

Припрема услова за почетак школске године 8 Директор 

❖ Организовање и обављање поправних 

разредних испита; 

❖ Извршити анализу обављених испита по 

поднетим извештајима на Наставнишком 

већу; 

❖ Извршити контролу припремљености 

просторија за редовни почетак рада у 

новој школској години; 

❖ Проверити материјалне и кадровске 

припреме за почетак школске године; 

❖ Организовати свечани пријем првака; 

❖ Поднети извештај о раду директора 

Школском одбору и Наставничком већу; 

❖ Организовати сталне комисије; 

❖ Одржати седницу Наставничког већа ради 

усвајања Годишњег плана рада школе; на 

тој седници потврдити избор одељењских 

старешина, руководиоца већа и актива; 

 

Август, 

почетак 

септембра 

Предметни наставници, разреден 

старешине 

 

2. ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА  

Постављање организације рада (израда распореда 

свих видова наставе и рада служби) 
8,9 Директор 

Разрада овлашћења свих руководних места у 

школи (ко и зашто одговара, начин праћења и 

вредновања рада и сл.) 

8,9 Директор 

Организација рада директора (распоред рада, 

седница, консултација са стручним службама и 

сл.) 

9 - 6 Директор 

Учешће директора у спровођењу информационог 

система 

8,9 током 

године 
Директор,старешине, секретар,  

Спровођење матурског испита и професионална 

оријентација ученика 8. разреда 
5,6 

Директор,старешине, 

секретар,комисије 
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3. РУКОВОДЕЋА ФУНКЦИЈА 

Перманентно праћење Закона и прописа на 

којима се заснива  руковођење и управљање 

Током 

године 
Директор, секретар школе 

Припрема седница, стручних и управних органа 

школе 

Спровођење јавних набавки (струја, исхрана, 

екскурзије, настава  у природи) 

новембар, 

децембар, 

април, 

јун, 

август 

Руководиоци стручних већа, 

одељењских већа, тимова, секретар 

школе, рачуноводство 

Планирање радних састанака унапред за следећи 

месец, односно седмицу (месечни и недељни 

план) 

Од 9 – 6 

месеца, и 

у августу 

Директор, предсеник ШО, савета 

родитеља 

❖ Израда Ценуса  

❖ Успоставити контакте са локалном 

заједницом  ради реализације развојног 

плана школе. 

 

септембар 
Шеф рачуноводства, школски одбор, 

помоћно-техничко особље 

❖ Утврдити план сарадње са друштвеном 

средином. 

❖ Учествовање на стручним активима при 

МП и секретаријата за образовање 

 

октобар 
Општина, 

МП – школска управа 

 

4. ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА 

Учешће у изради програма самовредновања рада 

школе и његове реализације 
 

Руководиоци стручних већа, 

одељењских већа, тимова 

Евалуација и планирање активности у вези са 

развојним планом школе 
 

Руководиоци стручних већа, 

одељењских већа, тимова 

Организација израде инструмената за: 

❖ праћење и припремање наставника за 

наставу 

❖ сарадње са родитељима 

❖ усавршавање наставника 

❖ оцену часова 

❖ сарадње са локалном заједницом 

 
Руководиоци стручних већа, 

одељењских већа, тимова 

 

                             5. ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА 

Педагошко-инструктивна помоћ у планирању 

часа 
 Пп – служба 

Изналажење начина и средстава за иновације у 

настави 
 Донатори 

Иницирање и подршка  израде пројеката  Министарство просвете, Општина 
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8.2.1.1. Глобални план рада директора школе по месецима 

 

Садржај рада 
време 

(месец) 

носиоци 

посла  

❖ Током овог месеца пружити помоћ 

новоизабраним наставницима у 

прилагођавању и упознавању 

школе, организације рада прилика 

у њој. 

❖ Помоћи разредним старешинама 

око избора и формирања Савета 

родитеља и школе. 

❖ Припремити са особљем почетак 

рада школске кухиње. 

❖ Присуствовати првим родитељским 

састанцима у свим одељењима. 

❖ Организовати избор изборних 

предмета за ученике првог и петог 

разреда. 

❖ Спровести јавну набавку за излете 

и екскурзије 

❖ Успоставити контакте са локалном 

заједницом  ради реализације 

развојног плана школе. 

септембар 
Руководиоци стручних већа, одељењских 

већа, тимова 

   

❖ Посета часовима. 

❖ Утврдити план сарадње са 

друштвеном средином. 

❖ Заказати одељенска већа ради 

успеха ученика на првом 

класификационом периоду 

октобар 
Руководиоци стручних већа, одељењских 

већа, тимова, психолог педагог 

   

❖ Посета часовима  

❖ Учествовање на стручним активима 

при МП, секретаријату за 

образовање, школској управи 

❖ Организовати и водити  седнице 

одељењских већа. 

❖ Припремити прославу Дана школе 

новембар, 

децембар 

Руководиоци стручних већа, одељењских 

већа, тимова 

   

❖ По потреби одржати општи 

родитељски састанак. 

❖ Извршити попис имовине. 

❖ Одржати седницу Наставничког 

већа, преглед рада актива, већа, 

остварених планова. 

❖ Припремити прославу Савиндана 

за ученике, запослене у школи и 

родитеље. 

јануар 
Руководиоци стручних већа, одељењских 

већа, тимова, психолог педагог 

   

❖ Поднети извештај о полугодишњем 

раду  Школском одбору 
фебруар Предметни наставници, учитељи  
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❖ Посета часовима 

   

❖ Анализирати планове рада, рад 

стручних актива и већа, урадити 

анализу посећених часова 

❖ Сазвати одељенска већа ради 

анализе успеха ученика на 3. 

класификационом периоду 

 

❖ Одржати седницу Наставничког 

већа и изнети запажања о 

реализацији образовног процеса 

март 

Предметни наставници, учитељи, 

Руководиоци стручних већа, одељењских 

већа, тимова 

   

❖ Одржати седницу Наставничког 

већа посвећену питању већег рада 

ученика и предузимању мера у 

циљу побољшања успеха и 

дисциплине ученика. 

❖ Посета часовима 

април 

Предметни наставници, учитељи, 

Руководиоци стручних већа, одељењских 

већа 

   

 

❖ Извршити контролу реализације 

наставних планова и програма. 

❖ Извршити анализу екскурзија и 

излета 

❖ Анализирати предлоге разредних 

старешина и одељењских већа за 

похвале и награде ученицима. 

мај 

Предметни наставници, учитељи, 

Руководиоци стручних већа, одељењских 

већа 

   

 

❖ Организација квалификационих 

испита за ученике осмог разреда 

❖ Припремити завршетак наставе, 

одржати седнице одељењских већа 

и Наставничког већа, одржати 

општи родитељски састанак, са 

извештајем о успеху ученика целе 

школе. 

❖ Припремити нацрт плана и 

програма образовно-васпитног рада 

за следећу школску годину. 

❖ Извршити контролу рада на 

завршавању и сређивању 

педагошке и школске 

документације и евиденције. 

❖ Планирање финансијског плана за 

календарску годину 

❖ Планирати и организовати 

побољшање услова рада за следећу 

школску годину 

јун 

Предметни наставници, учитељи, 

Руководиоци стручних већа, одељењских 

већа 

   

❖ Организовање и обављање 

поправних разредних испита 
август 

Руководиоци стручних већа, одељењских 

већа, тимова, психолог педагог 
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❖ Извршити анализу обављених 

испита по поднетим извештајима 

на Наставничком већу 

❖ Извршити контролу 

припремљености просторија за 

редовни почетак рада у новој 

школској години 

❖ Проверити материјалне и кадровске 

припреме за почетак школске 

године 

❖ Организовати свечани пријем 

првака 

❖ Поднети извештај о раду директора 

Школском одбору и Наставничком 

већу 

❖ Организовати сталне комисије 

❖ Одржати седницу Наставничког 

већа ради усвајања Годишњег 

плана рада школе; на тој седници 

потврдити избор одељењских 

старешина, руководиоца већа и 

актива 

 

 

 

8. 2.1.2. Месечни план посете часовима у школској 2022/2023. години 

 

Наставник Предмет Редовна 

настава/изборн

и програм 

Допунска 

настава/огл

едни час 

Додатна 

настава 

Месец 

Татјана Адамовић Математика +   Новембар 

Милена 

Радивојевић 

Природа и 

друштво 

+   Новембар 

Светлана 

Крајновић 

Физичко 

васпитање 

+   Децембар 

Беатриса 

Кратовацц  

Селаковић 

Музичка култура +   Септембар 

 Веселинка Јурић Математика + +  Октобар 

Предраг Ивановић Математика + +  Октобар 

Миланка Берковић Српски језик + +  Септембар 

Наталија Николаш Математика +   Октобар 

Славица Јовановић Математика +   Фебруар 

Сања Сепенички 

Живановић 

Ликовна култура +   Јануар 

Драган Гаврић Свет око нас +   Јануар 

Александра Русмир Грађанско васп. +   Април 

Бранислав 

Атанацков 

Природа и 

друштво 

+   Октобар 

Гаврило Јанчић Српски + +  Октобар/март 

 Бранкица Ћировић 

 

Српски језик и 

књижевност 

+ +  Децембар/фебру

ар 
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Љиљана 

Глигоријевић 

Српски језик и 

књижевност 

+ +  Март/април 

 Божидарка 

Вулиновић 

Енглески језик +   Септембар 

Гордана Тишма Енглески језик +   Јануар 

Наташа Родић  Немачки језик +   Фебруар 

Марија Јовић Немачки језик +   Фебруар 

Марина 

Радовановић  

Математика + +  Април/мај 

Љубица Рангелов Математика  +  Фебруар 

Ивана Милуновић Информатика и 

рачунарство 

+ +  Октобар/март 

Вићић Верица Физика +   Септембар 

Mилена Зубац Енглески језик +   Децембар 

Драгана Шијаковић Биологија +  + Фебруар 

Биљана Ђурђевић  Биологија +  + Март 

Мирјана Вуковић Историја +   Мај 

Бранка Шошкић  Географија +   Април 

Драгана Нешић  Музичка култура +   Септембар 

Зоран Јеремић Физичко и 

здравст. васп. 

+   Април 

Сворцан Снежана Физичко и здр. 

васпитање  

+   Септембар 

Дарко Манојловић Техника и 

технологија 

+   Април 

Јелена Филиповић  

Спремо 

Техника и 

технологија 

+   Мај 

Ивана Милуновић Информатика и 

рачунарство 

+   Мај 

Леонарда Коцић 

Ранђеловић  

Комбиновано +   Децембар 

Николина 

Маринковић 

Православна 

веронаукa 

+   Фебруар 

Рамадан Мехмети Исламска 

веронаука 

+   Фебруар 

 

 

 

 Поред предходно наведеног планираног рада, током целе године директор ће обилазити наставу 

у свим одељењима и разредима, по посебном плану обилазака. Током целе године директор ће 

обављати послове у вези са извршавањем материјално финансијских послова, послове у вези рада 

Школског одбора, такође, организовати и упућивати наставнике на стручно усавршавање. 

 Током целе године директор ће одржавати контакте са друштвеном средином и планирати акције 

у сређивању школске околине, а у складу са друштвеном средином и другим организацијама. 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

      8. 3. САВЕТОДАВНИ ОРГАН 

 

                                            8.3.1. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

Садржај рада 
време 

(месец) 

носиоци 

посла  

Конституисање Савета родитеља 

Разматрање Годишњег извештаја о раду 

школе за школску 2021/22. годину 

Мишљење и сугестије о предлогу 

Годишњег плана рада школе за школску 

2022/23. годину; 

Одлука о висини накнаде за чување деце 

за наставнике који реализују излете и 

екскурзије 

Предлог сарадње са друштвеном 

средином и другим организацијама; 

Укључивање Савета родитеља у 

Школски развојни план; 

Доношење одлуке о ђачком динару; 

Договор о укључивању родитеља у 

програм професионалне оријантације за 

ученике седмог и осмог разреда. 

септембар 
Директор, секретар, одељенске 

старешине, психолог, педагог 

   

Анализа успеха са првог 

класификационог периода; 

Мере и мишљења за побољшање успеха; 

 

Предлог учешћа родитеља у реализацији 

програма културне и јавне делатности 

школе. 

Организовање свечаности поводом 

прославе Дана школе и истицање 

резултата ученика који су постигли 

видне резултате на такмичењима; 
 

новембар 

Директор, одељенске старешине, 

психолог, педагог 

Стручне вође пута, директор 

Савет родитеља 

   

Договор око реализације прославе 

Савиндана 

децембар, 

јануар 
Савет, директор 

   

Разматрање извештаја о полугодишњем 

раду школе, предлози за бољу 

реализацију постојећих програма и 

учешће родитеља у тој реализацији; 

Организовање пролећног чишћења и 

уређивања школског дворишта. 

фебруар Савет, директор, психолог, педагог 

   

Анализа успеха на класификационом 

периоду; 

Предлог мера за побољшање успеха; 

Укључивање родитеља у реализацију 

развојног плана школе; 

март Савет, директор, психолог, педагог 
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Анализа сарадње школе са друштвеном 

средином; 

Формирање комисије од стране родитеља 

која ће присуствовати матурском  испиту 

за ученике осмог разреда 

Разматрање понуда и избор Комисије за 

организацију прославе матурске вечери. 

Учешће родитеља у поступку избора 

уџбеника 

април, мај Савет, директор, психолог, педагог 

   

Анализа успеха на крају другог 

полугодишта; 

Анализа извештаја о самовредновању, 

извештаја о реализацији екскурзија и 

извештаја о раду Савета родитеља; 

Укључивање у израду новог Школског 

програма  

Предлози за Годишњи план рада школе и 

активностима родитеља у оквиру истог; 

Усвајање извештаја о  ђачком динару. 

јун Савет, директор, психолог, педагог 

 

 Напомена: Отворени дан школе – када родитељи имају могућност да присуствују часовима    

         разредне и предметне наставе реализоваће се у договору са наставницима по следећем распореду: 

 

• октобар – понедељак, 

• новембар – уторак, 

• децембар – среда, 

• јануар – четвртак, 

• фебруар – петак, 

• март – понедељак, 

• април – уторак, 

• мај- среда. 
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   8. 4.  СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

          8. 4. 1.  ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Садржај рада 
време 

(месец) 
Носиоци активности 

Организациона проблематика школе: формирање 

одељења, одлука о подели предмета на наставнике и 

остала задужења, (доношење одлуке о уџбеницима и 

приручницима који се користе), доношење одлука о 

организовању допунске, додатне наставе и 

слободних активности, доношење одлуке о 

планирам екскурзијама, настави у природи, 

формирање  комисија. Усвајање извештаја о раду 

стручних већа, одељењских већа, ваннаставних 

активности 

 

6, 8 

директор  

педагог, 

психолог 

руководиоци већа 

руководиоци стручних већа за 

области предмета и 

одељењских већа 

Организовање припремне наставе за полагање 

поправних испита 

Извештај о успеху ученика после полагања 

поправних испита, на крају школске године. 

Усвајање распореда часова, до 31. августа. 

Одређивање чланова Педагошког колегијума и тима 

за самовредновање, тима за израду школског 

програма, тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, тима за инклузију, 

тима за професионалну оријентацију ученика, 

маркетиншког тима. 

Разматрање и усвајање 40-часовне радне недеље. 

8 

директор  

педагог, 

психолог 

руководиоци већа 

руководиоци стручних већа 

 

Усвајање Годишњег плана рада школе до 

15.9.2022. године 
9 

директор, 

стручни сарадници, предметни 

наставници 

Анализа адаптације ученика првог и петог разреда 9,10 
Стручни сарадници, разредне 

старешине 

Анализа успеха и владања ученика на првом 

тромесечју и анализа реализације васпитно-

образовног процеса 

10 
директор, стручни сарадници 

руководиоци већа 

Предлог мера за побољшање успеха 

11,12 

 

стручни  

сарадници, 

руководиоци већа 

одељенске старешине 

директор 
наставници 

Праћење напредовања ученика који наставу 

похађају у ИОПу 

Извештај и верификација успеха на крају првог 

полугодишта 

Прослава Дана школе 

Извештај о раду свих других видова васпитно-

образовне делатности, преглед рада одељењских и 

стручних  већа, планова 

усвајање извештаја са реализованих  екскурзија и 

наставе у природи 

Договор око прославе славе Светог Саве 12,1 
Директор, комисија за културну 

делатност 

Упућивање наставника на семинаре и стручно 

усавршавање 
1 

директор, 

Педагошки колегијум 

Анализа успеха ученика (компаративна анализа 1,2 педагог, 
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напредовања ученика из разреда у разред, поређење 

успеха са предходном годином, поређење 

генерација, број недовољних оцена по предметима, 

ранг предмета према броју недовољних оцена) 

Анализа рада пројектне наставе у првом разреду 

психолог 

Оптерећеност ученика - резултати истраживања 

1,2 

педагог, 

психолог, 

директор 
Предлог мера за побољшање успеха 

Анализа рада стручних актива, анализа планова 

рада, запажања директора, о посећеним часовима и 

друга запажања реализацији васпитно-образовног 

процеса. 

Анализа реализације развојног плана школе 

3 

директор 

педагог, 

психолог, 

Тим за развојно планирање 

Узроци изостајања ученика са наставе 

Анализа реализације васпитно-образовног процеса, 

успеха и владања на 3. класификационом периоду са 

предлогом мера 

3 

руководиоци већа, 

психолог, 

педагог 

психолог 

Праћење напредовања ученика који наставу 

похађају у ИОПу 

Анализа анкете о професионалном опредељењу 

ученика. 

Учешће ученика на такмичењима и постигнути 

резултати 
3,4,5 Наставници 

Мотивација ученика за учење, мере за побољшање 

успеха и дисциплине 
4,5 

педагог, 

психолог, 

наставници 

Учешће ученика на такмичењима и постигнути 

резултати 
5 

директор, 

наставници 

Припреме за завршни испит  ученика 8. разреда 5,6 Наставници 

Верификација успеха и владања ученика 8. разреда 

на крају наставне године године. 

6 

 

 

 

 

руководиоци већа, 

директор, 

одељенске старешине, 

стручни сарадници, 

стручна већа 

Награде, похвале, дипломе за ученике и избор ђака 

генерације. 

Верификација успеха и владања ученика од 1. до 7. 

разреда 

Разматрање годишњег извештаја о раду школе и 

план рада за нову школску годину 

Предлог поделе часова, одељенка старешинства, 

одређивање руководиоца већа, актива и друге 

обавезе у оквиру 40-часовне радне недеље за 

следећу школску годину 

Усвајање  и евалуација извештаја о развојном плану 

школе, самовредновање, тима за превенцију насиља, 

злостављања и занемаривања, тима за инклузију, 

професионалну оријентацију ученика, развој 

школских програма 

6 Директор, тим за развојни план 

Усвајање Анекса Школског програма уколико буде 

било потребе 
6,7 

Наставници, педагошки 

колегијум, стр. сарадници 
 

    Напомена: Наставничко веће ће се бавити и другим питањима која нису испланирана у зависности од  

    потреба школе, потреба Министарства просвете, науке и технолошколг развоја. 
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      8.4.2. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 
Садржај активности Динамика Носиоци послова 

Анализа припремљености школе у свим 

сегментима за почетак нове школске године  

- Годишњи планови  

- Организација и реализација изборних предмета  

- Организација слободних активности  

- Разаматрање Плана рада Тима за 

самовредновање  

- Разматрање Плана рада Тима за инклузивно 

образовање  

- ИОП  

- Израда личног плана професионалног развоја 

за школску 2022/23. годину  
  

Август 

/септембар 

 

Директор 

Чланови педагошког колегијума 

Стручни сарадници 

Сагледавање реализације наставе и ваннаставних 

активности као и анализа успеха и владања са 

освртом на предлоге мера 

- Сарадња са родитељима и локалном средином 

(анализа,могућности и планови) 

- Увид у рад свих стручних органа 

Новембар Чланови колегијума 

 Директор и ПП служба 

Анализа успеха у настави и реализација свих 

видова образовно-васпитног рада – стандарди у 

образовању, 

- ШРП – Праћење реализације и мере 

- Праћење плана стручног усавршавања и 

сагледавање реализације угледних часова 

- Стање и мере у вези са безбедношћу ученика и 

запослених 

- Анализа рада тима за инклузију 

Јануар/ 

фебруар 

Директор и ПП служба 

Руководиоци тима за ШРП 

       Руководиоци 

      стручних већа 

     Чланови колегијума 

      Тим за инклузију 

 

 

Анализа реализације посебних програма Праћење 

реализације инклузивног програма 

Анализа реализованих активности планираних 

школским развојним планом 

 
 

Март Чланови колегијума 

- Директор и ПП служба 

Наставничко веће, Стручна већа, 

- Руководиоци тимова за ШРП 

Анализа реализације програма образовно - 

васпитног рада на крају трећег класификационог 

периода                                                                        

Мере за унапређивање образовно – васпитног рада 

у другом полугодишту  

Анализа сарадње са родитељима и ваншколским 

институцијама 

Април Чланови колегијума 

- Директор и ПП служба 

Наставничко веће, Стручна већа, 

- Руководиоци тимова за ШРП 

Израда предлога анекса школског програма  

Организација завршног испита  

Спровођење анкете за изборне програме за 

наредну школску годину 

Мај Тим за развој школског 

програма 

Чланови колегијума 

Педагог 

Анализа реализације наставе и ваннаставних 

активности и успеха и владања са предлогом мера 

за унапређивање васпитно-образовног рада за 

наредну школску школску годину 

- Анализа рада свих стручних органа и тимова и 

предлози за наредну школску годину 

Јун Директор и ПП служба 

- Руководиоци Стручних већа 

- Наставничко веће 
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8.4.3. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 
Садржај активности Динамика Носиоци послова 

Формирање Тима за самовредновање рада школе 

за школску 2022/2023. годину 

август Директор, 

наставници 

Одабир предмета праћења и вредновања 

(области квалитета, стандарди квалитета рада 

школе) 

септембар Руководилац, чланови тима 

Израда плана за самовредновање (договор о 

активностима у току процеса и после извршеног 

самовредновања; учесници унутар и ван школе; 

време реализације активности; сачињавање 

инструмената и договор о техникима за 

спровођење самовредновања). 

октобар Руководилац, чланови тима 

Прикупљање ваљаних доказа. 

Обрада и анализа добијених података. 

Новембар, 

децембар, 

јануар 

Руководилац, чланови тима 

Састављање извештаја заснованог на 

чињеницама прикупљеним из различитих извора. 

Фебруар, 

март 

 

Руководилац тима 

Састављање Акционог плана. Април, мај Руководилац, чланови тима 

Извештавање Наставничког већа о закључцима 

добијеним након самовредновања и акционом 

плану. 

Јун Руководилац тима 
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8.4.4. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛИ 

 
Садржај активности Динамика Носиоци послова 

ПРЕВЕНЦИЈА 

Формирање Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Израда и усвајање Програма рада/Плана  Тима за 

школску 2022/2023. годину 

август 

 

август 

Директор школе 

 

Наставничко веће 

Израда Акционог плана за заштиту ученика за 

текућу школску годину и упознавање запослених 

са истим 

Август 

Септембар 

Тим 

Видео надзор уласка/изласка и кретања особа 

унутар објекта 

Свакодневно Директор 

Вођење евиденције о посетиоцима и разлозима 

посете у објекту 

Свакодневно Дежурни наставници, 

дежурни ученици 

Регулисање начина одвођења деце из школе од 

стране родитеља 

Септембар, 

октобар 

Одељенске старешине, 

савет родитеља 

Регулисање изласка и уласка ученика и млађих и 

старијих разреда 

Током године Дежурни наставници, 

одељенске старешине,  

Обиласци школског полицајца и полицијске 

патроле школског дворишта 

Свакодневно и по 

договору 

Школски полицајац 

Укључивање нових чланова Ученичког 

парламента  

Септембар Педагог, психолог, Тим 

Детаљније упознавање ученика и 

родитеља/старатеља о стању безбедности у школи, 

мерама за побољшање и превентивним 

активностима, као и  са Правилима понашања у 

ОШ ,,Филип Вишњић“ и Правилником о 

дисциплинској и материјалној одговорности  

ученика у ОШ ,,Филип Вишњић“ 

Септембар, 

октобар 

Тим 

 

 

Одељенске старешине, 

Ученички парламент 

Вођење записника – свеске праћења о учесталости, 

врсти, облику, времену  и континуитету насиља 

Током целе 

школске године 

Записничар Тима 

Одржавање и уређивање странице на сајту школе 

са темом насиља 

Током целе 

школске године 

Наставник информатике 

Дарко Манојловић 

Подсећање свих запослених на примену Посебног 

протокола, Приручника за примену посебног 

протокаола и Правилника о протоколу поступања 

у установи у одговору на насиље и процедуре 

спровођења.  

Подсећање свих запослених на начин 

евидентирања насиља (Листа) и начин вођења 

евиденције појачаног васпитног рада 

 

Септембар 

 

Татјана Адамовић 

Израда листе још неких могућих превентивних 

активности за превазилажење и смањење степена 

насиља у школској средини и анализа ресурса 

школе у реализацији предложених активности: 

- Одељенска већа (наставници) 

- Ученички парламент  

- Савет родитеља (родитељи) 

Активности у току Дечје недеље 

 

Октобар Чланови тима, одељенске 

старешине,представници  

Ученичког парламента, 

родитељи 
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Подсећање свих запослених на ревидирану Листу 

индикатора за прелиминарну идентификацију 

жртава трговине људима за систем образовања и 

на Водич за примену ревидираних индикатора за 

прелиминарну идентификацију ученика који су 

потенцијалне жртве трговине људима 

 

Октобар Тим 

• 18. октобар- Европски дан против трговине 

људима; Превентивне активности у циљу јачања 

компетенција за препознавање феномена трговине 

људима/децом, ризика и начина заштите 

(предавање, радионице, обука, израда плаката) 

 

Октобар     Чланови Тима, 

Одељењске старешине, 

Ученички парламент, 

наставници грађанског 

васпитања 

Упознавање родитеља са Посебним протоколом, 

Приручником за примену посебног протокола и 

Правилником о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље и процедуре спровођења 

(презентација, флајери) 

 

Крај октобра 

 

Одељењске старешине уз 

помоћ Тима 

Обележавање  

• 13. новембар- Светски Дан љубазности 

• 16. новембар – Међународни дан толеранције  

• 19. новембар - Светски дан за превенцију 

злостављања деце 

•  20. новембар- Међународни/ Светски дан детета  

•  25. новембар – Међународни дан борбе против 

насиља над женама (девојкама и девојчицама) 

• Новембар- Месец борбе против болести 

зависности 

Новембар Чланови Тима, Одељењске 

старешине, Ученички 

парламент, наставници 

грађанског васпитања 

Развијање и неговање богатства различитости и 

културе понашања у оквиру васпитно-образовних 

активности 

Свакодневно Одељенске заједнице-

ученици, одељенске 

старешине- наставници 

Реализација психолошких радионица за ученике о 

ненасилној комуникацији и конструктивном 

решавању конфликата 

Током године Одељенске старешине, 

психолог, педагог 

Вршњачка медијација о различитим врстама 

насиља и реаговањем на насиље 

Током године Ученички парламент 

Реализација пројекта МУП-а ,,Безбедно детињство 

- развој безбедносне културе младих" са 

ученицима  (теме: Упознајмо полицију, Спречимо 

вршњачко насиље, У зачараном кругу дроге и 

алкохола и Безбедно учешће деце у саобраћају...) 

Током године Припадници МУП-а  

школски полицајац 

психолог 

20. децембар- Дан људске солидарности 

Анализа  учесталости и врстама насиља у школи – 

ажурирање базе података о  

евидентираном насиљу 

Израда полугодишњег извештаја о раду Тима 

Децембар/Јануар 

 

 

јануар 

Чланови Тима 

 

 

Координатор Тима 

Праћење реализованих активности одељењских 

заједница у складу са програмом превенције и 

интервенције 

Током године Чланови Тима 

Презентације за наставнике, родитеље и ученике у 

циљу едукације и повећења компетенција за 

реаговање у случајевима насиља   

Јануар-фебруар Координатор и чланови 

Тима 
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Организовање и реализација 

хуманитарних,културних, спортских, 

ваннаставних активности у циљу промоције школе 

као безбедног места и развоја емпатијског односа 

Током године Сви запослени 

Реализација радионица на тему: ,,Електронско 

насиље“ за ученике старијих разреда  

Током године  Наставници ТО и 

информатике 

Реализација радионица на тему „ Електронско 

насиље и безбедно коришћење ИКТ“ за ученике 

четвртог разреда 

Током године Одељењске старешине са 

координатором Тима 

Пружање потребне помоћи наставницима, 

одељењским старешинама у примени програма 

превентивних и интервентних активности 

21. март – Међународни дан борбе против расизма 

(21 – 28. март – недеља борбе против расизма) 

Март-април Чланови Тима 

 

 

Одељенске старешине, 

наставници, чланови Тима 

Праћење активности Ученичког парламента и 

степена укључивања ученика у процес превенције 

насиља вршњачким  посредовањем 

Март-април  Чланови Тима 

8. април- Дан Рома Април Одељенске старешине 

Стручно усавршавање: семинари, трибине, 

тренинзи, предавања... 

Предлог семинара за усавршавање наставника за 

шк. 2022/2023. годину: 

1. Превентивна улога појачаног васпитног рада и 

његова повезаност са васпитним мерама 

(ред.бр.60) 

2. Образовно – васпитни рад и мере подршке за 

ученике са проблемима у понашању (ред.бр.178) 

3. „Насиље и злостављање деце путем интернета“ 

(ред.бр.32) 

4. 4. Трговина људима (децом) – превенција и 

едукација (ред.бр.305) 

Предлог предавања за ученике за шк. 2022/2023. 

годину: 

1. Ни црно ни бело – програм за рад са 

децом/младима, против предрасуда, за толеранцију 

и интеркултуралност; (ред.бр.192) 

2. Контрола љутње – едукативне радионице за 

ученике; (ред.бр.209) 

Током године Сви запослени 

 

 

 

1. Основна школа "Краљ 

Петар I" 

2. Центар за стручно 

усавршавање Кикинда 

3. „Таргет“ Центар за 

превенцију девијантног 

понашања код младих 

 4. АСТРА-Акција против 

трговине људима 

 

1.ЦИП-Центар за 

интерактивну педагогију 

2.ЦЕПОРА - Центар за 

позитиван развој деце и 

омладине 

Спровођење анкете за родитеље/старатеље 

ученика о процени безбедности ученика у школи    

Анализа стања безбедности у установи и израда 

акционог плана у складу са тим 

 

Мај – јун  

 

Јун -август 

 

 

Педагог, психолог,Тим 

4.јун – Међународни дан деце жртава насиља 

Анализа извештаја одељењских 

старешина/руководилаца већа  о активностима 

одељењских заједница/ већа  које су везане за 

превентиву насиља     (позоришне представе, 

филмови, предавања, трибине, радионице, 

хуманитарне акције,...)  

Анализа стања безбедности у установи и израда 

акционог плана у вези са тим 

Јун Одељењске старешине  

Чланови Тима 

Анализа и усвајање Годишњег извештаја о раду Јун Координатор и чланови 
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Тима за протеклу школску годину Тима, 

директор школе и 

Наставничко веће 

Евалуација рада Тима прегледом документације и 

прављење плана за наредну школску годину, на 

основу резултата евалуације. 

Јун  Чланови Тима 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 

Активирање унутрашње и спољашње заштитне 

мреже 

Успостављање сарадње са установама које се баве 

овом проблематиком (Центар за социјални рад, 

МУП, Дом здравља, Инстуитут за ментално 

здравље) 

 

Током године Директор, психолог, 

педагог 

Континуирано евидентирање случајева насиља 

Одређивање врсте, нивоа и учесталости насиља и 

информисање Тима 

Примена адекватних мера за сузбијање или 

ублажавање учињеног насиља 

Праћење ефеката предузетих мера 

Свакодневно Психолог, 

педагог,одељенске 

старешине 

Посредовање и помоћ у решавању случајева 

другог и трећег нивоа и у изузетним случајевима 

првог нивоа 

Током године Тим 

Покретање поступка унутар установе: 

- Васпитни (према ученицима и родитељима) 

- Васпитно-дисциплински (према ученицима) 

Дисциплински (према наставницима и 

запосленима) 

Током године Директор школе 

Подршка деци која трпе насиље и оснаживање 

посматрача насиља (тихе већине) за 

кунструктивно реаговање 

Свакодневно Психолог, 

педагог,одељенске 

старешине 

Рад са децом која врше насиље 

 

 

Свакодневно Психолог, 

педагог,одељенске 

старешине 

Оснаживање деце која су посматрачи насиља за 

конструктивно реаговање 

Свакодневно Психолог, 

педагог,одељенске 

старешине 

Саветодавни рад са родитељима деце из било које 

од ових група 

Свакодневно Психолог, педагог 

Евидентирање родитеља са смањеном бригом за 

своје дете, несарадњом са одељењским 

старешинама, стручном службом и предузимањем 

мера за исте кроз саветодавни рад или упућивање 

у надлежне установе 

Ситуационо Психолог, педагог 

Систематско праћење придржавања механизама и 

функционисања Унутрашње заштитне мреже и 

примене утвђених поступака и процедура у 

ситуацијама насиља и реализације планираног 

програма. 

Анализа пристиглих евиденционих листова о 

случајевима насиља и планирање мера  

Током године 

Сваког 

последњег 

наставног  

четвртка у месецу  

Чланови тима 

Одељенске старешине 

Анализа, усклађивање и доследна примена 

утврђених поступака и процедура у ситуацијама 

На 

класификационим 

Чланови тима 
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насиља 

 

 

периодима  

Евалуација-анализа реализације плана рада Тима 

за протеклу школску годину и прављење плана за 

наредну школску годину 

Анализа и израда извештаја о евидентираним 

ситуацијама насиља 

Анализа и израда извештаја о предузетим 

превентивним и интервентним мерама 

Јун-август Чланови тима, 

координатор Тима 

 

 

 

 

На основу анализа стања, праћења дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, вредновања квалитета и ефикасности предузетих мера и активности у области 

превенције и интервенције, установа дефинише даљу политику заштите деце и ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања.  

 

Током школске 2022/23. године на часовима одељењског старешине у првом, четвртом и 

шестом разреду у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије и 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја републике Србије, реализоваће се програм 

Основи безбедности деце. Циљ програма је стицање нових и унапређивање постојећих знања, вештина 

и ставова ради подизања безбедносне културе ученика. То подразумева изградњу јасних ставова и 

опредељења ученика у погледу насиља, дрога, злоупотребе интернета и других безбедносних ризика 

којима су деца изложена.  

Програм ће трајати осам месеци, а реализоваће се кроз један час одељењског старешине на 

месечном нивоу. Стручни предавачи који ће ученицима пренети своја знања и вештине на овим 

часовима су запослени у Министарству унутрашњих послова. 

У оквиру програма Основи безбедности деце обрађиваће се следеће теме: 

- Безбедност деце у саобраћају, 

- Полиција у служби грађана, 

- Насиље као негативна појава, 

- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, 

- Превенција и заштита деце од трговине људима, 

- Заштита од пожара, 

- Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода. 

 

  Програм ће се реализовати и са ученицима првог разреда кроз следеће теме: 

-  Шта ради полиција и заједно против насиља; 

-  Безбедност деце у саобраћају; 

-  Заштита од пожара и хаварија. 

 

Имплементација програма превенције употребе дрога код ученика 

 у образовно – васпитној установи 

 

Саставни део Годишњег плана рада школе је и програм здравствене заштите ученика, а део 

наведеног програма је и план превенције употреба дрога (План здравствене заштите ученика у 

школи, страна 211, одељак 13.2.). 

У складу са Међународним стандардима за превенцију употребе дрога са ученицима, договорено 

је да се у новембру – месецу борбе против зависности реализује низ превентивних активности за 

ученике. 

Договорено је да директор школе и педагог одрже презентацију за родитеље о штетности ПАС и 

значају породице у формирању здравих стилова живота. На родитељским састанцима одељењске 

старешине ће такође посебно обрађивати наведене теме. 
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Имплементација програма превенције употребе дрога код ученика извешће се кроз предметну 

наставу, ваннаставне активности, ДТХС, час одељењског старешине. 

Ученички парламент ће имати значајну улогу. У месецу новемру представници парламента ће 

одржати презентацију за ученике старијих разреда о штетности ПАС, а презентацију ће 

припремити у сарадњи са ментором – педагогом школе. 

Поред планираних активности у месецу новембру превенција ће се континуирано спроводити 

том целе школске године. У ситуацијама сумње или сазнања на употребу дрога, установа ће 

одговорно поступати у складу са Протоколом. 

 

Активности у циљу обезбеђиваања услова за подстицајно одрастање и развој ученика, а у вези 

унапређивања заштите од трговине људима/децом 

 

Услед свакодневног контакта са ученицима, наставници и стручни сарадници међу првима могу да 

уоче неке од знакова који указују на повећан ризик или потенцијалну укљученост у неки од 

облика трговине људима.  

Присуство једног или више индикатора само по себи не мора да указује да је ученик укључен у 

ланац трговине. Прелиминарна идентификација се односи на процену постојања ризика да је 

ученик жртва трговине, али не подразумева верификацију да је ученик жртва трговине људима. 

Имајућу у виду да трговина људима представља један од најтежих и најсложенијих облика 

насиља, који оставља озбиљне последице на емоционални и социјални развој детета, спровешће се 

низ активности у школи, како би се, међу децом и младима, подигла свест о овој теми.  

Кроз организацију едукативних радионица на тему превенције и заштите деце од трговине 

људима, одговорити на питања шта је трговина људима, ко може бити трговац, где се одвија 

трговина људима, како да је препознамо, ко је у највећем ризику и коме да се обратимо за помоћ.  

 

 

 

                                                               Координатор Тима: Татјана Адамовић 
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                8.4.4.1. Програм и план превенције дискриминаторског понашања и вређања угледа,  

                             части или достојанства личности 
  

    

     Према Правилнику о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („Сл.гласник РС“, бр. 65/2018), 

Школа је дужна да обезбеди превентивне мере и активности у установи којима се ствара сигурно 

и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације и 

развија позитиван систем вредности за одрстање и развој сваког ученика у образовању, заштиту 

од свих облика дискриминације и понашања којим се вређа углед, част и достојанство личности 

и социјалну реинтеграцију дискриминаторног лица и извршиоца дискриминације 

     

     Школским програмом планирају се садржаји везани за упознавање запослених и ученика о 

забрани дискриминације и дискриминаторског понашања. То је понашање којим се на 

непосредан или посредан начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно 

врши пропуштање (искључивање, ограничавање, давање првенства) у односу на лице или групе 

лица, као и на чланове њихових породица или њима блиских лица на отворен или прикривен 

начин. Дискриминаторно понашање може бити заснива се на раси, боји коже, прецима, 

држављанству, статусу мигранта / или расељеног лица /, националној припадности или етничком 

пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној 

оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским 

особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном 

статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким и другим 

организацијама и другим личним својствима. Такође се овим програмом Школа бави и забранам 

понашања које вређа углед, част или достојанство. 

 

 На реализацији овог програма укључени су сви запослени у Школи, Ученички парламент, 

а посебно Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

Програм се операционализује Годишњим планом рада за сваку школску годину. Програм 

обухвата превентивне и интервентне активности. Приликом интервенције, посебно у случајевима 

трећег нивоа дискриминације, може бити укључена спољашња заштита: здравствена служба, 

установа социјалне заштите, полиција, Министарство, надлежна школска управа Министарства, 

јединица локалне самоуправе, Повереник, правосудни органи и др. 

 

Напомена: Програм и план превенције дискриминаторског понашања и вређања угледа, части 

или достојанства личности је уско повезан са задацима Програма за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања који се налази у Годишњем плану рада школе, на стр. 69.  
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Задаци у области 

превенције 

Време 

реализације 

Носиоци Начин праћења 

1. Упознавање запослених са 

Правилником о поступању 

установе у случају сумње 

или утврђеног 

дискриминаторског 

понашања и вређања угледа, 

части или достојанства 

личности - сензибилизација 

и развијање компетенција 

наставника и осталих 

запослених 

  

Почетак 

школске 

године 

Тим за 

заштиту 

Израђен план 

Записник са састанка тима 

 Записник са састанка 

Наставничког већа 

2. Упознавање родитеља и 

ученика са Правилником о 

поступању установе у 

случају сумње или 

утврђеног 

дискриминаторског 

понашања и вређања угледа, 

части или достојанства 

личности 

 

На 

родитељским 

састанцима, 

Савету 

родитеља и на 

састанцима 

ученичког 

парламента и 

часовима 

одељенске 

заједнице 

Одељенске 

старешине 

Ментор 

Ученичког 

Парламента 

 

 

Записник са  

родитељских   састанака, 

записник са одељењске 

заједнице, 

записник са састанка Савета 

родитеља; 

записник са састанка 

Школског одбора 

Записник са састанка 

Ученичког парламента 

3.  Упознавање чланова Тима 

за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања са начином 

поступања у случајевима 

дискриминаторног 

понашања 

Септембар  Директор Евиденција Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

4. Развијање вештина 

ефикасног реаговања у 

ситуацијама 

дискриминаторског 

понашања и вређања угледа, 

части или достојанства 

личности. 

Развијање и неговање 

богатства различитости и 

културе понашања 

у оквиру образовно 

васпитних активности: 

* теме у оквиру ЧОС-а, 

* теме у настави Грађанског 

васпитања, 

* план рада Ученичког 

парламента 

У току школске 

године  

Ученички 

парламент  

(16.новембар 

Обележавање 

Дана 

толеранције ) 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

ГВ, 

ментор 

Ученичког 

парламента 

Записник са састанка 

Тима,састанка Ученичког 

парламента,записник са 

одељењске заједнице, 

Дана толеранције 

5. Предавања за ученике о 

основним појмовима и 

облицима 

дискриминаторног 

Новембар Одељенске 

старешине 

психолог 

Записник Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 
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 Задаци у области 

интервенције 

Време 

реализације 

Носиоци Начин праћења 

     

    1. Праћење врсте и 

учесталости 

дискриминаторског 

понашања и вређања угледа, 

части или достојанства 

личности 

 

У току школске 

године 

Одељенске 

старешине 

Тим за 

заштиту 

ученика 

Увид у документацију 

понашања и вређања угледа, 

части или достојанства 

личности 

Записници са предавања 

Списак ученика 

6. 

 

 

 

  

Упознавање ученика са 

начином реаговања у 

ситуацијама 

дискриминаторског 

понашања 

У току школске 

године 

 

 

Психолог, 

одељенски 

старешина 

 

 

Записник Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Записник са одељењске 

заједнице 

 

7. 

Укључивање ученика у 

активности које промовишу 

уважавање различитости  

Дефинисање правила која 

доприносе стварање 

пријатне и безбедне средине 

и атмосфере прихватања 

различитости 

 

У току школске 

године 

Одељенске 

старешине 

Ученички 

парламент 

Записник са састанка 

Тима,састанка Ученичког 

парламента,записник са 

часа одељењске заједнице, 

8. Информисање и 

укључивање родитеља, 

локалне заједнице и других 

институција у превентивне 

активности- 

Извештавање родитеља о 

присутним облицима 

прихватљивог и 

неприхватљивог понашања 

По потреби у 

току школске 

године 

Директор 

ПП служба 

 

Записник са састанка Савета 

родитеља; 

Записник са састанка 

Школског одбора и локалне 

заједнице 

 

9. Истраживачке активности -  

анкетирање ученика, 

наставника, родитеља 

различитим инструментима 

процене 

На крају првог 

и другог 

полугодишта 

Тим за 

самовреднова

ње рада 

установе 

Извештај Тима за 

самовредновање 

10. Сумирање и процена 

ефикасности и учинка 

програма спречавања 

дискриминаторског 

понашања у школи 

На крају првог 

и на крају 

другог 

полугодишта 

Директор 

Тим за 

заштиту 

Одељенске 

старешине 

 

Записник Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања   

записник са одељењске 

заједнице. 
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    2. Континуирано 

евидентирање случајева 

дискриминаторског 

понашања 

У току школске 

године 

Одељенске 

старешине 

Тим за 

заштиту 

ученика 

Увид у записнике 

     3. Подршка деци која трпе 

дискриминаторско 

понашање 

Утоку школске 

године 

Одељенске 

старешине, 

Стручна 

служба, 

спољашња 

мрежа 

Увид у документацију  

   4. Рад са децом која врше 

дискриминитарнко 

понашање 

У току школске 

године 

Одељенске 

старешине, 

Стручна 

служба, 

спољашња 

мрежа 

Увид у документацију  

      

5. 

Оснаживање деце која су 

посматрачи 

дискриминаторсног 

понашања за конструктивно 

реаговање 

(едукативне радионице) 

У току школске 

године на 

часовима 

одељењске 

заједнице 

Одељенске 

старешине, 

Стручна 

служба 

Евалуациони лист 

       

6. 

Саветодавни рад са 

родитељима 

У току школске 

године 

Одељенске 

старешине, 

Стручна 

служба, 

директор 

Увид у документацију  

       

7. 

Присуствовање семинарима 

и предавањима на тему 

превенције 

дискриминаторског 

понашања и вређања угледа, 

части или достојанства 

личности 

У току школске 

године 

Наставници  

стручни 

сарадници 

Директор  

Сертификат са семинара 

       

8. 

Сарадња са релевантним 

службама - спољашња 

мрежа заштите 

По потреби, у 

току школске 

године 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

дискриминац

ије, насиља, 

злостављања 

и 

занемаривањ

а 

Увид у записник 
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8.4.5.  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Активност Носиоци 

активности 

Динамика Резултати 

активности 

Израда Годишњег плана Тима за инклузивно 

образовање 

Тим за 

инклузију 

август Написан 

Годишњи план 

Увођење учитеља првог разреда у специфичне 

потребе ученика којима је потребна додатна 

образовна подршка  у њиховим одељењима 

(са документацијом ИРК, доктора  или са 

проценом психолога) 

Психолог, 

чланови тима 

 

Септембар, 

октобар 

Укупан број 

реализованих 

процена 

На основу процене наставника и  стручног 

тима  израда педагошког профила и плана 

активности у оквиру ИОПа за ученике који су 

у ИОП-у,  уз  сагласност родитеља  

Чланови  тима 

око ученика 

Септембар, 

новембар, 

јануар, 

март 

Урађена 

документација 

укупан број 

евидентираних 

ученика 

Aнгажовање дефектолога у процени и 

прављење плана  рада  у индивидуалном раду 

са ученицима  

Чланови 

тима,наставниц

и, директор 

Септембар Урађен 

распоред 

часова,  план 

активности  

Идентификовање ученика  од 1. до 8. разреда 

којима је потребна додатна образовна 

подршка и које су  области у питању 

Чланови тима , 

наставници 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Укупан број 

евидентираних  

ученика 

Идентификовање ученика   од 1. до 8. разреда 

који показују изузетне способности у 

одређеним областима. 

Наставници. 

чланови Тима 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Укупан број 

евидентираних 

ученика 

Формирање тимова за додатну подршку у 

образовању за идентификоване ученике 

Чланови Тима, 

наставници, 

Педагошки 

колегијум 

септембар, 

новембар, 

март 

Тимови око 

ученика 

На основу процене наставника и  стручног 

тима  израда педагошког профила и плана 

активности у оквиру ИОПа за ученике   

Чланови тима 

око ученика 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Урађена 

документација 

Формирање и ажурирање базе података о 

ученицима са тешкоћама у учењу и ученика 

који показују изузетне способности у 

одређеним областима 

Психолог Током целе 

године 

База података 

Формирање и ажурирање посебне 

документације за сваког ученика који је у 

ИОП-у 

учитељи, 

предметни 

наставници 

Током 

шклске 

године 

Комплетни 

досијеи 

ученика 

Вођење документације о активностима Тима 

за инклузивно образовање 

Психолог током 

школске 

године 

Уредна 

документација 

о активностима 

Стручно усавршавање из области инкллузије- 

интерно и акредитовано 

Психолог, 

педагог, 

наставници , 

директор 

Септембар,  

 

Број 

реализованих 

едукација, број 

обучених 

наставника 
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Остваривање адекватне сарадње и 

саветодавни рад са родитељима ученика 

којима је потребна додатна образовна 

подршка, са акцентом на ученике из 

осетљивих група, као и онима којима је 

потребан    обогаћен и проширен програм. 

Наставници, 

психолог, 

педагог 

Током целе 

школске 

године 

Укупан број 

родитеља 

укључених у 

сарадњу 

Саветодавни инструктивни рад са свим 

учитељима и наставницима на састанцима 

Стручних већа 

психолог, 

педагог, Тим за 

инклузију 

Током 

школске 

године 

Укупан број 

наставника 

обухваћен 

овим радом 

Индивидуални рад са децом са сметњама и 

тешкоћама у учењу и развоју 

педагог, 

психолог, 

дефектолог 

Током 

школске 

године 

Укупан број 

ученика 

обухваћен 

индивидуалним 

третманом 

Посета часовима у којима се спроводи ИОП и 

прављење избора за часове добре праксе у 

раду са ученицима са тешкоћама у учењу, као 

и онима са изузетним способностима 

Чланови тима 

за додатну 

подршку 

Директор 

У току 

школске 

године 

Документација 

примера добре 

праксе  

Упознавање ученика и родитеља ученика пре 

почетка школске године са простором, 

одељењским старешином на преласку са 

разредне на предметну наставу 

Тим за 

инклузију, 

одељењкски 

старешина 

јуни, 

август 

Записник 

Одређивање услова, садржаја и начина 

спровођења завршног испита за ученике са 

сметњама у развоју и ученика из социјално 

нестимулативне средине 

Чланови тима 

око ученика, 

директор, 

педагошки 

колегијум 

Јануар, 

април, мај 

Тестови  

Успостављање сарадње са средњом школом у 

коју је уписао ученик из Иоп-а 

Директор, 

психолог 

Септембар Педагошка 

документација 

Контакт са мрежом за подршку инклузивном 

образовању 

Директор, 

руководилац 

Тима 

По потреби Документација 

Контакт са интересорном комисијом на 

оштини Палилула 

Директор, 

руководилац 

Тима 

Током 

године по 

потреби 

Документација 

Сарадња са институцијама центра за 

социјални рад, Развојним саветовалиштем, 

предшколском установом  у сврху размене 

информација и прикупљања података 

Психолог, 

педагог, 

директор 

Током 

године 

размењене 

информације 

Сарадња са институцијама и групама ван 

школе  у сврху праћења или истраживања 

инклузивног образовања у нашој школи 

Тим за 

инклузију 

Током 

године 

Вођена 

документација 

Праћење, анализа  и вредновање донетих 

ИОП-а 

Чланови тима,  

директор 

Током 

школске 

године по 

утврђеној 

динамици 

за сваког 

ученика 

Број одржаних 

састанака и 

вођена 

документација 

Израда полугодишњег и годишњег изваштаја 

Тима за инклузивно образовање 

Тим за 

инклузију 

полугодиш

те, крај 

године 

Написани 

извештаји 
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                 8.4.6. ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

 
              Садржај рада Динамика Носиоци активности Начин 

реализације и 

инструменти 

праћења 

- Конституисање Актива за развој 

школског програма                                                                       

- Усвајање Плана рада Стручног актива 

за развој школског програма                                                                                                                                                              
- Учествовање чланова актива у изради 

Годишњег плана рада школе за наредну 

школску годину, усклађеност са 

развојним планом школе и школским 

програмом                                                                             

 

Август       

септембар 

 

Руководилац актива, 

члaнови актива, 

педагог, директор   

одељењске 

старешине, 

стручна већа 

Договор на 

нивоу Актива, 

записник Актива 

за развој 

школског 

програма 

-Провера педагошке документације: 

годишњих, месечних планова рада и 

припреме за час, ради контроле примене 

Школског програма                                                                     

- Организовање и праћење одржавања 

додатне наставе, слободних активности, 

предметне наставе у четвром разреду, 

успех ученика на класиф. периоду      

ИОП као саставни део школског 

програма               

Новембар Руководилац актива 

члaнови актива, 

педагог,психолог 

директор,одељењске 

старешине, 

руководиоци 

одељењских већа, 

предметни  

наставници,                                    

 

Увид у чек листе 

са посећених 

часова 

записници са 

седница 

разредних већа, 

Записници Тио 

тима,  Записник 

Актива за развој 

школског 

програма 

-Праћење реализације Школског 

програма за први и други циклус 

основног образовања и васпитања 

-Праћење стручног усавршавања 

наставника                                                    

- Извештај о раду Стручног актива 

 

Јануар/ јун 

Руководилац актива,  

руководиоци 

стручних и 

одељењских већа 

педагог,психолог        

директор, 

Тим за 

професионални 

развој, 

Тим за инклузију и 

додатну подршку 

Педагошки колегијум 

Дискусија на 

нивоу актива, 

увид у Ес 

Дневник , 

Праћење 

реализације 

плана стручног 

усавршавања, 

Записници са 

седница 

одељењских 

већа, стручних 

већа за области 

предмета, актива 

за развој 

школ.програма, 

Тима за 

професионални 

развој 
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-Упознавање наставника са новим 

правилницима                                                             

- Организација предметне наставе за 

ученике четвртог разреда- друго 

полугодиште                                                 

-Анкетирање ученика за изборне 

програме за следећу школску годину                                                                      

- Избор уџбеника 

Март Руководилац актива, 

члaнови актива, 

директор, педагог, 

учитељи, 

предметни 

наставници 

руководиоци 

стручних и 

одељењских већа 

Обавештења 

Записници са 

седница 

Наставничког 

већа, анкете, 
Вибер група и 

огласна табла 

у зборници 

Наставничко 

веће 

Савет родитеља 

 

 

 

 -Класификациони период: анализа 

реализације школског програма кроз 

извештаје одељенскких и стручних већа, 

тимова, ученичких организација,  ИОП-а                                                                                           

-Провера педагошке документације – 

годишњих, месечних планова рада и 

припреме за час, ради контроле примене 

Школског програма                                          

-Анализа угледних часова,са посебним 

освртом на дигиталне наставне садржаје                                        

- Пробни завршни испит за ученике 

8.разреда                                                        

-Анализа реализације ваннаставних 

активности ученика и анализа 

остварености резултата такмичења 

увидом у евиденцију 

Април 
Члaнови актива 

педагог 

психолог, директор, 

тим за инклузију, 

педагошки колегијум 

наставници 8. разреда 

школска уписна 

комисија 

Дискусија на 

нивоу актива, 

увид у Ес 

Дневник 

Записник 

Актива за развој 

школског 

програма, Тима 

за 

професионални 

развој записници 

одељењских 

већа, Ученичког 

парламента, 

записници са 

часова 

одељењске 

заједнице 

Компаративна 

анализа 

постигнутих 

резултата на 

такмичењима у 

текућој 

школској години 

са претходном 

 

 

                                                                                                   

Израда Анекса Школског програма 

уколико дође до измена                                                                                             

 

Maj 

Стручна већа, 

чланови Актива за 

развој школског 

програма 

Усклађивање са 

постојећим 

школским 

програмом, 

Записник 

Актива за развој 

школског 

програма 

Правилник 

МПНТР 
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 -Сарадња са осталим стручним органима 

и тимовима ради евидентирања измена и 

допуна Школског програма                                                                                     

-Завршни испит, ђак генерације, анализа 

успеха на крају школске године     
- Праћење и евалуација школског 

програма и његова усклађеност  са новим 

Развојним планом школе и Школским 

програмом                                                    

Јун 
Руководилац актива,             

члaнови актива, 

Школски одбор, 

педагог, директор,                          

чланови наставничког 

већа, одељенске 

старешине 8. разреда 

 

Записник 

Актива за развој 

школског 

програма 

 

 

 

-Израда Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада стручног актива за 

развој Школског програма у протеклој 

години                                                                     

-Израда Годишњег плана рада Стручног 

актива за наредну школску годину                                                                                    

-Увид у квалитет Годишњих планова 

рада за наредну школску годину  

Август Руководилац актива,   

члaнови актива, 

педагог                                   

директор 

Усвајање, 

записник Актива 

за развој 

школског 

програма 
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8. 4. 7. План и програм рада ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ  

 
 Циљ пројекта је да се успостави функционални и одржив школски и ваншколски програм професионалне оријентације за ученике/це и младе 

на прелазу у средњу школу или у свет рада кроз процесни, динамични, Петофазни модел професионалне оријентације како би се млада особа 

оснажила да самостално донесе ваљану одлуку о будућој школи или занимању. 

 

 Основни циљ програма је подстицање развоја личности ученика/ца до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, 

планирање каријере и укључивање у свет рада. Активности које ће се остваривати на радионицама у раду са ученицима/цама омогућавају да 

примерено узрасту, изграде сазнања, развију умења, способности и вредности које ће бити основа за самостално, компетентно, одговорно и ваљано 

одлучивање о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада. 

 

Посебни облици рада Садржај рада Носиоци послова 
Време 

извршења 

Професионално 

информисање 

(предавања, упитник, 

зидне новине) 

-информисање о факторима професионалног одлучивања  психолог X 

-упознавање са светом занимања  психолог током године 

-упознавање ученика и родитељима са битним информацијама о 

школовању после основне школе (услови, класификациони испити, 

како изабрати право занимање, школу)  психолог XII, I, II 

2. Психолошко 

испитивање ученика 

-испитивање интересовања и жеља за бављење одређеним 

занимањем, примене и анализа тестова  психолог II,III,IV,V 

-испитивање општих и специјалних способности ученика у циљу 

пружања помоћи ученику за избор занимања, односно школе  

психолог у сарадњи са 

Центром за 

професионалну 

оријентацију 

XII, I, II, III, 

IV 

3. Професионално 

    Саветовање 

-индивидуални рад са ученицима у циљу пружања помоћи за избор 

школе и занимања  
психолог I, II, III 

-индивидуални, саветодавни рад са родитељима  психолог током године 

-упућивање ученика у Националну службу за запошљавање  
психолог I, II, III 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДИОНИЦА – СЕДМИ РАЗРЕД 

 

 

ОБЛАСТ УЧЕЊА РАДИОНИЦЕ/АКТИВНОСТ ДИНАМИКА БРОЈ 

ЧАСОВА 

РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ 

САМОСПОЗНАЈА 1. Представљање програма и 

портфолија за ученике 

Септембар - 

октобар 

1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

 

2. Професионална оријентација 

и договарање о начину рада 

Октобар 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

 

3. У свету интересовања Октобар 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

Наставник  ГВ 

4.  У свету врлина и вредности Октобар 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

Наставник  ГВ 

5.  У свету вештина и 

способности 

Октобар - 

новембар 

1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

 

6 – 7. Пут способности Новембар 2 Одељењске старешине 

и чланови тима 

 

8. Самоспознаја - аутопортрет Новембар 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

Наставник  

ликовне културе 

9.  У очима других Новембар 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

Наставник  ГВ 

 10. Какав  - каква сам у тиму Новембар 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

Наставник  ГВ 

11. Мој тип учења Децембар 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

 

12. Ја – за 10 година Децембар 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

Наставник  ГВ 

Наставник ЛК 

13. Моја очекивања(радионица 

за ученике и родитеље) 
Фебруар 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

Родитељи 

ИНФОРМИСАЊЕ О 

ЗАНИМАЊИМА И 

КАРИЈЕРИ 

 

14. Слика савременог света 

рада 

Фебруар 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

 

15. Прикупљање и начин 

обраде информација о школама 

Фебруар 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

Наставник 

информатике 
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и занимањима 

 

16. Повезивање области рада са 

занимањима 

Март 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

 

РЕАЛНИ СУСРЕТИ СА 

СВЕТОМ РАДА  
17 – 18. Путеви образовања и 

каријере 

 Изложба постера жељених 

школа 

Март 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

 

19. Припрема за интервју  Март 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

Родитељ 

(новинар), 

наставник ГВ 

20. Спровођење интервјуа Март 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

Наставник ГВ 

 21. Припрема сусрета са 

експертима у нашој школи 

Март - април 1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

 

22 – 24. Експерти у нашој 

школи 

              Осврт на резултате 

информисања 

Април - мај 3 Одељењске старешине 

и чланови тима 

Родитељи и 

гости – 

представници 

различитих 

занимања 
ЕВАЛУАЦИЈА 25. Евалуација програма 

професионалне оријентације за 

ученике седмог разреда  

Мај 

 

1 Одељењске старешине 

и чланови тима 

 

 
Реални сусрети ученика седмог разреда реализоваће се у оквиру следећих активности: 

 

- Организација изложбе постера са приказом жељених школа/занимања 

- Организација Сајма занимања са заинтересованим родитељима и сарадницима из света рада (представницима разних занимања) 

- Посета Сајму образовања 

- Сусрети ученика са ученицима и професорима средњих школа 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДИОНИЦА – ОСМИ РАЗРЕД 

 

ОБЛАСТ 

УЧЕЊА 

РАДИОНИЦЕ/АКТИВНОСТ ДИНАМИКА БРОЈ 

ЧАСОВА 

РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ 

УПОЗНАЈЕМ 

СЕБЕ 
1. Представљање програма и 

портфолија за ученике 

Септембар - 

октобар 

1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

2. У свету интересовања Октобар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Наставник  ГВ 

3.  У свету врлина и вредности Октобар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Наставник  ГВ 

4.  У свету вештина и способности Октобар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

5. Самоспознаја – то сам ја Октобар - новембар 2 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

6. У очима других Новембар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Наставник  ликовне 

култ. 
7.  Какав/каква сам на први поглед Новембар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Наставник  ГВ 

8. Стереотипи Новембар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Наставник  ГВ 

9. Моја очекивања Новембар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

10. Моја очекивања 
(радионица за ученике и родитеље) 

Децембар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Наставник  ГВ 

Наставник ЛК 
 

ИНФОРМИСАЊЕ 

О 

ЗАНИМАЊИМА 

И КАРИЈЕРИ 

11. Слика савременог света рада и 

кључне компетенције за занимања 

Децембар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Родитељи 

12. Образовни профили у средњим 

школама 

Децембар. 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Наставник 

информатике 
13. Мрежа средњих школа Децембар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Наставник 

информатике 
14. Захтеви занимања – одговарјуће 

способности и контраиндикације 

 

Јануар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

15. Сазнајем  са интернета куда после 

основне школе 

Јануар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Одељенске 

старешине и чланови 
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тима 
РЕАЛНИ 

СУСРЕТИ СА 

СВЕТОМ РАДА 

16. Путеви образовања и каријере 

 

Фебруар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

17. Припрема и спровођење интервјуа  Фебруар 1 Одељењске старешине, 

наставници српског језика 

Родитељ (новинар), 

наставник српског 

језика 

18. Припрема сусрета са 

експертима у нашој школи 

Фебруар 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

19 – 21. Експерти у нашој школи 

Осврт на резултате информисања 

Фебруар 3 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Родитељи и гости – 

представници 

различитих 

занимања 

22.Опис занимања помоћу мапе 

ума 

Март 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Наставник ЛК 

23. Критеријуми за избор школе Март 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

24. Испитивање ставова Март 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

25. Избор занимања и приходи Март 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

26.Оријентација ствара јасну слику Март - април 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

27.Опис занимања уз помоћ мапе 

ума – родитељски састанак 

(заједничка радионица за ученике и 

родитеље) 

Април 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Родитељи 

28. Припрема за реалне сусрете Мај 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

29. Остварујемо учење путем 

реалних сусрета 

Мај – јун 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

30. Обука за конкурисање Мај - јун 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

31. На разговору у предузећу Мај – јун 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

32. Моја одлука о школи и Мај – Јун 1 Одељењске старешине и  
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занимању чланови тима 

33. Саветодавни рад Мај – јун 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

 

34.  Стилови васпитања наших 

родитеља(заједничка радионица за 

ученике и родитеље) 

Мај – јун 1 Одељењске старешине и 

чланови тима 

Родитељи 

 

 
 

Реални сусрети ученика осмог разреда реализоваће се у оквиру следећих активности: 

- Организација изложбе постера са приказом жељених школа/занимања 

- Организација Сајма занимања са заинтересованим родитељима и сарадницима из света рада (представницима разних занимања) 

- Посета Сајму образовања 

- Сусрети ученика са ученицима и професорима средњих школа 

- Сусрети и упознавање са предстаницима Националне службе за запошљавање 

 
У септембру ће бити урађено анкетирање осмака тј. њихових родитеља – за добијање сагласности, а радионице ће се одржавати од 

октобра. Планирано је да се радионице одржавају на часовима одељењске заједнице, информатике и рачунарства, ликовне 

културе, српског језика и књижевности и посебно заказаним часовима. 

 

Руководилац тима за професионалну оријентацију је психолог, а чланове тима чине одељењске старешине седмог и осмог разреда: Наташа 

Родић, Дарко Манојловић, Гордана Тишма, Марина Радовановић, Јелена Филиповић Спремо, Биљана Ђурђевић,  
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 8. 4.7. 1. План и програм професионалне оријентације у млађим разредима 

 
Задаци професионалне оријентације на млађем школском узрасту се најинтезивније могу 

остваритии кроз  предмете: српски језик, свет око нас, природа и друштво, секције, ученичке 

екскурзије, настава у  природи. Значајно место у остваривању задатака проф. оријентације 

имају и слободне активности ученика, часови одељењског старешине као и рад са одељењском 

заједницом ученика. 

Српски језик- На одабраним питањима из читанке или дечјих листова и часописа који говоре о 

раду ученици треба да схвате потребу и корист од рада, како за човека тако и за друштво 

(Моја, кућа, Моја школа,Стакларева љубав, Голуб и пчела).  

Свет око нас (Природа и друштво) –Теме: Мој дом, Моја школа, Село и град, Живимо у 

насељу, Људска делатност, Знамените личности; пружају велике могућности и говоре о 

многим занимањима. Природна средина и рад људи...су погодне да деца схвате основне 

појмове o бројним занимањима (Тема:Човек ствара) 

Ликовна култура: цртање занимања. 

Музичка култура: певање садржаја на тему појединих области рада (Пекарчић, Копа цура 

виноград, Зец и  репа, Саобраћајац...). 

Садржај рада Разред Време Носилац 

Шта су по занимању моји родитељи I септембар 
Одељењско веће 

првог разреда 

Упознавање реда и рада у 

школи , правилник о понашању 
I - IV септембар Учитељи од I- IV 

Кад одрастем бићу 
II март 

Одељењско веће 

другог разреда 

Важност занимања 

Зашто човек ради 
II октобар 

Одељењско веће 

другог разреда 

Радне навике у учењу 
I-IV 

октобар 

новембар 

Учитељи I – IV 

разреда 

Шта су по занимању моји родитељи 
III 

У току 

године 

Одељењско веће 

трећег разреда 

Како проводим слободно време- 

„Mој хоби говори о мојим интересовањима“ 
I-IV фебруар 

Одељењско веће 

трећег разреда 

Цртање занимања своје омиљене  

личности,  израда паноа занимања IV 
У току 

године 

Одељењско веће 

четвртог разреда 

Посете библиотеци, музејима, сајмовима, 

биоскопу, позоришту и упознавање са 

различитим занимањима 

Сви млађи разреди 
У току 

године 

Стручно веће за 

разредну наставу 

Учитељи 

Сусрет са дечјим писцима 

 

 

Сви млађи разреди 
Прво и друго 

полугодиште 

Библиотекар школе 

Учитељи 

Мотивисање ученика да запажају и 

посматрају рад људи око себе 

(коришћење текста из уџбеника, на 

основу сопственог свакодневног 

искуства)                                              

Подстицање родитеља да се у кругу 

породице разговара о различитим 

занимањима 

Сви млађи разреди 
У току 

године 

 

Учитељи 
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   8. 4. 8.     ПРОГРАМ  И ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

Тим за маркетинг је формиран са циљем промовисања и унапређивања рада школе, сарадње са другим 

школама, широм друштвеном заједницом, као и домаћим и страним представништвима и 

институцијама. 

 

Циљеви програма Садржаји програма Динамика рада 

- успостављање  контакта са истоименим 

школама на територији Србије; 

- успостављање контакта са другим 

школама у региону и иностранству; 

- успостављање контакта са страним 

представништвима и културним 

центрима; 

- укључивање издавачких кућа и 

друштава у промовисање уџбеничког 

материјала; 

- упознавање ученика са језиком, 

традицијом и културном баштином 

других народа; 

- информисање ученика о географским и 

историјским карактеристикама других 

земаља; 

- успостављање сарадње са фолклорним, 

певачким и инструменталним 

ансамблима; 

- развијање такмичарског духа код 

ученика у међуодељењским и 

међушколским спортским турнирима; 

- развијање креативности ученика 

ликовним изражајним средствима на 

нивоу комуникације са другим школама 

и институцијама; 

- уочавање потребе очувања човековог 

природног окружења и развијање 

одговорног односа према себи и 

окружењу; 

- активирање и унапређивање рада свих 

секција школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одржавање web странице 

Налажење спонзора за 

финансијску подршку 

реализације развојног 

плана школе 

Штампање флајера 

Штампање школских 

новина 

Промоција оријентиринга 

Ликовне изложбе 

даровитих ученика 

Изложба најбољих радова 

секција  

Свечано уручивање 

награда ученицима 

 

Садржаји и активности овог 

тима реализоваће се у току 

школске године. 

 

 

 

 

Носилац посла: чланови 

тима, стручна већа за 

друштвене науке, стручна 

већа уметничких предмета, 

стручна већа за технику и 

технологију и информатику и 

рачунарство, стручно веће за 

језике, стручно веће за 

разредну наставу 
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                                              8.4.8.1.  Интерни маркетинг 

           Активност Време  Извршиоци 

Обележавање Дечије недеље Прва недеља октобра Сви запослени 

Прослава Дана школе Прва недеља новембра Сви запослени 

Прослава Дана просветних радника  8. новембар Сви наставници 

Прослава Дана Светог Саве 27. јануар Наставници верске наставе, 

српског језика , музичке 

културе 

Прослава Дана жена 8. март Наставници, Ђачкипарламент 

Организоване активности за 

предшколце :Акција ,,Доведи 

будућег првака у свој разред“ 

Током школске године Наставници предметне и 

разредне наставе 

Пријем ђака првака 1.септембар Сви запослени 

Изложба ликовних ђачких радова 

 

Током шк. године Наставници ликовне културе, 

учитељи 

Представљање школе 

предшколцима кроз језичку 

радионицу која би била одржана у 

школи чим епидемиолошки услови 

дозволе 

Пролеће Наставници страних језика 

                                                     8.4.8.2.     Екстерни маркетинг 

            Активност Време   Извршиоци 

Извештавање 

Министарства просвете  

и науке о резултатима 

рада школе 

Током шк.године   Директор 

Учешће на 

такмичењима из свих 

наставних  области 

Током шк.године Предметни наставници, учитељи 

Допуњавање сајта 

школе 

Током шк.године Дарко Манојловић 

Комуницирање са 

јавношћу 

Током шк.године Директор 

Сарадња са родитељима Током шк.године Директор, одељењске старешине, педагог 
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8.4.9. План рада тима за развој међупредметних компетенција и  

 предузетништва 

Р.б р. Циљ 

 

Активност Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Формирање тима 

и подела 

задатака 

Одабир наставника 

који ће чинити тим-  

наставници разредне 

наставе који предају у 

првом разреду и 

предметне наставе који 

предају у петом 

Директор 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Записници са 

састанка 

Педагошког 

колегијума 

До 10. септембра 

2. Креирање плана 

рада 

Операционали -зација 

рада - дефинисање 

активности које ће тим 

реализовати у овој 

школској години  

Тим  Записник са 

састанка тима 

Септембар 

4. Презентовање 

основних начела 

пројектне 

наставе 

Презентација и 

предавање за 

наставнике предметне 

и разредне наставе који 

воде први и пети 

разред 

Педагог 

Наставници 

који су били 

на обуци за 

пројектну 

наставу 

Записник о 

одржаној 

презентацији 

Септембар 

5. Подстицање 

наставника да 

креирају и 

изводе часове 

који развијају 

међупредметне 

компетенције 

Креирање базе 

припрема за час који 

развијају 

међупредметне 

компетенције 

Тим Записник са 

састанка тима  

Увид у базу 

Током целе године 

6. Промоција 

предузетништва 

Организовање 

предавања, радионица 

и изложби 

 (могу бити и продајне) 

ученици 

првог и петог 

разреда 

Тим 

Сајт школе II, IV 

7. Сарадња са 

родитељима, 

стручњацима  

који су 

компетентни за 

теме пројектне 

наставе, 

локалном 

заједницом 

Укључивање 

ваншколских актера у 

реализацији тема 

пројектне наставе 

Тим Увид у 

продукте 

пројектне 

наставе, 

сајт школе 

Током целе године 

8. Праћење и 

вредновање 

резултата рада 

Евалуација рада тима - 

анализа спроведених 

активности и учешћа 

чланова тима 

Тим  Записник  VI 
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                      8.4.10. План рада Тима за професионални развој запослених 

 
Р.б р. Циљ 

 

Активност Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Формирање тима 

и подела 

задатака 

Одабир наставника који 

ће чинити тим 

 

Директор 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Записници са 

састанка 

Педагошког 

колегијума 

До 10. 

септембра 

2. Креирање плана 

рада 

Операционализација 

рада - дефинисање 

активности које ће тим 

реализовати у овој 

школској години  

Тим  Записник са 

састанка тима 

Септембар 

Интерни професионални развој запослених 

4. Портфолио  Прављене личног 

приказа 

професионалног развоја 

Сви 

наставници, 

стручни 

сарадници и 

директор 

школе 

Увид у 

портфолио 

Септембар 

5. План угледних и 

огледних часова 

Израда плана угледних 

и огледних часова 

Руководиоци 

стручних већа, 

наставници 

Годишњи план 

рада школе 

Септембар 

6. Подстицање 

наставника да 

креирају и 

изводе и 

посећују  и 

огледне и 

угледне часове  

Транспарентно 

обавештавање о држању 

угледних и огледних 

часова,  

креирање базе припрема 

за угледне и огледне 

часове 

Руководилац 

тима, директор 

Извештаји, 

записници о 

посећености 

угледних и 

огледних часова 

Током целе 

године 

7. Презентације о 

посећеним 

семинарима 

Презентовање садржаја 

добрих примера праксе  

Наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Записник са 

седнице 

Наставничког 

већа 

Током целе 

године 

Екстерни професионални развој запослених 

8. Израда плана 

стручног 

усавршавања 

запослених 

Састанци у оквиру 

стручних већа и 

заједнички избор 

семинара 

Чланови 

стручног већа 

Годишњи план 

рада школе 

Август 

9. Семинари 

стручног 

усавршавања 

Похађање семинара 

стручног усавршавања 

које држе стручњаци 

ван школе у складу са 

Каталогом 

Наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Извештај о 

професионалном 

усавршавању 

запослених 

Током целе 

године 

10. Праћење и 

вредновање 

резултата рада 

Евалуација рада тима - 

анализа спроведених 

активности и учешћа 

чланова тима 

Тим  Записник  VI 
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8.4.11. План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 

Р.б р. Циљ 

 

Активност Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Формирање тима 

и подела 

задатака 

Одабир наставника 

који ће чинити тим-  

 

Директор 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Записници са 

састанка 

Педагошког 

колегијума 

До 10. септембра 

2. Креирање плана 

рада 

Операционали -

зација рада - 

дефинисање 

активности које ће 

тим реализовати у 

овој школској 

години  

Тим  

 

 

Записник са 

састанка тима 

Септембар 

3. Подстицање 

наставника да 

креирају и 

изводе 

активности које 

доприносе 

побошљању 

квалитета рада 

школе 

Праћење рада 

стручних актива, 

тимова 

Директор 

школе 

Записник са 

састанка тимова  

 

Током целе 

године 

4. Обезбеђивање 

материјалне, 

техничке и 

просторне 

подлоге за 

активности које 

унапређују рад 

школе 

Увид у постојеће 

ресурсе и 

потенцијално 

обезбеђивање 

нових 

Директор 

школе 

Чланови 

Школског 

одбора 

Записник са 

састанка тимова 

Током целе 

године 

5. Обезбеђивање 

квалитета и 

развоја школе 

Реализација 

активности које 

доприносе 

побољшању 

квалитета васпитно 

образовне установе 

Запослени  Записници о 

рњеализованим 

активностима 

Током целе 

године 

6. Праћење и 

вредновање 

резултата рада 

Евалуација рада 

тима - анализа 

спроведених 

активности и 

учешћа чланова 

тима 

Тим  Записник  Јун 
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         8.4.12. Програм и план рада тима за међународну сарадњу 

 

     Тим за међународну сарадњу је формиран са циљем промовисања и унапређивања рада школе, 

сарадње са школама, представништвима и институцијама у иностранству и дијаспори. Сарадња треба да 

обухвати размену информација и примера добре праксе у настави, заједничке часове путем Скајпа и/или 

неке од платформи за учење на даљину, заједнички блог или Фб група/страница, а планирају се и 

међусобне посете делегација ученика и наставника. 

  

Циљеви програма 
Садржаји 

програма 

Међународна отвореност 

и динамика рада 

- успостављање 

контакта са 

школама у 

региону и 

иностранству, у 

дијаспори;  

- успостављање 

контакта са 

страним 

представништвима 

и културним 

центрима;  

- одржавање 

часова као 

примера добре 

праксе; 

 - одржавање 

трибина и 

семинара;  

- упознавање 

ученика са 

језиком, 

традицијом и 

културном 

баштином других 

народа;  

-развијање 

комуникацијских 

вештина ученика; 

- активирање и 

унапређивање 

рада свих секција 

школе, 

- укључивање 

издавачких кућа и 

- размена 

информација и 

примера добре 

праксе у 

настави,  

-реализација 

заједничких 

часова путем 

Скајпа и/или 

платформе за 

учење на 

даљину,  

-реализација 

предавања, 

трибина и 

семинара на 

одређене теме 

које су од 

важног значаја 

за учеснике,  

-рад на 

заједничким 

пројектима,  

- одржавање 

индивидуалних 

и/или 

заједничких 

изложби,  

-обележавање 

значајних 

датума, 

-промоција рада 

на друштвеним 

мрежама,   

- успостављање 

Реализација је могућа кроз: 

- културне  туре, студијска  путовања, 

-одржавање заједничких часова, предавања, 

трибина и семинра, 

- размену  ученика  и наставника  са  партнерским  

школама  ради  усавршавања  језика (енглески и 

немачки језик) и упознавање са другим језицима из 

окружења, 

- заједничке пројекте на нивоу школа, културних 

институција и локалних заједница. 

 

Садржаји и активности реализоваће се у току 

школске године без унапред одређеног временског 

термина и ограничења.  

 

Носилац посла: чланови тима, стручна већа из свих 

области. 
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друштава у 

промовисање 

наставног и 

ваннаставног 

материјала. 

 

сарадње са 

школама, 

културним 

центрима и 

амбасадама 

других држава, 

привредним 

предузетницима, 

културним и 

јавним 

радницима и 

институцијама, 

- анализа 

реализованих 

активности и 

презентација 

остварених 

резултата.  

 

План рада Тима за међународну сарадњу може да се допуњује током школске године у 

зависности од активности рада школе и могућности реализације са школама и другим 

институцијама из иностранства. 
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9.  ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 
    

   9.1.  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ЗА ШК. 2022/2023. ГОД. 

                       САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 1. НОСИОЦИ ПОСЛОВА 

1. Спровођење и извештај о реализацији иницајалних 

тестова, ниво постигнућа, запажања и мере за 

побољшање успеха.                             

септембар Руководилац већа, чланови већа 

2. Организација рада продуженог боравка, дежурство 

учитеља  

септембар Руководилац већа, чланови већа, 

директор школе, учитељи у боравку 

3. Договор око организације и избора ученика за рад 

у секцијама, додатној, допунској настави 
септембар Руководилац већа, чланови већа 

4. Унапређивање образовно-васпитног рада у школи 

– стручне теме, угледни, огледни часови , 
међусобна посета часова (хоризонтално-

вертикално) стручно усавршавање 

септембар Руководилац већа, чланови већа 

5. Договор о планирању могуће реализације наставе 

у природи, екскурзија, излета, посета позоришту и 

биоскопу, Дечјем филмском фестивалу 

септембар Руководилац већа, директор, ПП 

служба, учитељи 

6. Стручна тема: Пројектна настава као наставна 

метода 
септембар Педагог школе 

7. Планирање и примена активности везаних за 

безбедност и борбу против насиља, појачан 

васпитни рад. 

септембар Стручно веће за разредну наставу 

Тим за заштиту ученика од дискрим., 

насиља, злостављања и 

занемиривања у школи  

8. Пројекат-Покренимо нашу децу 
Програм 10 лекција које живот значе (област 

саобраћајног васпитања) - програм пролазе 

ученици првог и другог разреда, по плану који 

одреди одељењски старешина – учитељ у свом 

одељењу у току године 
Упознавање учитеља и родитеља са пројектом 

Основи безбедности деце (у трајању од осам 

месеци) за ученике првог и четвртог разреда 

септембар Сви учитељи 

Учитељи првог и другог разреда 

Учитељи првог и четвртог разреда 

9. Сарадња одељенског већа V разреда са 

одељењским већем IV разреда ( планирање и 

реализација часова) 

октобар Учитељи четвртог разреда и 

предметни наставници 

10. Припрема за ИОП (идентификација ученика са 

сметњама у развоју ради укључивања у ИОП, даљи 

рад и праћење ученика у ИОП-у), као и са 

ученицима којима је потребан додатна поршка. 

октобар Одељењскењ старешине, чланови 

комисије 

11. Информисање родитеља о правилнику о 

безбедности ученика 
октобар Одељењске старешине од 1-4 разр.  

12. Договор о организовању сусрета са писцима за 

децу 
октобар Библотекарка школе 
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13. Учешће у манифестацијама и акцијама поводом 

Дечје недеље 
октобар Руководилац већа, чланови већа 

14. Професионална оријентација у разредној настави  октобар Руководилац већа, психолог 

15. Извештај о реализованим посетама и екскурзијама октобар Руководиоци већа 

16. Недеља школског спорта октобар Актив наставника физичког и 

здравств. васпитања, учитељи 

17. Обележавање значајних датума у новембру 

(Светски дан љубазности, Међународни дан 

толеранције, Светски дан детета), прослава Дана 

школе 

новембар Чланови већа 

18. Критеријум оцењивања новембар Чланови стручног већа 

19. Учешће у хуманитарним акцијама, продајна 

изложба ђачких рукотворина     
децембар Руководилац већа, чланови већа, 

директор школе 

20. Договор о организовању прославе Нове године                                                      децембар Руководилац већа, чланови већа 

21. Организационе припреме за учешће и прославу 

Светог  Саве 
децембар Руководилац већа, чланови већа, 

комисија за културну и јавну 

делатност школе 

22. Планирање и укључивање ученика у школска и 

општинска такмичења          
децембар Руководилац већа, чланови већа 

23. Прослава Светог Саве јануар Чланови већа 

24. Анализа рада допунске наставе, додатне наставе и 

ваннаставних (слободних активности) и предлог 

мера за побољшање квалитета рада и 

превазилажење евентуалних проблема 

јануар Чланови  стручног већа за разредну 

наставу 

25. Анализа реализованих активности у оквиру 

развојног плана школе:  ,,Пуна школа ђака“ 
јануар Одељењске старешине 

26. Извештај о раду продуженог боравка, проблеми у 

раду, мере за побољшање рада 
јануар Руководилац боравка 

27. Анализа реализације Плана и програма рада већа у 

првом полугодишту и допринос унапређењу обр. 

васп. праксе 

јануар Руководилац већа за разредну 

наставу 

28. Проблеми у савладавању градива у току првог 

полугодишта и предлог мера 
јануар Руководила већа, сви чланови већа 

29. Организовање школских и општинских такмичења 

из математике и такмичење рецитатора 
фебруар Руководилац већа, актив наставника 

математике, Весна Митровић 

30. Сарадња одељенског већа V разреда са 

одељењским већем IV разреда ( планирање и 

реализација часова) 

фебруар Учитељи четвртог разреда и 

предметни наставници 

31. Сарадња са предшколском установама у окружењу март Руководилац већа, чланови већа, 

директор школе 

32. Саветодавни  рад са родитељима ученика који 

имају различите  тешкоће у развоју, учењу и 

март Руководилац већа, психолог, педагог 



100 
 

 

понашању 

33. Стручна дискусија и размена искуства о 

посећеним семинарима 
март Руководиоци већа, чланови већа 

34. Избор уџбеника, приручника и стручне литературе 

за наредну школску годину 
март Стручно веће за разредну наставу 

Наставничко веће, Савет родитеља 

35. Праћење постигнућа ученика на такмичењима- 

анализа 

април Руководилац већа, чланови већа 

36. Праћење напредовања ученика април Руководилац већа, чланови већа 

37. Недеља школског спорта април Руководиоци већа, Актив наставника 

физ. и здравств.васп 

38. Обележавање светског дана здравља – 7.април април Одељењске старешине 

39. Активности на уређењу школске средине, изложба 

ликовних и литерарних радова посвећених 

заштити човекове околине 

мај Сва одељењска већа 

40. Детаљније упутство око организовања екскурзије 

и наставе у природи 
мај Руководилац већа, чланови већа 

41. Предлог ученика за похвале и награде мај Руководилац већа, чланови већа 

42. Анализа одржаних угледних часова  мај Руководилац већа, чланови већа 

43. Учешће у изради новог школског програма  мај Руководилац већа, чланови већа 

44. Извештај о раду продуженог боравка за ову 

школску годину 
јун Учитељи који раде у боравку 

45. Извештај о реализацији наставе  у природи  јун Руководиоци одељењских већа 

46. Организација програма за пријем нове генерације 

првака, предлози и подела задужења 
 

јун Руководилац већа, чланови већа 

45. Припреме за израду годишњег плана рада школе за 

наредну школску годину 
јун Руководилац већа, чланови већа 

47. Професионална оријентација - анализа јун Руководилац већа, чланови већа 

48. Анализа реализације програма стручног већа за 

разредну наставу за ову школску годину и предлог 

годишњег плана за наредну годину 
 

јун Руководилац већа, чланови већа 

49. Анализа реализованих активности у оквиру 
развојног плана школе:  ,,Пуна школа ђака“ 

јун Одељењске старешине 

50. Избор руководиоца већа за наредну школску 

годину 
јун Руководилац већа, чланови већа 

51. Израда и усвајање програма и плана рада Стручног 

већа разредне наставе 
август Руководилац већа, чланови већа 

52. Састављање распореда часова и њихово 

усклађивање са часовима енглеског језика, 

физичког и здравственог васпитања и изборних 

предмета/ програма 

август Руководиоци већа, стручно веће 

учитеља 
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53. 

Израда глобалног и оперативног програма рада и 

утврђивање садржаја најпогоднијих за 

остваривање корелације унутар и међу наставним 

предметима 

 

август 

Руководилац већа, чланови већа 

54. Утврђивање програма стручног усавршавања и 

унапређивања образовно – васпитног рада 
август Руководилац већа, директор, педагог 

55. Приредба за пријем првака август Одељењско веће 2. разреда 

56. Израда портфолија наставника август Руководилац већа, чланови већа 

57. Предлог плана набавке наставних средстава и 

избора дечије штампе и часописа 
август Руководилац већа, чланови већа, 

координатор за дечју штампу 

58. Обрасци за праћење и вредновање напредовања 

ученика, портфолио ученика 
август Руководилац већа, чланови већа 

59. Укључивање у школско  развојно планирање – 

током целе године 
август Руководилац већа, чланови већа 

60. Израда плана угледних и огледних часова 
 

август Руководиоци већа 
Стручно веће учитеља 

Остале активности током школске године: сарадња са институцијама друштвене средине, (позоришта, вртићи, 

музеји, библиотеке, МУП, Дечји културни центар...), сарадња са  свим тимовима  и активима у школи, 

психолошко – педагошком службом, дефектологом школе, библиотеком. 
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             ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

 
ПЛАН СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРИРОДНИХ НАУКА 

– ПРЕДМЕТИ: МАТЕМАТИКА, 

ОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

TEХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈE 

9.2. ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

 
Време 

реализације 
Садржај рада Носилац посла 

АВГУСТ 

1. Организација припремне наставе за поправне 

испите 
Чланови Стручног већа  

2. Израда годишњих планова за редовну, додатну и 

допунску наставу 
Чланови Стручног већа 

3. Корелација са другим предметима Чланови Стручног већа 

СЕПТЕМБАР 

1. Иницијални тест у свим разредима Чланови Стручног већа 

2. Детаљна анализа иницијалног теста и састанак са 

учитељима прошлогодишњег четвртог разреда 

Чланови Стручног већа и 

наставници разредне 

наставе који су прошле 

године предавали 

четвртом разреду 

3. Организација додатне и допунске наставе. 

Вршњачко учење (Школски развојни план, настава и 

учење) 

Чланови Стручног већа 

4. Договор о избору додатне, необавезне литературе 

за ученике 
Чланови Стручног већа 

ОКТОБАР 

1. Уређивање кабинета   
Чланови Стручног већа и 

ученици 

2. Потребе за наставним средствима Чланови Стручног већа 

3. Договор о усклађивању критеријума и заједничка 

израда писмених провера знања 
Чланови Стручног већа 

4. Угледни час:  7. разред –Питагорина теорема Љубица Рангелов 

1. Анализа рада у одељењима петог разреда, 

постигнути резултати 
Чланови Стручног већа  

НОВЕМБАР 

2. Састанак са учитељима трећег и четвртог разреда 

због припрема за такмичења 

Чланови Стручног већа,  

учитељи трећег и 

четвртог разреда 

5. Анализа успеха на крају првог тромесечја 
Руководилац Стручног 

већа 

   ДЕЦЕМБАР 

 

1. Организација и извођење школског такмичења 

 

Чланови Стручног већа 

ЈАНУАР 

 

 

 

 

2. Анализа рада додатне и допунске наставе 

Чланови Стручног већа 
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3. Уједначавање нивоа захтева при закључивању 

оцена 

Чланови Стручног већа 

ФЕБРУАР 

1. Полугодишњи иницијални тестови за све разреде Чланови Стручног већа 

2. Угледни час:  6. разред -Троугао Марина Радовановић 

3. Договор о припремној настави за матурски испит 

ученика осмог разреда 

Чланови Стручног већа 

4. Договор око општинског такмичења Чланови Стручног већа 

МАРТ 

1. Пробни матурски испит  Чланови Стручног већа 

2. Учествовање на градском такмичењу 
Руководилац Стручног 

већа 

АПРИЛ 
1. Организација  симулације матурског испита Чланови Стручног већа 

2. Учествовање на Државном такмичењу Чланови Стручног већа 

МАЈ 

1. Анализа успеха на тромесечју 
Руководилац Стручног 

већа 

2. Организација припремне наставе за полагање 

матуре 
Чланови Стручног већа 

3. Одабир и набавка уџбеника и збирки за следећу 

школску годину 
Чланови Стручног већа 

4. Пројекат, обрада података (школски развојни план, 

настава и учење) 

ЈУН 

1. Анализа успеха на крају школске године 
Руководилац Стручног 

већа 

2. Учешће у изради Школског програма Чланови Стручног већа 

3. Подела одељења за наредну школску годину Чланови Стручног већа 

4. Извештај о раду актива и план за наредну школску 

годину 

Руководилац Стручног 

већа 

5. Избор новог руководиоца актива Чланови Стручног већа 
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9. 3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТ 

                                               ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржај рада 

 

Време 

( месец ) 

Носилац 

Послова 

   Израда наставног плана и његово усвајање   

   Избор руководиоца стручног већа 

   Одређивање секција и руководилаца за школску 

2021/2022. годину 

   Планирање набавке материјала за радне вежбе од 

5.– 8. разреда 

8 
Руководилац стручног 

већа 

        Набавка материјала за радне вежбе и рад 

секција 

    Реализација наставе и секција 

9 

10 

Руководилац стручног 

већа 

Чланови већа 

      Анализа рада наставника и ученика и мере за 

побољшање успеха ученика 

     Анализа рада секција   

   Договор о учешћу у прослави Дана школе 

 

11 

Руководилац стручног 

већа 

Стручно веће 

 

     Усаглашавање критеријума оцењивања 

     Планирање учешћа на стручним семинарима 

 

  

12 

Стручно веће 

Педагог 

 

   Договор о учешћу око прославе Савиндана 

    Анализа успеха  ученика на крају првог 

полугодишта 

Угледни час: Природни ресурси на Земљи (5. 

разред) 

    Планирање и реализација припрема ученика за 

такмичење 

1 

2 

Руководилац стручног 

већа 

Јелена Филиповић – 

Спремо 

 

Стручно веће 

 

   Међусобне посете часовима и размена искуства 
 

3 

 

 

Стручно веће 

 

 

 

   Анализа рада резултата на тромесечју 

Угледни час: Струјна кола, практична вежба (8. 

разред) 

    

4 

 

Руководилац стручног 

већа 

Дарко Манојловић 

 

 

   Анализа успеха на такмичењима 

Учешће у изради новог Школског програма 

 

5 

 

Руководилац стручног 

већа 

 

    Анализа успеха ученика на крају другог 

полугодишта 

    Предлози за похвале и награде 

     Извештај о раду стручног већа 

6 

 

Руководилац стручног 

већа 

Стручно веће 

 

     Овим планом су обухваћени само најбитнији задаци у овој школској години. Осим планираних 

састанака и задатака чланови стручног већа у току године бавити и другим активностима везаним 

за што успешнији и савременији рад, као што су уређење кабинета, набавка прикладног алата, 

израда и набавка нових наставних средстава и др. 
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9. 4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТ  

 ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Припрема рачунара и рачунарске опреме за наставу 6 

 

 

 

8 

Руководилац стручног 

већа 

Стручно веће 

Формирање група ученика 

Припрема распореда часова  

Израда годишњег плана по наставним темама и 

јединицама 

Усаглашавање спискова  група ученика са предложеним 

распоредом 

 

 

8 

 

 

Предметни наставник, 

разредне старешине 

 
Усаглашавање распореда часова информатике и 

рачунарства са распоредом часова осталих предмета 

Организовање додатних часова из програмирања 9 Предметни наставник 

Анализа потреба за новим наставним средствима и рада 

актива као и корелација са другим предметима   10 
Предметни 

наставници 
Анализа успеха на крају првог тромесечја 

Анализа критеријума и захтева оцењивања 10 Предметни наставник 

Учествовање на стручном усавршавању по програму 

Министарства просвете 
12 Предметни наставник 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 1 

Руководилац стручног 

већа 

Стручно веће 

Припрема за такмичење 2 Предметни наставник 

Анализа успеха на крају трећег тромесечја 3 
Руководилац стручног 

већа 

Стручно веће 

Угледни час: Програмирање у Пајтону (6. разред) 4 Ивана Милуновић 

Анализа рада и потреба за новим наставним средствима 5 
Руководилац стручног 

већа 

Стручно веће 

Анализа успеха на крају школске године 

Учешће у изради новог Школског програма 
 

 

5 
Руководилац стручног 

већа 

Стручно веће 

 

6 
Руководилац стручног 

већа 

Стручно веће 
Извештај о реализацији наставе  информатике и 

рачунарства 
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9. 5.   ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРИРОДНИХ НАУКА  

                   ПРЕДМЕТИ: ФИЗИКА, ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА 
Време 

реализације 
Садржај рада Носилац посла 

АВГУСТ 

Организација рада већа, израда годишњих планова 

усаглашених са наставним планом и програмом 

Анализа стања кабинета и наставних средстава, 

уређивање кабинета 

Анализа успеха ученика 8. разреда на завршном 

испиту за средње школе (комбиновани тест); 

Руководилац стручног већа 
 

Стручно веће 

СЕПТЕМБАР 

Организација и планирање допунске и додатне 

наставе и секција 

Избор ученика за додатну наставу, секције               

Усклађивање обима градива и усаглашавање 

критеријума оцењивања у складу са стандардима и 

исходима за сваки предмет 

Анализа иницијалног теста за проверу знања ученика 

од 5. до 8. разреда 
 

 

Прављење компоста - органског ђубрива (РПШ - област 

Настава и учење) 

Стручно веће 

 

 

 

 

Наставници биологије и 

хемије, ученици секције и 

чувара природе, техничко 

особље  

ОКТОБАР 

Корелација наставних садржаја и договор о 

одржавању заједничких часова 

 

Стручно веће 

 
 

 

 

НОВЕМБАР 

Угледни час из биологије:Транспорт супстанци код 

човека и животиња – 6.разред   

Анализа успеха на крају првог класификационог 

периода 

Драгана Шијаковић 

 

Чланови Стручног већа  

    

ДЕЦЕМБАР 

Анализа рада већа 
 

Посета Фестиалу науке  (РПШ-Настава и учење)                 

 

Руководилац стручног већа 

Чланови Стручног већа 

ЈАНУАР 
 Анализа успеха на крају првог полугодишта 

 

Руководилац стручног већа 

Чланови Стручног већа 

 

ФЕБРУАР 

Угледни час из хемије:Поступци за раздвајање 

састојака смеше – 7.разред 

 

Усавршавања наставника, семинари, 

стручна предавања 

Организовање школских такмичења 

Упознавање ученика 4., 5., 6., и  7.разреда са СНА 

Милена Белоица 

 

Чланови Стручног већа 

Чланови Стручног већа 
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МАРТ 

Појачан рад додатне наставе и припреме за општинско 

такмичења 

Акција уређења и чишћење школског дворишта (РПШ 

- област ЕТОС) 

Посета часовима 4. разреда, ради упознавања са 

програмом рада Чувара природе за 5. разред 

 

Чланови Стручног већа 

Наставници биологије и 

ученици секције и чувара 

природе 

Наставници биологије 

АПРИЛ 

Угледни час из физике: Механички град – 7. разред 

Анализа успеха на крају трећег класификационог 

периода и свих облика образовног рада 

Анализа резултата са градског такмичења  

Анализа пробног комбинованог теста 
 

Верица Вићић 

 

Руководилац стручног већа 

Чланови Стручног већа 
 

МАЈ 

Учешће у изради новог Школског програма 
 

 

Пројекат еколошка (зелена учионица) 

 

Угледни час из биологије: Последице глобалних промене – 

8.разред 

Руководилац стручног већа 

Чланови Стручног већа 

Наставници биологије и 

ученици 

 

Биљана Ђурђевић 

ЈУН 

Посета Ботаничкој башти поводом Светског дана 

заштите животне средине, 5. јуна 

Усавршавања наставника (семинари, 

стручна предавања..) на крају другог полугодишта 

Анализа успеха на крају другог полугодишта 

Извештај о раду Стручног  већа,  

Израда плана рада  Стручног већа за следећу школску 

годину, 

Подела часова за школску 2023/2024. годину 

 Избор руководиоца Стручног већа за школску 

2023/24. годину 

Стручно веће 

Руководилац стручног већа 
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ПЛАН СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ  ЈЕЗИКА 

 

      9. 6.  ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК И 

               КЊИЖЕВНОСТ 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Израда анекса Школских програма за пети, шести, 

седми и осми разред у складу са изменама и 

допунама наставног програма за други циклус 

основног образовања и васпитања 
6 

 

Стручно веће,  

педагог 

 

Израда плана Стручног већа и договор о угледним 

часовима за наредну школску годину.  

Договор о изради годишњих и оперативних месечних 

планова за школску 2022/2023. годину. 

8 
Стручно веће  

 

Подела часова у оквиру већа и задужења за рад у 

секцијама. Предлог о употреби   стручне литературе 

и других наставних средстава. 

Договор око евентуалних измена у наставним 

плановима и новинама у наставним садржајима 

Утврђивање критеријума оцењивања  

9 Стручно веће, педагог 

Анализа иницијалног теста за проверу знања ученика 

од 5. до 8. разреда 

Организовање допунске и додатне наставе и 

припремне за ученике осмог разреда 

Почетак рада секција 

Дијалекти српског језика (угледни час у 8/2) 

Договор о припремама и садржају за Дан школе 

10 

Стручно веће 

  

Бранкица Ћировић 

 

 

Анализа рада и успеха ученика на крају првог 

класификационог периода 

Прослава Дана школе 
 

 

11 

Стручно веће 

 

Утврђивање садржаја за прославу Савиндана  

у сарадњи са Стручним већем за област уметничких 

предмета и вероучитељем 
 

 

12 

Стручно веће 

 

 

Прослава Савиндана (РПШ) 

Организација и извођење школских такмичења из 

српског језика и језичке културе за уч. 5, 6, 7. и 8. 

разреда и Књижевне олимпијаде за уч. 7. и 8. разреда   

1 
Стручно веће  
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Анализа успеха ученика и мере за побољшање успеха 

ученика у другом полугодишту 

 Стручно усавршавање на Филолошком факултету 

(Републички зимски семинар) 

 

2 

Стручно веће,  

 

 

Љиљана Глигоријевић 

 
Школско такмичење рецитатора 

Договор о припремама за општинско такмичење и 

анализа резултата 

 

,,Аги и Ема“, Игор Коларов (угледни час у 5/2) 

3 

 

 

 

Стручно веће 

 

Љиљана Глигоријевић 

 

Анализа успеха ученика на крају 3. класификационог 

периода 

Припрема и анализа резултата са градског такмичења 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда 

Пролећни концерт и вече поезије  

4 

 

 

Стручно веће  

 

 

 

 

 

 

 

Учешће у изради Анекса школског програма 

,,Вођа“, Р. Домановић (угледни час у 7/2) 
5 

Стручно веће 

 

Гаврило Јанчић 

 

Извештај о раду секција (драмска, рецитаторска) 

Анализа годишњег рада Стручног већа; 

Анализа успеха ученика на крају школске године и 

анализа резултата са такмичења; 

Анализа успеха ученика 8. разреда на завршном 

испиту за средње школе; 
6 

Стручно веће, педагог 

 

Избор руководиоца већа за нову школску годину и 

израда годишњег плана Стручног већа српског језика 

за наредну школску годину 
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9. 7. ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 
• Садржај рада Месец                     Носилац посла 

• Усвајање плана рада стручног већа  

• Упознавање са наставним планом и програмом 

• Планирање допунске и додатне наставе 

8 
 

•          Стручно веће 

• Руководилац 

• Усаглашавање критеријума тестирања и 

вредновања знања 

• Организовање часова допунске и додатне 

наставе 

•   Договор о раду са децом која ће наставу 

похађати по индивидуализованом или 

измењеном програму 

•   Обележавање Дана страних језика 

 

9 
 

 

 

• Стручно веће 

 

 

• Сарадња са ваншколским институцијама (Гете 

институт, Америчка амбасада, Британска 

амбасада, Аустријски институт) (РПШ - 

Подршка ученицима) 

• Маскенбал на тему "Halloween" 

• Припрема за обележавање Дана школе 

 

10 
 

 

• Сви наставници 

• Наставници 

енглеског језика 

 

 

• Анализа успеха на крају првог тромесечја 
Прослава Дана школе 

• Организовање такмичења и квизова међу 

одељењима на одређену тему из области 

вокабулара или граматике (РЗШ - Настава и 

учење) 

11 
• Стручно веће 

• Сви наставници 

•  Уређивање паноа у холу школе и у кабинету 

за стране језике поводом Нове године и 

Божића 

• Угледни час у 5.разреду Meine Familie 

 

 

12 
 

 

• Сви наставници 

• Марија Јовић 

 

 

• Анализа успеха на крају првог полугодишта 

• Сарадња наставника кроз посету часовима 

• Припрема и организација школског такмичења 

 

1 
 

•  Руководилац 

• Стручно веће 

 

• Интензивирање припрема ученика за  

општинско такмичење 

• Учешће у некој од радионица у библиотеци 

Амерички кутак (РПШ - Настава и учење)  

 

2 
 

 

• Стручно веће 

 

• Анализа рада допунске и додатне наставе 

• Припрема за градско такмичење 

• Радионица - страни језици за предшколце 

(РПШ - Етос) 

 

3 
 

• Стручно веће 

• Наташа Родић 

• Гордана Тишма 

 

• Обележавање Ускрса код нас и у земљама чије 

језике учимо 

Угледни час 2. разреду- My town 

• Анализа успеха на крају трећег тромесечја 

• Посета наставника немачког језика ученицима 

нижих разреда (РПШ - Подршка ученицима) 

 

4 

• Сви наставници 

• Гордана Тишма 

• Руководилац 

• Наставници 

немачког језика 

• Угледни час - Food, трећи разред 

• Угледни час у 8. разреду – A colourful world 

• Анализа резултата такмичења 

•    Мере за побољшање успеха 

• Учешће у изради  новог Школског програма 

 

5 
 

 

• Милена Зубац 

• Божидарка 

Вулиновић 

• Руководилац 
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• Нађи информацију на немачким, аустријским и 

швајцарским сајтовима- угледни час у 8. 

разреду 

• Анализа успеха на крају шк. године 

• Извештај о раду Стручног већа 

• Подела часова за 2022/2023. годину 

• Избор семинара за 2022/2023. школску годину 

• Избор руководиоца Стручног већа за школску 

2022/2023. годину 

 

6 
 

• Наташа Родић 

• Руководилац 

• Руководилац 

• Стручно веће 
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9. 8. ПЛАН РАДА  СТРУЧНОГ  ВЕЋА  ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА  

Садржај рада 
Време, 

месец 
Носилац посла 

Анализа плана и програма за 5., 6., 7. и 8. разред, у 

складу са правилником о наставном плану и програму 

 

Годишње планирање стручног усавршавања 

Уређивање кабинета и набавка наставних средстава, 

коришћење и чување 

6, 8 
Стручно веће 

 

 

Подела часова по одељењима 

 

Планирање писаних провера и контролних вежби на 

нивоу већа 

Светски дан очувања озонског омотача – радионица 

(израда паноа) 

Обележавање Дана пробоја Солунског фронта / 

8.разред 

 

9 

Стручно веће 

Б. Шошкић 

 

М. Вуковић 

Анализа адаптације ученика петог разреда на 

историју и географију  - ШРП – област Настава и 

учење 

 

Евидентирање ученика за додатну и допунснку 

наставу 

 

Посета Етнографском музеју /VII и VIII разред 

 

 

 

10 

 

 

Учитељи, педагог, 

психолог 

 

Стручно веће 

 

 

  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

 

Стручно веће 

 

Стручно веће/М. 

Вуковић 

 

Б. Шошкић 

Стручно веће 

 

Стручно веће 

Уједначавање критеријума оцењивања 

 

Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода 

 

Обележавање међународног празника -  

Дан примирја у Првом светском рату  

 

Посета часовима ученика 4.разреда – Природне и 

друштвене одлике Србије – ШРП - област ЕТОС 

 

Посета  ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ – ШРП – област 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 
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Анализа рада Стручног већа  

 

Анализа корелације наставних тема – јединица са 

другим предметима 

 

 

1 

 

1 

 

 

Стручно веће, 

Педагог 

 

Припреме за такмичења 

 

Анализа стручних усавршавања током првог 

полугодишта 

Договор око реализације припремне наставе за 

завршни испит 

 

Обележавање Дана државности Србије 

2 Стручно веће 

 

Анализа резултата пробног завршног испита / 

8.разред 

Угледни час: Српска средњовековна култура /  

6. Разред 

Обележавање Светског  дана вода  

 

3 

Стручно веће 

М. Вуковић 

Б.Шошкић 

Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода 

 

Анализа резултата са такмичења 

 

Посета  Музеју  Јована Цвијића (VII и VIII разред) 

4 
Руководилац 

Стручно веће 

 

Квиз знања (пети, шести, седми разред) 

ШРП – област НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Угледни час: Географија завичаја / 8.разред  

 

Посета часовима 4.разреда – упознавање са 

преметним наставником 

ШРП – област ЕТОС 

5 

Стручно веће 

 

Б. Шошкић 

 

М. Вуковић 

 

Анализа успеха ученика на крају школске године 

Извештај о раду Стручног већа на крају школске 

године 

6 
Руководилац 

Стручно веће 

Израда плана и програма за наредну школску годину 

и подела одељења 

 
6-8 Стручно веће 

Избор руководиоца Стручног већа и усвајање плана за 

наредну школску годину 

 

 

 

 

 
 

 



114 
 

 

 

9. 9. ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ –  

МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

 
 

Садржај рада 

Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Израда анекса Школских програма у складу са изменама и 

допунама наставног програма за други циклус основног 

образовања и васпитања. 
 

Уређење кабинета за ликовну и музичку културу.  
 

6, 8 
Стручно веће 

 

Договор о изради годишњих и оперативних месечних 

планова за школску 2022/2023. годину. 
 

Свечаност поводом пријема првака. 
 

Израда личног професионалног портфолија (планирање 

стручног усавршавања и напредовања) (РПШ - област 

Настава и учење) 

8, 9 
Стручно веће 

 

Организација рада слободних наставних активности и 

секција (РПШ - област Подршка ученицима) 

Увођење нових ваннаставних активности/ нових секција, у 

складу са интересовањима ученика (РПШ - област Настава и 

учење) 

Индивидуализација наставе у складу са потребама ученика 

(РПШ - област Настава и учење) 

9 

Стручно веће 

 

Рад са школским хоровима (аудиција и класификација по 

гласовима) и оркестром. 

Д. Нешић 

 

Рад са хоровима и оркестром - припрема програма за Дан 

школе 

Одабир певача за ДЕМУС. 

10 

Д. Нешић 

 

Уређење хола и кабинета за ликовну културу. 

Посете ликовним изложбама и учешће у ликовним 

радионицама. 

Сања Сепенички  

Живановић 

Анализа успеха на крају 1. класификационог периода. 

Побољшање наставе применом мултимедијалних метода (РПШ 

- област Настава и учење) 

Организовање часова у одељењима четвртог разреда (РПШ - 

област Подршка ученицима) 

Стручно веће 

Прослава Дана школе (музичко-драмски програм).  

11 

Стручно веће 

у сарадњи са другим  

стручним активима и 

већима 

Рад са хоровима, оркестром и солистима млађих и 

старијих разреда. 

Припрема певача за ДЕМУС 

Д. Нешић 
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Изложба радова ученика. 

Посете ликовним изложбама и учешће у ликовним 

радионицама. 

Идејно решење за обележивач за књигу за ученике школе. 

Сања Сепенички 

Живановић 
 

Сарадња са стручним већем млађих разреда и 

вероучитељем поводом припреме програма за прославу 

Савиндана. 

12 

Д. Нешић, 

 стручно веће 

млађих разреда, 

вероучитељ 

Концерт ученика школе - Шоу талената (РПШ - област 

Настава и учење) 

Усклађивање критеријума оцењивања на нивоу стручног 

већа (РПШ - област Настава и учење) 

Стручно веће 

у сарадњи са другим  

активима и већима 

Рад са хоровима, оркестром и солистима млађих и 

старијих разреда.  

Општинско такмичење ДЕМУС 

Д. Нешић 

 

Изложба радова ученика. 

Уређење хола и кабинета ликовне културе. 

Идејно решење и израда плаката”Нека Ваш првак,буде 

наш ђак” 

Сања Сепенички 

Прослава Дана Светог Саве, учешће хорова, 

инструменталиста и вокалних солиста.  

Општинско такмичење ДЕМУС 
1 

Д. Нешић 

 

Изложба ликовних радова ученика поводом прославе Дана 

Светог Саве. 

 

Сања Сепенички 

 

Анализа успеха ученика на крају класиф. периода. 

Организовање часова у одељењима четвртог разреда (РПШ - 

област Подршка ученицима) 

Договор око стручног усавршавања. 

2 

Стручно веће 

 

Рад са хоровима, солистима и оркестром. 

Музички програм у циљу промоције школе 

Одабир певача за такмичење у традиционалном певању. 

Д. Нешић 

 

Посете ликовним изложбама и учешће у ликовним 

радионицама. 

Међународна дечија изложба лепих уметности-Лидице-

Чешка република 

Ликовни конкурс “Светосавље и наше доба” 

Ликовни конкурс”Моја звезда” 

Сања Сепенички 

Стручно веће  

Угледни час ликовне и музичке културе Уметности 

првобитне заједнице (РПШ - бласт Настава и учење) 

3 

Д. Нешић, 

Сања Сепанички 

Рад са солистима, хоровима и оркестром. 

Градско такмичење ДЕМУС. 

Д. Нешић  
 

Општинско/Градско такмичење”Мали Пјер” 

Ликовни конкурс “Мостови” 

Изложба радова ученика. 

Посете ликовним изложбама и учешће у ликовним 

радионицама. 

Сања Сепенички 

Критеријуми оцењивања и анализа успеха на крају 3. 

класификационог периода.  

 

 
Стручно веће  
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Пролећни концерт (РПШ - област Настава и учење) 
 

 

 4 

 

 

Д. Нешић 

 

Украшавање фасаде школе-Мурал 

Ускршњи ликовни конкурс 

Тематска изложба ученика поводом Ускрса 

Републичка смотра ученичког ликовног стваралаштва за 

основне школе 

Ликовно такмичење-Дани Николе Тесле-школски ниво 

Сања Сепенички 

Републичко такмичење у певању традиционалне песме 

основних, средњих школа 

5 

Д. Нешић 

 

Концерт ученика школе - Шоу талената 

Пројектна представа ”Средњовековна прича” 

Стручно веће 

у сарадњи са другим  

активима и већима 

Изложба ликовних радова.  

Угледни час из ликовне културе: Боје (РПШ - област 

Настава и учење) 

Ликовно такмичење-Дани Николе Тесле-Републички ниво 

Републичко такмичење “Мали Пјер” 

Сања Сепенички 

Учешће у изради новог Школског програма Стручно веће 

Анализа остварености програма у настави, слободним 

наставним и ваннаставним активностима. 

Учешће у изради годишњег програма рада школе. 
 

Избор руководиоца већа и израда годишњег плана 

Стручног већа уметничких предмета за наредну школску 

годину 

6 
Стручно веће и  

руководилац већа 
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  9. 10. ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО  

                                        И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

Посла 

Израда наставног  плана и програма рада, глобални и 

месечни планови, договор око набавке реквизита 
8 

Стручно веће 

Директор школе 

Подела одељења 

Израда годишњег плана спортске  секције 

Организовање  међуодељењских такмичења у 

спортским играма 

8, 9  
Стручно веће 

 

Договор о иницијалном мерењу и термину 

реализације недеље спорта 

 

8 
Стручно веће 

 

Уређење фискултурне сале 

Оганизација праксе студената 

6, 8 и током 

године 

Стручно веће, 

 директор школе 

Договор око организације јесењег кроса  

Договор о плану и  програму  обуке пливања за 

ученике школе ,,Филип Вишњић”(од 5 до 8 разреда) 

9 
Стручно веће 

 

 Договор о начину рада,плану и програму за ученике 

са смањеним психо - физичким способностима 

9 

током целе 

године 

Стручно веће 

 

Договор око начина и критеријума оцењивања 

Анализа психо-физичких способности ученика на 

основу добијених информација и практичног 

извођења вежби, организација кроса 

Угледни час: Рукомет-шутирање на гол 

Јесењи крос 

Недеља школског спорта 

Школа пливања ,анкета за родитеље 

Радна субота ,чистимо двориште, 

окопавамо.(школски развојни план) 

 

10  

 

 

 

 

 

 

 

Стручно веће 

 

Наставници физичког 

васпитања 

 

Зоран Јеремић 

 

Угледни час- одбојка - основни став, додавање, 

прстима - ,,чекић" 

Час физичког и здравственог васпитања у четвртом 

разреду 

Aнализа успеха ученика на крају 1. калсификационог 

периода 

Међуодељењско такмичење у атлетици 

11 

 

           

Снежана Сворцан 

Руководилац 

Реализација наставног плана и програма 

Анализа рада спортске секције 

Шоу талената (школски развојни план) 

Анализа успеха на 1. полугодишту 

12 

Стручно веће 

 

Руководилац 
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Присуствовање стручном усавршавању у 

организацији Министарства просвете и спорта 

Припрема за школска такмичења 
1 

Стручно веће 

 

Спортска гимнастика ,међуодељењско такмичење 
Припрема за школска такмичења 

2 

руководилац  

Стручно веће 

 

Учешће на општинским и градским такмичењима 

(кошарка, одбојка, рукомет, фудбал, атлетика) 

3, 4 

 

 

4 

Стручно веће 

 

Сворцан Снежана 
Зоран Јеремић 

 

Присуствовање стручним предавањима,  

Час физичког и здравственог васпитања у четвртом 

разреду 

Пролећни крос 

Недеља школског спорта 

Анализа успеха на 3. класификационом периоду 

  Међуодељењско такмичења у спортским играма 

Крос РТС-а  

5 
Стручно веће 

 
Учешће на такмичењима 

Учешће у изради Анекса Школског програма 

уколико дође до измена 
Међуодељењско такмишење у атлетици 

Анализа рада стручног већа            

6 

руководилац  

Стручно веће 

 

Оријентиринг 

Учешће у изради годишњег програма рада школе 

 

Избор руководиоца актива за наредну школску 

годину 

 

    

У складу са Законом о основном образовању и васпитању и изменама и допунама 

Правилника о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму  (за пети и шести разред) основног образовања и васпитања физичко и 

здравствено васпитање остварује се кроз: 

- часове физичког и здравственог васпитања, 

- обавезне физичке активности ученика. 

 

Обавезне физичке активности могу се организовати у складу са неким од предложених 

модела: 

1. Реализују се са једним часом недељно (45 минута) допуњеним са још два часа 

обавезних физичких активности у току месеца; 

2. Реализују се са једним часом недељно (45 минута). Фонд од пола школског часа, на 

недељном нивоу, реализује се кумулативно, једном у тромесечју, у укупном трајању 

од 6 школских часова, односно 4,5 сати кроз активности као што су: оријентиринг, 

излет са пешачењем, спортски дан, такмичење, радионице са програмским 

садржајима из области физичке и здравствене културе,или неке друге активности на 

предлог Стручног већа које су у складу са условима школе и школског окружења. 
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3. Реализују се кумулативно, кроз наставне теме, у складу са наставним програмом. 

Фонд од 54 часа треба распоредити тако да минимално 12, а највише 18 часова буде 

намењено за реализацију обавезних садржаја предвиђених програмом, док преостали 

фонд од 42, односно 36 часова треба наменити темама у складу са потребама ученика 

и могућностима школе и локалне заједнице. 

4. Реализује се кроз свакодневне физичке активности оним данима када ученици немају 

час физичког и здравственог васпитања. 

 

Обавезне физичке активности ученика могу се реализовати са два одељења истог разреда уз 

присуство два наставника. Неке од тема ОФА могу се организовати у спортским објектима 

ван школе у складу са овим планом. 

 

Стручно веће за овај предмет је дало следећи план рада обавезних физичких активности 

ученика са фондом од 54 часа на годишњем нивоу, са следећим бројем часова по темама у петом 

разреду: 

- мали фудбал (18) 

- гимнастика (18) 

- оријентиринг (4) 

            - спортски дан (активности) : 14 часова 

 

Обавезне физичке активности у петом разреду: 

 

Мали фудбал/ Вођење, додавање лопте.Вођење различитим деловима стопала.Одузимање лопте. 

Вођење и додавање са променом правца кретања.Техника шута на гол и дриблинг. 

 

Спортска гимнастика: 18 часова (вежбе на тлу, (мала греда), прескок,козлић,  вежбе у упору вежбе у 

вису.кругови. 

Орјентиринг: 4 часа 

Спортски дан (активности) : 14 часова 

 Активности у природи: за заинтересоване ученике  петог и шестог разреда организоваће се 

зимовање. 

 

Обавезне физичке активности у шестом разреду: 

 

Рукомет/ мини рукомет - 18 часова (хватање котрљајућих лопти, дриблинг (кроз ноге,поред ногу), 

вођење две лопте, додавање (дугим замахом),додавање са изменом места, шутирање на гол, бочни 

шут са отклоном,шут са крилне позиције, шутирање пивотмена, финтирање, једнострука финта у 

"слабију страну", хватање лопте једном руком, вежбе са два и три играча у нападу, техника игре 

голмана, основни принципи колективне одбране, игра са применом правила. 

Спортска гимнастика: 18 часова (вежбе на тлу, (мала греда), прескок,козлић,  вежбе у упору вежбе у 

вису.кругови. 

Орјентиринг: 4 часа 

Спортски дан (активности) : 14 часова 

 Активности у природи: за заинтересоване ученике  петог и шестог разреда организоваће се 

зимовање. 

 

     У оквиру програма школског спорта наставници физичког васпитања ће организовати недељу 

школског спорта: 

           - млађи разреди   - прво полугодиште:  10 – 14 октобар 

                                         - друго полугодиште: 3 – 7 април 
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           - старији разреди -  прво полугодиште: 3 – 7 октобар 

                                          - друго полугодиште:  10 – 14 април 

     За први, други и трећи разред у програму је између две ватре и штафетне игре. За четврти разред: 

мали фудбал и штафетне игре.  

     Ученици од петог до осмог разреда у програму недеље спорта имају: мали фудбал, мини 

рукомет, одбојка, између две ватре. 

     Такмичења ће се одвијати паралелно у сали и на школском терену. 

 

    Корективно педагошки рад и допунска настава се планира једном недељно за ученике који 

имају потешкоћа у савладавању градива, за ученике са смањеним физичким способностима, као и за 

ученике који имају имају деформитете. Рад се организује уз саветовање са лекаром за ученике са 

деформитетом кичме. 

 

     У оквиру школе организоваће се међуодељенска такмичења у спортским играма, атлетици, 

гимнастици. 
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                     9. 11. ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ДЕФЕКТОЛОГА 
 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

 Установљавање броја ученика у комбинованом одељењу и 

уписивање новокатегорисане ученике у одговарајући разред   

Припреме за почетак школске године, израда глобалних планова 

рада  

Утврђивање распореда писмених и контролних задатака 

 Израда месечних планова за септембар 

 Преузимање бесплатних уџбеника из библиотеке  

Рад у стручним тимовима  

Утврђивање предлога за набавку наставних средстава и стручне  

литературе  

VIII 

  

  

  

  

  

  

Током 

целе 

године 

дефектолог 

Вођење документације за ученике  

Припрема планова активности за ученике који прате наставу по 

ИОП-у 2 , а похађају редовну наставу 

Израда педагошких профила  

Израда планова активности сегментованих по корацима (у првој 

години примене на тромесечном нивоу,  а сваке следеће два пута 

годишње)  

Постављање прилагођених циљева и задатака из предмета које 

ученик теже савладава 

Корелација међу предметима и сарадња наставника предметне 

наставе  

Пружање подршке ученицим редовне наставе у почетном читању и 

писању и савлађивању основних рачунских операција  

Сарадња са родитељима ‒ Дан отворених врата 

 Задуживање бесплатних уџбеника од стране родитеља 

 Сређивање потврда за дечији додатак 

Израда оперативних планова за октобар 

 Сарадња  са интерресорном комисијом                                         

  

Током 

целе 

године 

  

  

  

IX 

  

  

  

  

  

  

  

   

дефектолог 

предметни 

наставници

, учитељи, 

дефектолог 

психолог 

Организација родитељских састанака 

 Израда плана рада за новембар 
X дефектолог 

Праћење напредовања ученика с посебним освртом на ученике са 

тешкоћама у учењу 
 Израда планова рада за децембар 
Прослава Дана школе 

XI   
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Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта, мере за 

побољшање успеха и дисциплине 

 Анализа рада већа дефектолога 
 Родитељски састанак: успех, дисциплина, мере за побољшање 

успеха 
 Анализа напретка ученика који похађају наставу по ИОП-у 2 и 

израда извештаја 
 

   XII 
дефектолог 

  

  

Сарадња са комбинованим одељењима на општини Палилула 
Сарадња са одговарајућим институцијама (дом здравља, школе за 

децу са посебним потребама) 
 Стручно усавршавање ‒ посета семинарима 
Израда планова рада за фебруар 

Током 

целе 

године  
  
  

I 

 

дефектолог 

дом 

здравља,  
школе за 

децу са 

посебним 

потребама  
 

Израда плана рада за март II 
дефектолог 

  

 

Израда плана за април 

  

III 
дефектолог 

  

Успех ученика на крају трећег класификационог периода 

 Сарадња са родитељима: родитељски састанак 

 Израда извештаја о напредовању ученика са тешкоћама у учењу и 

планирање следећих корака у раду 

 Израда плана  за мај 

IV 
дефектолог 

  

 Напредовање ученика у раду 

 Обилазак Калемегдана и ЗОО-врта 

Сарадња са средњом  занатском школом ,,Петар Лековић”, упис 

ученика у средњу школу 
 

Учешће у изради Анекса Школског програма уколико дође до 

измена 
 

V 
дефектолог 

  

Учешће у изради годишњег програма рада школе. 

Анализа реализације фонда часова редовне и допунске наставе 

Анализа успеха и владања ученика  
Анализа напретка ученика који похађају наставу по ИОП-у 2 и 

израда извештаја 
 Родитељски састанак ‒ успех ученика, подела књижица, и 

сведочанстава,  раздуживање бесплатних уџбеника 
 Анализа рада дефектолога и израда годишњег извештаја, доношење 

планова рада за наредну школску годину 

VI дефектолог 
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     9. 12. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИЗБОРНИ ПРОГРАМ 

ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА (КАТИХИЗИС) 
 

Садржај рада 

 

Време 

(месец) 
Носилац посла 

Израда наставног плана и његово усвајање 

Упознавање са фондом часова и статусом верске наставе од 1-8 

разреда као изборног предмета 

Договор о угледним часовима и приредбама у току школске 

године 

 

август 

Наставник 

верске наставе, 

директор 

Планирање набавке материјала за часове у виду радионица и 

креативне часове 

Расподела дечјег часописа ,,Светосавско звонце” које донира 

Општина Палилула - школски развојни план 

септембар и 

октобар 

Наставник 

верске наставе 

Анализа рада наставника и ученика и мере за побољшање успеха 

ученика 

Посета музеју - развојни план школе 
Договор о учешћу око прославе Дана школе 

 

новембар 

Наставник 

верске наставе, 

Директор, 

наставник 

Грађанског 

васпитања 

 

Усаглашавање критеријума оцењивања 

Планирање учешћа на стучним семинарима 

Посета храма, одлазак на Свету Литургију - развојни план школе 

Организовање хуманитарне акције - развојни план школе 

децембар 

Наставник 

верске наставе, 

наставник 

Грађанског 

васпитања 

Међусобне посете са наставницом и ученицима Грађанског 

васпитања 

Договор о учешћу око прославе Светога Саве 

Пливање за Богојављенски крст - развојни план школе 

Учешће на Светосавском шаховском турниру - развојни план 

школе 

Учешће на Светосавским сусретима у ОШ ,,Милена Павловић-

Барили" 

јануар 

Наставник 

верске наставе, 

наставник 

Грађанског 

васпитања 

 

Анализа успеха ученика на крају првог пологодишта 

 
фебруар 

Наставник 

верске наставе 

Посета храма, одлазак на Литургију - развојни план школе 

Угледни час: “Литургија - молитва за спасење човека и 

света” трећи разред 

 

март 

Наставник 

верске наставе 

Анализа резултата рада на тромесечју 

Међусобне посете са наставницом и ученицима Грађанског 

васпитања 

Учешће на саборном крштењу 

Учешће на такмичењу 

Посета храма, одлазак на Свету Литургију 

Организовање хуманитарне акције 

април 

Наставник 

верске наставе, 

наставник 

Грађанског 

васпитања 

Анализа успеха ученика са такмичења 

Учешће на прослави Градске славе -Вазнесења Господњег-

Спасовдана  

Учешће у изради анекса Школског програма 

мај 

Наставник 

верске наставе 

Анализа успеха ученика на крају другог пологодишта у настави 

Извештај о раду стручног већа у току школске године 

 

јун 

Наставник 

верске наставе 

Овим планом су обухваћени само најбитнији задаци у овој школској години. Осим планираних 

састанака и задатака чланови стурчног већа ће се у току године бавити и другим активностима 

везаним за што успешнији и савременији рад. 
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    9. 13. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИЗБОРНИ ПРОГРАМ  

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 
 

 

 

 

Садржај рада Време (месец) Носилац посла 

Израда наставног плана и његово 

усвајање. 

Упознавањем са фондом часова. 

Планирање учешћа на стручним 

семинарима. 

8 
Наставница грађанског 

васпитања, директор. 

Планирање набавке материјала за рад 

на  радионицама. 

Уређивање заједничких школских 

просторија. 

9 

10 

Наставница грађанског 

васпитања, ученици  

Анализа рада наставника и ученика и 

предузимање мере за побољшање 

постигнућа ученика. 

Организација хуманитарне акције у 

сарадњи са вероучитељима 
Договор о учешћу у прослави Дана 

школе 

Предлози за похвале и награде. 

11 

Наставница грађанског 

васпитања,  наставници верске 

наставе, ученици. 

 

Наставница грађанског васпитања 

Хуманитарни рад пред новогодишње 

и божићне празнике 

Осмишљавање учешће у прослави 

Савиндана. 

Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта. 

                  12 

Наставница грађанског 

васпитања, наставници верске 

наставе, ученици. 

Сарадња са наставницима верске 

наставе и реализација заједничких 

активности. 

Угледни час: Електронско насиље 

3 Наставница грађанског васпитања   

Анализа рада и резултата на 

тромесечју. 
4 

Наставници грађанског 

васпитања. 

Учешће у изради новог Школског 

програма 
5 

Наставница грађанског 

васпитања, ученици. 

Анализа успеха ученика на крају 

другог полугодишта. 

Извештај о раду стручног већа. 

6 Наставница грађанског васпитања 

Друштвене, уметниче, хуманитарне и 

културне активности - програм 

слободних наставних активности  

током наставне године 

Наставница грађанског 

васпитања, наставници верске 

наставе, ученици. 

Овим планом рада су обухваћени само најбитнији задаци у овој школској години. Наставник/ца 

грађанског васпитања,осим свог предметног задатка, бавиће се и активностима које су везане за 

што успешнији и савременији рад:  уређењем школског хола, организовањем изложби, 

хуманитарних акција, сарадњом са различитим  организацијама и установама.. 
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       9. 14. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИЗБОРНИ ПРОГРАМ 

ИСЛАМСКА ВЕРСКА НАСТАВА  

 

Садржај рада Време (месец) Носилац посла 

Израда наставног плана и његово 

усвајање. 

Упознавањем са фондом часова. 

Планирање учешћа на стручним 

семинарима. 

8 
Наставник исламске веронауке, 

директор 

Планирање набавке материјала за рад 

на  радионицама. 

Уређивање заједничких школских 

просторија. 

Сарадња са родитељима 

9 

10 
Наставник исламске веронауке 

Анализа рада и резултата на 

тромесечју. 
Сарадња са учитељима и 

наставницима 

Договор о учешћу у прослави Дана 

школе. 

11 
Наставник исламске веронауке 

Стручно веће 

 Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

Прикупљање новчане помоћи за 

болесне особе 

 

                  12 Наставник исламске веронауке 

Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта                                    

Угледни час: Молитва - четврти 

разред 

                  1 

Наставник исламске веронауке 

Стручно већа 

Наставник исламске веронауке 

 

Сарадња са наставницима верске 

наставе и реализација заједничких 

активности. 

3 Наставник исламске веронауке 

Анализа рада и резултата на 

тромесечју. 
4 

Наставник исламске веронауке 

Стручно веће 

Припрема ученика за Рамазански 

пост и Бајрам 

Предлози за похвале и награде. 

Учешће у изради анекса Школског 

програма 

5 
Наставник исламске веронауке 

Директор 

Анализа успеха ученика на крају 

другог полугодишта. 

Извештај о раду стручног већа. 

6 
Наставник исламске веронауке 

Стручно веће 

Друштвене, уметниче, хуманитарне и 

културне активности - програм 

слободних наставних активности  

током наставне године Наставник исламске веронауке 

Овим планом рада су обухваћени само најбитнији задаци у овој школској години. Наставник 

исламске веронауке,осим свог предметног задатка, бавиће се и активностима које су везане за што 

успешнији и савременији рад:   хуманитарних акција, сарадњом са различитим  организацијама и 

установама.. 
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10. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ                 

 

10.1.                   ПРОГРАМ  РАДА ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

 
ЦИЉ 

 

 Психолог школе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке 

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

циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика 

дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима. 

 

ЗАДАЦИ  

 

− Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,  

− Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика, 

− Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја, 

− Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада и предлагање мера које 

доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада установе, 

− Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда 

постигнућа ученика и предлагање мера за  унапређивање, 

− Подршка отворености установе према педагошким иновацијама, 

− Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама 

родитеља, односно старатеља,  

− Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за установу, 

− Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.  

 
Садржај рада Време 

(месец) 

Носиоци посла поред 

психолога 

I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Учествовање у припреми  развојног плана 

установе, школског програма, плана 

самовредновања, индивид. образовног плана 

за ученике. 

 

током године 

педагог, директор 

Учествовање у припреми концепције 

годишњег плана рада установе 

мај, јун педагог, директор 

Учествовање у припреми делова годишњег 

плана рада школе који се односе на планове 

и програме: подршке ученицима (рад са 

ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка, рад са ученицима са 

изузетним способностима, професионална 

оријентација, превенција болести 

зависности; промоција здравих стилова 

живота); заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, подизања 

квалитета знања и вештина ученика, 

стручног усавршавања запослених, сарадње 

школе и породице, целодневне наставе и 

мај, јун дефектолози, наставници, 

педагог 
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продуженог боравка у основној школи. 

Учествовање у избору и планирању 

реализације посебних и специјализованих 

програма. 

мај, јун, 

август 

педагог, наставници, 

директор 

Учествовање у осмишљавању и изради 

акционих планова и предлога пројеката који 

могу допринети унапређивању квалитета 

образовања и васпитања у школи, 

конкурисању ради обезбеђивања њиховог 

финансирања и учествовање у њиховој 

реализацији, 

током године педагог, наставници, 

директор 

Учествовање у избору уџбеника у школи, мај педагог, наставници, 

директор 

Припремање плана посете психолога 

часовима у школи, 

август  

Припремање плана сопственог стручног 

усавршавања и професионалног развоја 

јун  

Припремање годишњег програма рада и 

месечних планова рада психолога, 

током године  

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  ОБРАЗОВНОГ- ВАСПИТНОГ  РАДА  

Учествовање у праћењу и вредновању 

образовно-васпитног рада установе и 

предлагање мера за побољшање 

ефикасности, економичности и успешности 

установе у задовољавању образовних и 

развојних потреба  ученика, 

током године педагог 

Учествовање у континуираном праћењу и 

подстицању напредовања деце у развоју и 

учењу. Учествовање у континуираном 

праћењу и вредновању остварености општих 

и посебних стандарда постигнућа 

спровођењем квалитативних анализа 

постигнућа ученика, информисањем свих 

заинтересованих страна о резултатима 

анализе и припремом препорука за 

унапређивање постигнућа, 

током године педагог, наставници  

Праћење и вредновање примене  мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за децу, 

током године педагог, наставници 

Учествовање у праћењу и вредновању 

ефеката иновативних активности и 

пројеката, вредновању огледа који се 

спроводе у школи, 

током године педагог, наставници 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду 

установе, а нарочито остваривања свих 

програма  васпитно – образовног рада, 

програма стручних органа и тимова, 

стручног усавршавања, превентивних 

програма, рада психолошко-педагошке 

службе, сарадње са породицом, сарадње са 

друштвеном средином,  

мај, јун педагог, наставници 

Иницирање различитих истраживања ради 

унапређивања образовно-васпитног рада 

током године педагог 
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установе и остваривања послова 

дефинисаних овим правилником, 

Учествовање у  истраживањима која се 

спроводе у оквиру самовредновања рада 

школе (израдом инструмента процене, 

дефинисањем узорка и квалитативном 

анализом добијених резултата)  и 

спровођења огледа.  

крај првог 

полугодишта 

наставници, педагог 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Саветодавни рад усмерен ка унапређивању 

процеса праћења и посматрања дечјег 

напредовања у функцији подстицања дечјег 

развоја и учења. Иницирање и пружање 

стручне подршке наставницима у 

коришћењу различитих метода, техника и 

инструмената праћења деце, 

током године наставници, педагог 

Саветодавни рад усмерен ка стварању 

психолошких услова за подстицање 

целовитог развоја деце,  

 наставници, педагог 

Учешће у прилагођавању ритма живота и 

рада у установи специфичностима узраста и 

потребама деце, 

 наставници, педагог 

Пружање подршке наставницима у 

планирању и реализацији непосредног 

образовно-васпитног рада са децом, односно 

ученицима, а нарочито у области 

прилагођавања рада образовно-васпитним 

потребама детета, односно ученика; избора 

и примене различитих техника учења; 

ефикасног управљања процесом учења; 

избора поступака посматрања и праћења 

напредовања деце у учењу и развоју, 

односно вредновања ученичких постигнућа; 

стварања подстицајне атмосфере у групи, 

односно на часу; развијања конструктивне 

комуникације и демократских односа у 

групи, односно одељењу, 

 директор, педагог 

Пружање подршке јачању наставничких 

компетенција у областима: комуникација и 

сарадња, конструктивно решавање сукоба и 

проблема, подршка развоју личности детета, 

односно ученика, подучавање и учење, 

организација средине и дидактичког 

материјала, 

 педагог, директор 

Упознавање наставника са карактеристикама 

игре и односом игре и учења на 

предшколском узрасту, психолошким 

принципима успешног процеса учења, 

групне динамике, социјалне интеракције, 

природом мотивације за учење, методама за 

подстицање различитих врста 

интелигенције, стиловима и облицима 

учења, стратегијама учења и мотивисања за 

 педагог, директор 
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учење,  

Саветовање наставника у 

индивидуализацији васпитно-образовног 

рада, односно наставе на основу уочених 

потреба, интересовања и способности деце, 

односно психолошке процене 

индивидуалних карактеристика ученика 

(способности, мотивације, особина 

личности) и остварености образовних 

постигнућа у школи, 

Пружање подршке  наставницима за рад са 

децом, односно ученицима којима је 

потребна додатна образовна подршка. 

Координирање израде и у сарадњи са 

наставником и родитељем, тимско 

израђивање педагошког профила детета, 

односно ученика. Учествовање у развијању 

индивидуалних образовних планова 

коришћењем резултата сопствених 

психолошких процена и психолошких 

процена добијених из других установа, 

 педагог, директор, тим за 

додатну подршку 

Оснаживање наставника за рад са 

ученицима изузетних способности 

(талентовани и обдарени) кроз упознавање 

са карактеристикама тих ученика 

(способности, мотивација, стил учења, 

интересовања, вредности, особине 

личности)  и предлагање поступака који 

доприносе њиховом даљем развоју, 

 педагог, директор 

Оснаживање  наставника за рад са децом, 

односно ученицима из осетљивих 

друштвених група кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика, односно 

деце, развијање флексибилног става према 

културним разликама и развијање 

интеркултуралне осетљивости  и предлагање 

поступака који доприносе њиховом развоју, 

  

Пружање подршке наставницима у раду са 

ученицима код којих је утврђен психолошки 

узрок неуспеха у достизању захтева 

образовних стандарда као и појава 

неадаптивних облика понашања  и 

предлагање мера за њихово превазилажење, 

  

Оснаживање наставника да препознају 

способности, интересовања и склоности 

ученика које су у функцији развоја 

професионалне каријере ученика, 

  

Пружање подршке наставницима у 

формирању и вођењу  ученичког колектива, 

указивање на психолошке узроке поремећаја 

интерперсоналних односа у групама, 

односно одељењским заједницама и 

предлагање мера за њихово превазилажење, 
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Пружање подршке  наставницима у раду са 

родитељима, односно старатељима, 

  

Саветодавни рад са  наставницима давањем 

повратне информације о посећеној 

активности, односно часу, као и 

предлагањем мера за унапређење праћеног 

сегмента васпитно- образовног, односно 

образовно- васпитног процеса,  

 

  

Увођење иновација у васпитно – образовни 

рад на основу научних сазнања о 

психофизичком развоју деце и процесу 

учења, кроз инструктивни рад са 

васпитачима,  

 

 наставници, педагог 

Оснаживање  наставника за тимски рад кроз 

њихово подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз координацију 

активности стручних већа, тимова и 

комисија,  

 

  

Пружање подршке  наставницима 

менторима и саветодавни рад са 

приправницима у процесу увођења у посао и 

лиценцирања. Менторски рад са 

психолозима приправницима у процесу 

увођења у посао и лиценцирања, 

 

 педагог, директор 

Пружање подршке наставницима у примени 

различитих техника и поступака 

самоевалуације, 

 

  

Усмеравање  наставника у креирању плана 

стручног усавршавања и њиховог 

професионалног развоја. 

 

 директор 

IV РАД СА  УЧЕНИЦИМА 

Учешће у организацији пријема деце, 

праћења процеса адаптације и подршка деци 

у превазилажењу тешкоћа адаптације,  

април, мај,  

прво 

полугодиште 

директор, педагог 

Учешће у праћењу дечјег напредовања у 

развоју и учењу,  

током године учитељи 

Учешће у тимском раду: идентификовању 

деце којој је потребна подршка у процесу 

васпитања и образовања и осмишљавању и 

праћењу реализације индивидуализованог 

приступа у раду са децом,  

 

током године одељенске старешине 

Испитивање детета уписаног у основну 

школу проценом интелектуалног, 

когнитивног, емоционалног и социјалног 

статуса ради давања препорука за даљи рад. 

Провера спремности за полазак у школу 

април, мај, 

јун, август 
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детета старости од шест до шест и по 

година.  

Учешће у структуирању  одељења првог и 

по потреби других разреда. 

јун, август  

Испитивање општих и посебних 

способности, особина личности, 

когнитивног стила, мотивације за школско 

учење, професионалних опредељења, 

вредносних оријентација и ставова, групне 

динамике одељења и статуса појединца у 

групи, психолошких чинилаца успеха и 

напредовања ученика и одељења, применом 

стандардизованих психолошких мерних 

инструмента и процедура, као и других 

инструмената процене ради добијања 

релевантних података за реализацију 

непосредног рада са ученицима и других  

послова у раду са наставницима, 

родитељима, институцијама, 

током године педагог  

Саветодавно-инструктивни рад са 

ученицима који имају тешкоће у учењу, 

развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, 

проблеме прилагођавања, проблеме 

понашања,  

током године педагог  

Пружање подршке  ученицима за које се 

обезбеђује васпитно- образовни рад по 

индивидуалном образовном плану, односно 

који се школују по индивидуализираној 

настави и индивидуалном образовном 

плану,  

током године педагог, наставници  

Пружање подршке деци, односно ученицима 

из осетљивих  друштвених група, 

током године наставници 

Идентификовање ученика са изузетним 

способностима (даровити и талентовани) и 

пружање подршке таквим ученицима за 

њихов даљи развој. Учествовање у процени 

могућности за убрзано школовање ученика 

са изузетним способностима, 

 

током године педагог, наставници 

Рад са децом, односно ученицима на 

унапређењу кључних компетенција, ставова 

и вредности потребних за живот у 

савременом друштву: стратегије учења и 

мотивације за учење, вештине самосталног 

учења, концепт целоживотног учења, 

социјалне вештине (ненасилна 

комуникација, конструктивно решавање 

проблема, интеркултурална комуникација и 

уважавање различитости), здрави стилови 

живота, вештине доношења одлука и друго 

 

током године педагог, директор, 

наставници 

Подршка развоју професионалне каријере 

ученика професионалним информисањем и 

друго 

полугодиште 

педагог, директор 
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саветовањем (на основу процењених 

способности, интересовања, особина 

личности, мотивације ученика), 

Пружање подршке ученичком активизму и 

партиципацији у школском животу, 

током године наставници 

Пружање психолошке помоћи детету, 

односно ученику, групи, односно одељењу у 

акцидентним кризама, 

 

током године наставници, педагог, 

директор 

Учествовање у појачаном васпитном раду за 

ученике који врше повреду правила 

понашања у школи или се не придржавају 

одлука директора и органа школе, 

неоправдано изостану са наставе пет часова, 

односно који својим понашањем угрожавају 

друге у остваривању њихових права, 

током године наставници, педагог, 

директор 

Организовање и реализовање предавања, 

трибина и других активности  за ученике  из 

области менталног здравља, педагошке, 

развојне  и социјалне психологије. 

током године директор, наставници, 

педагог 

 V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

Прикупљање података од родитеља, односно 

старатеља који су  од значаја  за упознавање 

детета, односно ученика и праћење његовог 

развоја, 

током године одељенске старешине 

Саветодавни  рад са родитељима, односно 

старатељима  деце, односно ученика који 

имају различите  тешкоће у развоју, учењу и 

понашању, 

током године педагог, одељенске 

старешине 

Подршка јачању родитељских васпитних 

компетенција, нарочито информисањем о 

психолошким карактеристикама њихове 

деце у оквиру индивидуалних консултација 

и облика групног психолошког образовања 

родитеља, 

током године педагог 

Саветодавни  рад и усмеравање родитеља, 

односно старатеља чија деца врше повреду 

правила понашања у школи и којима је 

одређен појачани васпитни рад, 

током године директор, одељенске 

старешине, педагог 

- Сарадња са родитељима, односно 

старатељима на пружању подршке деци, 

односно ученицима који похађају 

предшколску установу, односно се школују 

по индивидуалном образовном плану, 

- Оснаживање родитеља, односно старатеља 

да препознају карактеристике своје деце које 

указују на њихове изузетне способности и 

сарадња на пружању подршке у 

проналажењу различитих могућности 

подстицања и усмеравања њиховог општег и 

професионалног развоја,  

током године наставници, педагог 

Учествовање у реализацији програма током године педагог, директор 
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сарадње установе са родитељима, односно 

старатељима деце, односно ученика (општи 

и групни, односно одељењски родитељски 

састанци и друго), 

Сарадња са саветом родитеља, по потреби, 

информисањем родитеља и давање предлога 

по питањима која се разматрају на савету, 

током године педагог 

Пружање психолошке помоћи родитељима, 

односно старатељима чија су деца у   

акцидентној  кризи. 

током године директор, педагог 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА 

 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на пословима који се тичу  

обезбеђивања ефикасности, економичности  

и флексибилности образовно-васпитног рада  

установе, а нарочито у вези са: распоредом 

рада наставника по одељењима, избором 

наставника, односно наставника ментора, 

поделом одељењског старешинства и друго. 

Предлагање нових организационих решења 

образовно-васпитног рада, 

август директор, педагог 

- Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја и анализа, 

- Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у организовању трибина, 

предавања, радионица за ученике, 

запослене, родитеље, 

током године директор, педагог, 

наставници, ученици 

Сарадња са другим стручним сарадницима 

на припреми и реализацији разних облика 

стручног усавршавања (предавања, 

радионице, прикази стручних чланака и сл.)  

наставнике у оквиру установе, 

током године педагог 

Сарадња са директором и педагогом по 

питању приговора и жалби ученика и 

његових родитеља, односно старатеља на 

оцену из предмета и владања, 

током године педагог, директор 

Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма за увођење у посао 

наставника, стручног сарадника, 

током године педагог, директор 

Редовна размена, планирање и 

усаглашавање заједничких послова са 

другим стручним сарадницима у установи, 

током године педагог 

Сарадња са педагошким асистентом и 

пратиоцем детета, односно ученика на 

координацији активности у пружању 

подршке деци, односно ученицима  који се 

школују по индивидуалном образовном 

плану. 

свакодневно  

VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

- Учествовање у раду васпитно-образовног, током године директор 
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односно наставничког, односно педагошког 

већа (давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од значаја 

за образовно-васпитни рад и јачање 

васпитачких, односно наставничких 

компетенција),  

- Учествовање у раду тимова установе који 

се образују ради остваривања одређеног 

задатка, програма или пројекта, 

- Учествовање у раду стручних актива за 

развојно планирање и развој предшколског, 

односно школског програма и педагошког 

колегијума,  

- Предлагање мера за унапређивање рада 

стручних органа  установе. 

 VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Сарадња  са образовним, здравственим, 

социјалним и другим институцијама 

значајним за остваривање циљева 

образовно-васпитног рада и добробити деце, 

односно ученика,    

током године педагог,директор  

Сарадња са локалном заједницом и широм 

друштвеном средином за остваривање 

циљева образовно-васпитног рада и 

добробити деце, односно ученика, 

током године  

Учествовање у раду стручних  удружења, 

њихових органа, комисија, одбора,  

током године  

 

Сарадња са психолозима који раде у другим 

установама, институцијама, организацијама, 

удружењима од значаја за остваривање 

образовно-васпитног рада и добробити деце, 

односно ученика: национална служба за 

запошљавање, центар за социјални рад, 

домови здравља, заводи за патологију 

говора, ментално здравље и друге 

здравствене установе, институт за 

психологију, матични факултет, заводи за 

вредновање и унапређење образовно-

васпитног рада и др. 

 

 

 

 

 

 

 

током године  
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IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом раду у 

следећој документацији: дневник рада 

психолога и  евиденција о раду са дететом у  

односно психолошки досије (картон)  

ученика, 

свакодневно  

Вођење евиденције, по потреби, о 

извршеним анализама, истраживањима,  

психолошким тестирањима, посећеним 

активностима, односно часовима и др, 

током године  

Припрема за све послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада психолога, 

свакодневно  

Прикупљање и на одговарајући начин 

чување и заштита материјала који садржи 

личне податке о деци, односно ученицима, 

свакодневно  

Стручно се усавршава праћењем стручне 

литературе и периодике, учествовањем  у 

активностима струковног удружења ( 

Друштво психолога Србије, секције 

психолога у образовању, подружнице), 

похађањем акредитованих семинара, 

вођењем акредитованих семинара, 

ауторством акредитованог семинара, 

похађањем симпозијума, конгреса и других 

стручних скупова, разменом искуства и 

сарадњом са другим психолозима у 

образовању.  

током године  

 

     Препоруке за остваривање програма 

 

Наведени  циљ и задатке психолог остварује обављањем следећих стручних послова:  

1.психолошка процена и примена стандардизованих психолошких мерних инструмената,  

2.психолошка превенција и едукација,  

3.психолошко саветовање, 

4.психолошко истраживање и евалуација. 

Психолог има самосталност да у складу са проценом ситуације, својим стручним знањем и 

етиком струке процењује које ће стандардизоване психолошке мерне инструменте примењивати, на 

који начин ће прикупљати податке потребне за свој рад, која ће истраживања спроводити, кога ће 

укључити у одређене активности.  

Праћење и подстицање развоја деце, односно ученика (интелектуални, емоционални, 

социјални, морални, професионални развој и развој система вредности) започиње упознавањем 

личности детета, односно ученика при упису у установу, прикупљањем података о основним 

карактеристикама детета, односно ученика и његове породице. Начин даљег праћења развоја и 

напредовања детета, односно ученика психолог дефинише у зависности од специфичности установе 

(врста и величина установе, број и врста стручних сарадника и друго). 

Да би психолог могао ефикасно да спроведе непосредни рад са учеником неопходна је стална 

сарадња са другим учесницима школског живота (сам ученик, други ученици, наставници, 

родитељи, директор) који ће га благовремено обавестити о новонасталим променама због којих се 

појављује потреба за непосредним радом психолога са учеником. 
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Када је у питању стручни рад психолога у оквиру појачаног васпитног рада школе, психолог 

процењује које активности и у ком обиму ће спровести, а у зависности од узраста ученика, врсте 

повреде правила понашања, карактеристика породице и друго. 

Тимски рад са осталим учесницима живота установе је једна од основних претпоставки 

успешног рада психолога. Посебно је важна сарадња са другим стручним сарадницима, уколико их 

установа има, са којима тимски у оквиру одређених области рада и послова, реализује различите 

активности а у складу са базичним образовањем, разликама у методама, техникама и 

инструментима који се користе. 

С обзиром да се у установи, за остваривање различитих задатака, програма или пројеката, 

образује више тимова у чијем раду се појављује потреба за учешћем психолога, предност се даје 

тимовима који подразумевају пружање подршке дечјем развоју и напредовању, односно непосредни 

рад са ученицима. У току једне школске године психолог учествује у раду до два тима који не 

подразумевају пружање подршке дечјем развоју и напредовању, односно непосредни рад са 

ученицима. 

 О свом раду психолог води евиденцију у следећој документацији: дневник рада психолога 

(садржи таксативно побројане све активности у току дана уз основни опис, а ако се активност 

односи на непосредни рад може да садржи и: име и презиме особе, разлог рада, ко је иницирао рад, 

препоруке за рад и друго);  психолошки досије (картон) ученика за кога постоји потреба да се 

спроводи додатни рад који није обухваћен планираним активностима у оквиру годишњег плана 

рада психолога (садржи име и презиме ученика, датум рада, разлог рада, ко је иницирао рад, 

резултате психолошке процене, препоруке за рад, податке добијене од родитеља, наставника и 

других актера школског живота и друго).  

Документација са резултатима психолошких испитивања, резултати психолошке процене и 

налаз спадају у професионалну тајну и могу се доставити само другом психологу и то за потребе 

консултација, супервизије и истраживања, као и у случају преласка детета у другу предшколску 

установу или школу, односно ученика у другу школу. Мишљење психолога које се даје на основу 

психолошке процене и налаза може се доставити наставнику, директору,просветном саветнику, 

просветном инспектору. Уколико мишљење психолога тражи центар за социјални рад, суд, 

инерресорна комисија морају упутити школи писмени захтев са образложењем. 

Да би се заштитила приватност и подаци личне природе ученика и родитеља, односно 

старатеља, као и прописана процедура психолошког рада и процес рада уопште, потребно је да 

психолог има обезбеђену засебну просторију за непосредни рад са ученицима и родитељима, 

односно старатељима. 

                                                                   
10.1.1. Месечни план посете часовима у школској 2022/23. години: 

 

 Планиране су посете психолога: 

- по два часа сваког одељење 1. разреда; 

- по један час сваког одељења 2. разреда; 

- по један час сваког одељења 3. разреда; 

- по један час сваког одељења 4. разреда; 

- по два часа сваког одељења 5. разреда, један час који води одељењски старешина; 

- по један час сваког одељења 6. разреда; 

- по један час сваког одељења 7. разреда; 

- по један час сваког одељења 8. разреда; 
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                       10. 2. ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

 
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 васпитања, као и посебним законима. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ЗАДАЦИ       

 

− Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно-

васпитног рада,  

− Праћење и подстицање целовитог развоја ученика, 

− Подршка наставницима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање 

различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању, 

− Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно - образовног 

рада,   

− Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за 

васпитање и образовање ученика, 

− Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада, 

− Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама 

од значаја за успешан рад установе, 

− Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе. 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носиоци 

посла 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА  

Израда годишњег плана и оперативних планова рада 

педагога; 

 8, 

на почетку 

месеца 

директор, психолог 

Израда анекса Школског програма  6 
директор, психолог, чланови 

одељењских и стручних већа       

Учешће у изради програма рада стручних и одељењских 

већа; 
6 

чланови стручних већа и 

одељењских већа  

Израда програма васпитног рада са  ученицима; 
 6    

Руководиоци стручних већа, 

директор        Израда плана стручног усавршавања наставника; 

Учешће у изради програма рада професионалне 

оријентације; 
6 Психолог 

Учествовање у изради Годишњег плана рада установе и 

његових појединих делова; 
8 

чланови стручних већа и 

одељењских већа, 

директор, психолог 

Израда плана рада Тима за самовредновање рада школе, 

као и плана рада Тима за професионални развој 
8 Чланови Педагошког колегијума 

Учешће у изради програма рада Наставничког већа; 6, 8 Директор 

Усклађивање различитих области васпитно-образовног 

рада; 

Учешће у формирању одељења, распоређивање 

новопридошлих ученика и ученика који су упућени да 

понове разред. 

8 

 

 

 

8 

предметни наставници, учитељи 

 

 

психолог, директор 
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Сарадња са наставницима разредне и предметне наставе 

у изради планова рада редовне,  додатне и допунске 

наставе, као и пројектне наставе у првом и петом 

разреду; 

8, 

на почетку 

месеца 

предметни наставници, учитељи 

Сарадња на изради распореда часова, смена, подела 

одељ. Старешинства, задужења у тимовима, активима и 

комисијама; 

6, 8           Директор 

Самовредновање рада школе; 

током год.     

    

     

психолог, 

предметни наставници, 

одељењске старешине 

Учествовање у изради индивидуалног образовног плана 

за ученике; 

Иницирање и учешће у иновативним видовима 

планирања наставе и других облика образовно-

васпитног рада; 

Учествовање у писању пројеката школе и конкурисању 

ради обезбеђивања њиховог финансирања и примене; 

Учешће у планирању и реализацији културних 

манифестација, наступа ученика, медијског 

представљања и слично; 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Праћење реализације образовно-васпитног  рада; 

Током 

године 

наствници 

Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, 

као и ефикасности нових организационих облика рада; 

Наставници, одељењске 

старешине, психолог, директор 

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације 

и индивидуалног образовног плана; 

Учествовање у раду комисије за проверу савладаности 

програма увођења у посао  наставника; 

Иницирање и учествовање у истраживањима образовно-

васпитне праксе које реализује школа, 

научноистраживачка институција или стручно друштво 

у циљу унапређивања образовно-васпитног  рада; 

Учествовање у праћењу реализације остварености 

општих и посебних стандарда, постигнућа ученика ; 

Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, 

такмичењима, пробним и пријемним испитима за упис у 

средње школе; 

Учествовање у усклађивању програмских захтева са 

индивидуалним карактеристикама ученика; 

Праћење узрока школског неуспеха ученика и 

предлагање решења за побољшање школског успеха; 

Праћење поступака  и ефеката оцењивања ученика; 

Израда Годишњег извештаја о раду школе и у оквиру 

њега анализа успеха, владања и изостајања ученика; 
8 Наставници, психолог, директор 

Израда извештаја о самовредновању школе; 6,8 чланови Тима 

 

Анализа успеха, владања и изостајања ученика на 

класификационим периодима, као и предлагање мера за 

њихово побољшање; 

11,2,4,6,8 
Руководиоци одељењских већа и 

одељенске старешине 

 

                                                   РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и 

операционализовању циљева и задатака образовно-

васпитног рада; 

током 

године 

  

предметни наставници, учитељи, 

одељењскњ старешине, 

психолог 
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Пружање стручне помоћи наставницима  на 

унапређивању квалитета наставе увођењем иновација и 

иницирањем коришћења савремених метода  и облика 

рада (уз проучавање програма и праћење стручне 

литературе); 

 

 

 

 

Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина 

за имплементацију општих и посебних  стандарда и 

исхода; 

Мотивисање наставника на континуирано стручно 

усавршавање  и израду плана професионалног развоја и 

напредовања у струци; 

Анализирање реализације праћених часова редовне 

наставе у школи и других облика образовно-васпитног 

рада и давање предлога за њихово унапређење; 

Унапређивање корелације разредне и предметне наставе; 

Праћење начина вођења педагошке документације  

наставника; 

Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у 

коришћењу различитих метода, техника и инструмената 

оцењивања ученика; 

Рад са наставницима у припремању и планирању 

васпитно-обазовног рада у настави  (припрема за час, 

избор облика, метода и  средстава рада) 

Унапређивање и рад на професионалној оријентацији  

Инструктивни рад са приправницима; 

Пружање помоћи одељењским старешинама у 

реализацији појединих садржаја часа одељењске 

заједнице; 

Пружање помоћи  наставницима  у остваривању свих 

форми сарадње са породицом; 

током 

године 

 

Пружање помоћи наставницима  у примени различитих 

техника и поступака самоевалуације; 

током 

године 

 

Рад у Тиму за инклузивно образовање, професионалну 

оријентацију, Тиму за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

пружање помоћи васпитачима, односно наставницима у 

осмишљавању рада са децом, односно ученицима којима 

је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, 

ученицима са тешкоћама у развоју); 

током 

године    

Анализа посебних часова са становишта њихове 

дидактичко-методичке заснованости (оствареност 

циљева и задатака, временска  артикулација, ефикасност 

метода облика и средстава рада); 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Испитивање детета уписаног у школу; 5 Психолог 

Структуирање одељења првог разреда; 8 Психолог 

Праћење адаптације ученика првог и петог разреда и 

саветодавни рад са ученицима са уоченим адаптивним 

тешкоћама; 

9,10 Психолог 

Инструктивни рад у одељењским заједницама петог 

разреда о оријентацији рада и учења, Како учимо; 
10 одељенске старешине 

Укључивање у рад других одељењских заједница на 

различите теме;  
током год.   одељенске старешине 
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Идентификовање и рад на отклањању педагошких 

узрока проблема у учењу и понашању; 

Менторство у раду Ученичког парламента и других 

ученичких организација; 

током год 

Чланови Ученичког парламента 

Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су 

поновили разред, преласка ученика између школа;   
Психолог,одељењски старешина 

Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и 

организовању активности за креативно и конструктивно 

коришћење  слободног  времена; 

Родитељи, психолог, 

од.старешине 

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике 

који врше повреду правила понашања у школи или се не 

придржава одлука директора и органа школе, 

неоправдано изостају са наставе, односно који својим 

понашањем угрожавају друге у остваривању њихових 

права; 

Од.старешина,  

психолог 

Рад у Тиму за заштиту ученика од  дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања (промовисање, 

предлагање мера, учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања толеранције и 

конструктивног решавања конфликата, популарисање 

здравих стилова живота); 

Рад у Тиму за професионалну оријентацију ученика 

седмог и осмог разреда; 

Чланови Тима 

Родитељи ученика 

Одељенске старешине 

Анализирање и предлагање мера за унапређивање 

ваннаставних активности; 

Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у 

различите пројекте, хуманитарне акције и активности 

стручних и невладиних организација; 

Анализирање предлога и сугестија ученика за 

унапређивање рада школе и помоћ у њиховој 

реализацији; 

  

Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и 

врста и начин ангажованости детета односно ученика); 

 

Током 

године 

Психолог 

   

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА 

Организовање и учествовање на општим и групним 

родитељским састанцима у вези сa организацијом и 

остваривањем образовно-васпитног рада; 

Припрема и реализација родитељских састанака, 

трибина, радионица са стручним темама; 

Укњучивање родитеља, старатеља у поједине облике 

рада установе (васпитно – образовни рад, односно 

настава, секције, предавања, пројекти...) и партиципација 

у свим сегментима рада установе; 

Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са 

децом, односно ученицима са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији; 

током год.        
родитељи ученика, психолог, 

одељењске старшине 

Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, 

конвенцијама, протоколима о заштити деце, односно 

ученика од дискриминације, насиља, занемаривања и 

злостављања и другим документима од значаја за 

правилан развој деце, односно ученика у циљу 

представљања корака и начина поступања установе; 

Пружање подршке и помоћи родитељима у 

осмишљавању слободног времена деце, односно 

Током 

године 

 

Одељењске старешине, психолог 
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ученика. 

Сарадња са Саветом родитеља, по потреби, 

информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на савету; 

 

Чланови Савета, директор, 

психолог 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ЧЛАНОВИМА ТИМОВА 

Сарадња са директором и психологом на истраживању 

постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе и предлагање мера за 

унапређење; 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

заједничком планирању активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и извештаја о раду школе; 

6, 8 Психолог, директор 

Сарадња са дирекотром и психологом на формирању 

одељења и расподели одељењских старешинстава; 
8 Психолог, директор 

Сарадња са директором и психологом у оквиру рада 

стручних тимова и комисија и редовна размена 

информација; 

Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке документације у 

установи; 

Сарадња са директором и психологом на планирању 

активности у циљу јачања наставничких и личних 

компетенција; 

Током 

године 
Психолог, директор 

Сарадња са директором и психологом по питању 

приговора и жалби ученика и његових родитеља, 

односно старатеља на оцену из предмета и владања. 

12, 6, 

по потреби 
Психолог, директор 

  

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Учествовање у раду Наставничког већа (давањем 

саопштења, информисањем о резултатима обављених 

анализа, прегледа, истраживања и других активности од 

значаја за образовно-васпитни рад и јачање 

наставничких компетенција); 

9,11,1,4,6,  

по потреби 
Чланови наставничког већа 

Учествовање у раду тимова, стручних и одељењских 

већа и комисија  на нивоу школе који се образују ради 

остваривања одређеног задатка, програма или пројекта.  

Учествовање у раду Педагошког колегијума, стручних 

већа и стручних актива за развојно планирање и развој 

школског програма.  

током 

године 

Чланови тимова, већа, актива, 

комисија, педагошког 

колегијума 

Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа 

установе. 
 

 8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим  установама које 

доприносе остваривању циљева и образовно-васпитног 

рада установе; 

 Учествовање у истраживањима научних, просветних и 

других установа; 

током 

године 

Установе са којима се остварује 

сарадња 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 

месечном и годишњем нивоу; 

током 

године 

Педагог  
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Израда, припрема и чување посебних протокола, чек 

листа за праћење наставе и васпитних активности  на 

нивоу школе; 

 

Педагог 

Припрема за послове предвиђене годишњим програмом 

и оперативним плановима рада педагога; 

Прикупљање података о деци, односно ученицима и 

чување  материјала  који садржи личне податке о деци 

односно ученицима у складу са етичким кодексом 

педагога; 

Стручно усавршавање: праћењем стручне  литературе и 

периодике, праћењем информација од значаја за 

образовање и васпитање на интернету; учествовањем у 

активностима струковног удружења (Педагошко 

друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога и 

психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, 

учешћем на конгресима, конференцијама, трибинама, 

осмишљавањем и реализацијом акредитованих 

семинара, похађањем стручних скупова, разменом 

искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним 

сарадницима  у образовању. 
 

 
Препоруке за остваривање програма  

 

Све наведене области рада педагога саставни су део његовог годишњег плана и програма.  

У зависности од врсте установе у којој ради, њених приоритета и специфичности педагог припрема 

свој годишњи план и програм рада као и месечне планове рада и води дневник рада. 

Планови садрже: 

• планиране активности по областима рада, 

• време реализације,  

• динамику рада,  

• предвиђене сараднике.  

 

При планирању треба имати у виду усклађивање плана са циљевима и задацима рада педагога и 

приоритетима у раду односно прилагођавање планова рада актуелним и реалним условима у установи.   

Педагог врши одабир облика и метода рада који обезбеђују остваривање планираних активности и 

ефикасност у раду педагога. Стручни сарадник – педагог самостално процењује начина оставривања 

планираних активности да у складу са проценом ситуације, својим стручним знањем и кодексом рада 

педагога.  

У савременој школи потреба за учешћем педагога у тимском раду је израженија и свеобухватнија у 

раду на пројектима ради остваривања различитих задатака или програма  (у односу на досадашњи рад 

педагога у школи).  

Тимски рад са осталим учесницима, односно школског живота је једна од основних претпоставки 

успешног рада педагога. Посебно је важна сарадња са директором установе, стручним сарадницима, са 

којима тимски у оквиру одређених области рада и послова реализује активности у установи. 

У току једне радне, односно школске године педагог учествује највише у раду три тима, а може да 

координише једним тимом. 

  

 О свом раду педагог води евиденцију кроз: 

• дневник рада педагога (садржи таксативно побројане све активности у току дана уз основни опис, а 

ако се активност односи на непосредни рад може да садржи и: име и презиме особе, разлог рада, ко је 

иницирао рад, препоруке за рад и друго),   

• инструменте за васпитни рад са децом, односно ученицима, родитељима, васпитачима односно 

наставницима, 

• протоколе за праћење васпитно – образовног рада, односно наставе и осталих васпитно – образовних, 

односно ваннаставних активности у установи. 
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 Дневник рада педагога је доступан документ који садржи попис дневних активности, а досијеа о 

индивидуалном раду са децом, односно ученицима спадају у професионалну тајну. Досије детета, односно 

ученика, протоколи индивидуалних разговора са дететом, односно учеником дају се на увид другом лицу по 

утврђеној законскиј процедури.   

 Самовредновање свог рада педагог спроводи на крају радне, односно  школске године и периодично 

након релизованих планираних активности. Оно обухвата све послове из осам области које је педагог 

остварио односно реализовао. Сопствена процена остварености резултата свог рада значајна је за унапређење 

рада и планирање наредних активности. 

 

10. 2.1. План посете часовима у школској 2022/23. години 

 

Планиране су посете педагога: 

- по два часа сваког одељење 1. разреда; 

- по један час сваког одељења 2. разреда; 

- по један час сваког одељења 3. разреда; 

- по један час сваког одељења 4. разреда; 

- по два часа сваког одељења 5. разреда, један час који води одељењски старешина; 

- по један час сваког одељења 6. разреда; 

- по један час сваког одељења 7. разреда; 

- по један час сваког одељења 8. разреда; 
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  10. 3.  ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА И ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ 

 
Школска библиотека је саставни део образовно-васпитног процеса школе. 
 

Циљеви рада школске библиотеке су: 

-промоција читања и самосталности ученика у учењу, 

-развијање информационе (медијске и информатичке) писмености ученика и наставника, 

-остваривање сарадње и заједничког планирања активности наставника, школског библиотекара и 

локалне заједнице, 

-обезбеђивање различитих извора инфoрмација и приступ ка њима, 

-развијање и неговање навике и уживања у читању и учењу код деце, као и навике коришћења 

библиотеке током читавог живота, 

-пружање услуга за унапређивање свих облика и подручја рада образовно-васпитног процеса. 
 

Задаци школске библиотеке су: 

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и 

библиотечко - информацијских из домена културних активности школске библиотеке, доприноси 

унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, 

програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног 

процеса, као члан школских тимова има задатке:   

−развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника, 

−развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација, 

−стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, 

−мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током 

целог живота, 

−сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 

−праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима 

ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју, 

−пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а 

посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим 

социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама, 

−стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и 

креативности код ученика,  

−обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се 

корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација, уз 

вешто и ефикасно коришћење информационо -комуникационих технологија, 

−припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама 

и посебним способностима, 

−вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, 

класификација библиотечке грађе и други послови), 

−коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима, 

−заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда. 

Школски библиотекар планом и програмом рада и остваривањем циљева и задатака рада школске 

библиотеке доприноси остварењу циљева и задатака рада школе. 
 

Школски библиотекар обавља следеће послове: 

–учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада 

школе, односно праћења целокупног образовног процеса, 

-има кључну улогу у развијању информационе писмености ученика, способности проналажења, 

анализирања, примене и саопштавања информација, уз ефикасно коришћење информационо-

комуникационих технологија, 
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-развија и промовише правилну употребу свих облика извора информација, ствара услове за што 

једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација, као и услове 

за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, 

-сарађују са наставницима у планирању и реализацији наставног плана и програма, 

-сарађују са ученицима и њиховим родитељима, 

-развија и негује навике читања и коришћења библотеке код ученика, 

-прати и подстиче развој ученика у складу са њиховим способностима и интересовањима кроз 

образовно-васпитни рад, 

-развија индивидуалне стваралачке способности и креативност код ученика, 

-подстиче, оспособљава и мотивише ученике за самостално учење и образовање током читавог 

живота, 

-пружа помоћ ученицима, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, ученицима који 

живе у тежим социјалним приликама, као и ученицима са посебним способностима, у сарадњи са 

њиховим родитељима и релевантним институцијама, 

 -води библиотечко пословање (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација 

библиотечке грађе и други послови), 

-планира и реализује активности из културне и јавне делатности, 

-промовише рад школске библиотеке и указује на важност рада библиотеке и школског 

библиотекара, 

-промовише важност стручног усавршавања и целоживотног учења. 

 

10. 3. 1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ  
ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

 
Годишњи програм рада библиотекара обухвата следеће области: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада, 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада, 

3. Рад са наставницима, 

4. Рад са ученицима, 

5. Рад са родитељима, 

6. Рад са директором и стручним сарадницима, 

7. Рад у стручним органима и тимовима, 

8. Сарадњу са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе, 

9. Вођење документације, припрему за рад и стручно усавршавaње. 

 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

▪ Планирање и набавка литературе и периодичних 

публикација за ученике, наставнике и стручне 

сараднике; 

▪ Израда планова (годишњи, месечни и оперативни); 

▪ Планирање рада са ученицима у библиотеци; 

▪ Израда плана за Библиотечку секцију; 

▪ Планирање развоја школске библиотеке у складу са 

реализацијом наставно-васпитног рада. 

Током године 

 

 

Током године 

 

Током године 

На почетку 

ш.г. 

Током године 

Библиотекар, 

наставници 

 

 

 

Библиотекар, 

наставници 
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2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

▪ Учешће у изради годишњег плана и у 

самовредновању  рада установе; 

▪ Вођење библиотечког пословања са увидом у 

наставне планове и програме; 

▪ Припрема литературе за разне образовно-

васпитне активности (допунска и додатна 

настава, ваннаставне активности); 

▪ Коришћење савремених метода у раду; 

▪ Побољшање информационе, медијске и 

информатичке писмености. 

Током године 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

Током године 

Током године 

 

Библиотекар, Тим за 

самовредновање 

Библиотекар 

 

 

Библиотекар, 

наставници 

Библиотекар 

Библиотекар 

 

 

 

3. Рад са наставницима 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

▪ Сарадња са наставницима на промоцији 

читања ради задовољства кроз све облике 

наставно-васпитног рада; 

▪ Припрема ученика за самостално коришћење 

свих извора сазнања;  

▪ Организовање наставних часова у 

библиотеци; 

▪ Утврђивање годишњег плана обраде лектире; 

▪ Коришћење ресурса библиотеке у настави; 

▪ Систематско информисање ученика и 

наставника о набавци нове литературе, 

усмено или писано представљање појединих 

наслова. 

Током године 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

На почетку ш. г. 

Током године 

 

Током године 

 

Библиотекар, 

наставници 

 

Библиотекар, 

наставници 

Библиотекар, 

наставници 

Библиотекар, 

наставници 

 

Библиотекар 

 

4. Рад са ученицима 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

▪ Обучавање ученика за самостално 

коришћење различитих извора сазнања у 

настави и ван наставе; 

▪ Систематско обучавање ученика за употребу 

информационог библиотечког апарата у 

складу са интересовањима и могућностима 

ученика; 

▪ Пружање помоћи ученицима у учењу ван 

школе и оспособљавање за самосталан рад; 

▪ Пружање помоћи ученицима у припреми и 

обради задате теме; 

▪ Упознавање ученика  са методама научног 

истраживања и библиографског цитирања; 

▪ Рад на развијању позитивног односа према 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

Библиотекар,  

 

 

Библиотекар,  

 

 

 

Библиотекар, 

наставници 

Библиотекар, 

наставници 

 

Библиотекар 
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читању и разумевању текста и упућивање на 

истраживачке методе рада и самостално 

коришћење лексикона, енциклопедија, 

речника и других приручника; 

▪ Стимулисање ученика да пажљиво користе 

библиотечку грађу, да редовно долазе у 

библиотеку и да учествују у културно-

образовним активностима; 

▪ Подстицање побољшања информационе, 

медијске и информатичке писмености 

ученика и осећаја за естетске вредности; 

▪ Рад са ученицима у читаоници и у 

радионицама за ученике и на реализацији 

школских пројеката. 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

Библиотекар 

 

 

Библиотекар, 

наставници 

 

5. Рад са родитељима, односно старатељим 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

▪ Учешће на родитељским састанцима ради 

давања информација о читалачким 

интересовањима и потребама ученика; 

▪ Остваривање сарадње са родитељима у вези са 

развијањем читалачких навика ученика 

Током године 

 

 

Током године 

 

Библиотекар,  

одељ.старешине 

 

Библиотекар, 

родитељи 

 

6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

▪ Сарадња са стручним већима, педагогом, 

психологом и директором школе у вези са 

набавком књижне и некњижне грађе и 

целокупном организацијом рада библиотеке; 

▪ Информисање стручних већа, сарадника и 

директора у вези са набавком и коришћењем 

библиотечке грађе и стручне литературе; 

▪ Информисање о развоју медијске и 

информатичке писмености; 

▪ Припрема заинтересованих за реализацију 

мултидисциплинарних пројеката, изложби, 

радионица, књ. сусрета, еко-пројеката, 

радионица чија је тема борба против 

зависности; 

▪ Сарадња око обезбеђивања књижне и 

некњижне грађе за школску библиотеку коју 

користе ученици, наставници и стручни 

сарадници; 

▪ Припремање и организовање културних 

активности школе (трибине, манифестације, 

обележавање значајних јубилеја...). 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Библиотекар, 

чланови већа, 

сарадници, 

директор 

 

Библиотекар 

 

 

 

Библиотекар, 

наставници, 

сарадници 

 

 

Библиотекар, 

наставници 

 

 

Библиотекар, 

наставници, 

сарадници 
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7. Рад у стручним органима и тимовима 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

▪ Рад у школским тимовима на изради 

годишњег и развојног плана школе и школског 

програма, на реализацији пројектне наставе; 

▪ Рад у стручним тимовима у складу са 

решењем директора; 

▪ Рад у стручним тимовима у циљу 

промовисања школе и прикупљања средстава 

за обнову књижног фонда. 

 

На почетку и 

током године 

 

Током године 

 

 

Током године 

Библиотекар,  

сарадници, чланови 

тимова 

Библиотекар, 

чланови тимова 

 

Библиотекар, 

чланови тимова 

 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

▪ Сарадња са другим школама, школским, 

народном и другим библиотекама на 

територији локалне самоуправе, управног 

округа и Републике Србије по питању размене 

и међубиблиотечке позајмице; 

▪ Сарадња са локалном самоуправом по питању 

промоције рада библиотеке и школе; 

▪ Сарадња са просветним, научним, културним 

и другим установама; 

▪ Учешће у раду Друштва школских 

библиотекара Србије и других стручних 

друштава у локалној самоуправи и Републици 

Србији.  

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

Током године 

Библиотекар 

 

 

 

 

Библиотекар, 

ученици 

Библиотекар, 

ученици 

 

Библиотекар 

 

9. Вођење документације припрема за рад и стручно усавршавање  

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

▪ Припремање тематских библиографија и 

израда анотација, пописа и скупљања података 

у вези са наставним предметима  и стручно-

методичким образовањем и усавршавањем 

наставника и сарадника, вођење збирки и 

посебних фондова; 

▪ Праћење и евиденција коришћења литературе 

у школској библиотеци; 

▪ Вођење документације о раду школске 

библиотеке и школског библиотекара, анализа 

и вредновање рада школске библиотеке у току 

школске године; 

▪ Стручно усавршавање, учешће на семинарима, 

саветовањима и другим скуповима на којима 

учествују школски библиотекари. 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

Библиотекар 

 

Библиотекар 

 

 

 

Библиотекар 
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                                          10. 3.2.  Годишњи план рада библиотекара  по месецима за 2022/23. школску годину  
 

                             Септембар 
Програмски садржај Учесници у 

активности 

Облици 

рада 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Израђивање годишњег плана рада и месечног плана 

- Планирање рада са ученицима у школској библиотеци (припреме за часове) 

- Израда годишњег програма рада Библиотечкe секције 

- Израда плана дистрибуције бесплатних уџбеника 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитог рада  

- Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме  

- Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности  

- Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем критичког 

односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности 

- Рад на формирању електронског каталога 

3. Рад са наставницима 

- Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз  

све облике образовно-васпитног рада 

- Организовање часова у библиотеци  

- Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире 

- Договор о коришћењу ресурса библиотеке у процесу наставе   

4. Рад са ученицима 

- Упознавање ученика са радом библиотеке, издавање књига, рад у библиотеци 

- Помоћ ученицима при избору књига и упућивање у читање књижевних дела 

- Помоћ ученицима у припреми и обради задате теме из различитих предмета 

- Часови у библиотеци – упознавање првака са радом библиотеке; часови за ученике другог, трећег и 

четвртог разреда на којима се ученици упознају са фондом књига у библиотеци за одговарајући узраст 

- Вођење Библиотечке секције (анкета о заинтересованости ученика за секцију) 

-Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају навику долажења у 

школску библиотеку 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

- Давање информација о читалачким интересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких и 

других навика ученика и формирања личних и породичних библиотека 

6. Рад са директором и стручним сарадницима 

- Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези с 

набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске 

библиотеке  

библиотекар 

 

 

 

 

 

 

библиотекар, 

наставници, 

педагог, 

директор 

 

 

библиотекар, 

наставници 

 

 

 

 

 

 

библиотекар, 

ученици 

 

 

 

библиотекар, 

ученици 

 

 

 

 

 

 

стручни рад у 

библиотеци  

 

 

 

 

 

 

сарадња са 

наставницима у 

реализацији 

наставних садржаја 

предлози, сугестије 

наставникa 

 

 

 

разговори, савети  

 

фронтални рад с 

ученицима 

рад са ученицима у 

библиотеци 

и на часовима 

 

 

разговор 

 

 

 

договор 
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- Учешће у припремању прилога за интернет презентацију школе 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

- Рад у тиму за самовредновање 

- Рад у Комисији за дистрибуцију бесплатних уџбеника 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе  

-  Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије  

9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 

- Присуствовање стручној  трибини у организацији Друштва школских библиотекара Србије 

- Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци 

- Сређивање евиденције о подели бесплатних уџбеника 

 

библиотекар, 

родитељи 

 

 

 

библиотекар, 

наставници, 

педагог, 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Октобар 

Програмски садржај Учесници у 

активности 

Облици  рада 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Израђивање месечног плана рада и припрема за часове 

- Планирање рада Библиотечке секције 

- Планирање набавке литературе 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитог рада  

- Одабирање и припремање литературе и друге грађе за обележавање Месеца књига и Дана школских 

библиотека 

- Вођење аутоматизованог библиотечког пословања 

- Рад на формирању електронског каталога 

3. Рад са наставницима 

- Сарадња са наставницима ради организовања часова у библиотеци  

- Утврђивање потреба набавке стручне литературе 

4. Рад са ученицима 

- Обучавање ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста информација 

- Уписивање прве групе првака читача у библиотеку у договору са наставницима  

библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекар, 

наставници, 

педагог 

 

 

планирање 

 

предлози, сугестије 

наставникa 

 

 

стручни рад у 

библиотеци 

 

 

 

 

 

договор, 



151 
 

 

- Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу 

- Помоћ ученицима у изради пројеката из различитих предмета 

- Вођење Библиотечке секције  

- Часови у библиотеци за ученике четвртог разреда – припремање ученика за самостално коришћење 

разних извора информација (енциклопедије за децу)  

- Часови у библиотеци за ученике другог разреда – разговор о дечјој штампи и  

читање часописа за децу 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

- Сарадња са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика  

6. Рад са директором и стручним сарадницима 

- Сарадња са директором око набавке књига на Сајму књига 

- Припремање и организовање културних активности  

7. Рад у стручним органима и тимовима 

- Рад у школским тимовима 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

- Сарадња са школским библиотекама на Палилули и са општинском библиотеком  
- Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије 

9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа и вредновање 

рада школске библиотеке  

- Стручно усавршавање – похађање семинара  

- Присуствовање састанку Актива школских библиотекара Палилуле 

 

 

библиотекар, 

ученици 

 

  

 

 

библиотекар, 

родитељи 

разговор у 

библиотеци 

 

фронтални рад с 

ученицима 

 

реализација наставних 

садржаја 

 

коришћење стручне и 

педагошке литературе 

 

 

 

                           Новембар 

Програмски садржај Учесници у 

активности 

Облици рада 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Израђивање месечног плана рада 

- Планирање  рада Библиотечке секције                                                                  

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

- Вођење библиотечког пословања (инвентарисање књига) 

- Формирање електронске базе података у оквиру програма за библиотечко пословање 

- Припремање материјала за обележавање Дана детета и дечјих права (20. новембар) 

3. Рад са наставницима 

- Подстицање наставника на коришћење стручне литературе и различитих извора информација 

библиотекар 

 

 

 

 

ученици, 

наставници, 

педагог 

 

разговори, савети,  

фронтални рад са 

ученицима 

 

помоћ наставницима 

у реализацији 

наставних садржаја 
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- Упис првака у договору са наставницима 

- Договор о одржавању часова у библиотеци и о организовању књижевног сусрета 

4. Рад са ученицима 

- Часови у библиотеци – час о ауторском каталогу са ученицима петог разреда; 

упознавање ученика шестог разреда са УДК смештајем књига и са појмом стручни каталог; час са 

ученицима седмог разреда о библиографијама   

- Часови у библиотеци – обучавање ученика осмог разреда за самостално коришћење различитих извора 

сазнања и развијање информационе писмености (коришћење приручника) 

- Помоћ ученицима у изради пројеката из различитих предмета 

- Развијање позитивног односа према читању – помоћ ученицима у избору књига и  

организовање књижевног сусрета 

- Вођење Библиотечке секције 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

- Сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика  

6. Рад са директором и стучним сарадницима 

- Договор о организовању књижевног сусрета 

- Договор о продајној изложби књига у библиотеци 

- Присуство стручним већима и Наставничком већу – информисање о набавци нове стручне литературе  

7. Рад у стручним органима и тимовима 

- Рад у школском тиму 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

- Сарадња са основним и средњим школама Палилуле – организовање посете чланова Библиотечке 
секције једној школској библиотеци 

- Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије 

- Сарадња са издавачким кућама – организовање продајне изложбе књига у школској библиотеци 

9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 

- Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа и вредновање 

рада школске библиотеке  

- Стручно усавршавање – учешће на трибини за библиотекаре 

- Рад у Активу школских библиотекара Палилуле 
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                            Децембар 

Програмски садржај Учесници у 

активности 

Облици  рада 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Израђивање месечног плана рада и плана рада Библиотечке секције 

- Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци (припреме за часове) 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитог рада 

- Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне васпитно-образовне активности (редовна 

настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.) 

- Вођење аутоматизованог библиотечког пословања 

- Сређивање фонда библотеке 

3. Рад са наставницима 

- Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства (препорука књига за читање за 

школски распуст) 

- Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење извора информација 

- Договор о организовању часова у библиотеци 

- Упис првака у договору са наставницима 

4. Рад са ученицима 

- Часови у библиотеци  за ученике трећег разреда – квиз о кратким народним умотворинама 

- Обележавање Дана библиотекара Србије (14. децембар) – организовање радионице на којој ће ученици 

различитих узраста имати прилику да осмисле своју идеалну библиотеку 

- Вођење Библиотечке секције 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

- Давање информација о читалачким интересовањима и потребама ученика 

6. Рад са директором и стручним сарадницима 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

- Рад у тимовима 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

- Праћење рада Друштва школских библиотекара Србије  

- Учешће у раду Актива школских библиотекара Палилуле 

9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 

-Припремање полугодишњег извештаја о раду школске библиотеке 

- Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци                  

- Стручно усавршавање – праћење стручне литературе и похађање семинара 
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                       Јануар 

Програмски садржај Учесници у 

активности 

Облици рада 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Израђивање месечног плана рада и плана рада Библиотечке секције 

- Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци (припреме за часове) 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитог рада  

- Вођење аутоматизованог библиотечког пословања 

- Одабирање и припремање литературе за разне образовно-васпитне активности 

- Припремање изложбе о Светом Сави 

3. Рад са наставницима 

- Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

 - Помоћ у припремању програма о Светом Сави 

4. Рад са ученицима 

- Вођење Библиотечке секције 

- Издавање књига и систематски рад на оспособљавању ученика за коришћење књижног фонда и 

самостално тражење потребних информација 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

- Сарадње са родитељима током обележавања Дана Светог Саве 

6. Рад са директором и сручним сарадницима  

- Сарадња са стручним већима наставника, педагогом  и директором школе у вези с набавком и 

коришћењем књижне и некњижне грађе и целокупном организацијом рада школске библиотеке у другом 

полугодишту 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

- Рад у тимовима 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

- Сарадња са Библиотеком града Београда (библиотекама по питању међубиблиотечке позајмице) 

- Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије  

9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 

- Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа и вредновање 

рада школске библиотеке 

- Стручно усавршавање – учешће на стручном скупу за наставнике и стручне сараднике 

- Стручно усавршавање у школи 
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                       Фебруар 

Програмски садржај Учесници у 

активности 

Облици рада 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Израђивање месечног плана рада и плана рада Библиотечкe секције 

- Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци (припреме за часове) 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитог рада  

- Одабирање и припремање литературе и друге грађе за обележавање Дана матерњег језика 

- Инвентарисање књига 

- Рад на формирању електронског каталога  

3. Рад са наставницима 

- Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз обележавање Дана матерњег 

језика и Националног дана књиге 

- Организовање часова у библиотеци 

4. Рад са ученицима 

- Обележавање Међународног дана матерњег језика (21. фебруар) – разговор са ученицима о важности 

очувања језика и његове правилне употребе 
- Укључивање у акцију Читајмо гласно поводом обележавања Националног дана књиге и Дана Народне 
библиотеке Србије (28. фебруар) 
- Издавање књига 

- Систематски рад на оспособљавању ученика за коришћење књижног фонда и самостално тражење 

потребних информација 

 - Часови у библиотеци – часови са ученицима трећег разреда о коришћењу приручника  

5. Рад са родитељима, односно старатељимa 

6. Рад са директором и сручним срадницима 

- Учешће у припремању прилога за интернет презентацију школе 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

- Рад у школским тимовима  

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоупрaве 

- Праћење рада  Друштва школских библиотекара Србије 

- Учешће у раду Атива школских библиотекара Палилуле  

9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 

- Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа и вредновање 

рада школске библиотеке 

- Стручно усавршавање – похађање семинара 

- Стручно усавршавање у школи 
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                     Март 

Програмски садржај Учесници у 

активности 

Облици 

рада 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Израђивање месечног плана рада 

- Планирање и програмирање рада Библиотечке секције 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитог рада  

- Вођење библиотечког пословања – инвентарисање књига 

- Формирање електронског каталога 

- Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности 

3. Рад са наставницима 

- Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства – организовање књижевног сусрета 

- Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

4. Рад са ученицима 

- Помоћ ученицима у припреми и обради задате теме 

- Вођење Библиотечке секције 

- Подстицање информационе и медијске писмености ученика развијањем истраживачког духа и 

критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања 

- Развијање љубави према читању и књизи организовањем књижевних сусрета и промоцијом књиге 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

- Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика 

6. Рад са директором и стручним срадницима 

- Сарадња са стручним већима наставника у вези с коришћењем књижне и некњижне грађе у библиотеци 

- Договор о организовању књижевног сусрета 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

- Праћење рада  Друштва школских библиотекара Србије 

- Учешће у раду Актива библиотекара Палилуле 

9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање  

- Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа и вредновање 

рада школске библиотеке 

- Стручно усавршавање – праћење стручне литературе 
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                          Април 

Програмски садржај Учесници у 

активности 

Облици рада 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Планирање активности у раду са ученицима, израда припрема за часове 

- Израђивање месечног плана 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитог рада 

- Упознавање са радом школских библиотекара у свету и коришћење сазнања и достигнућа за 

побољшање сопственог рада и рада школе 

3. Рад са наставницима 

-Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, о тематским 

изложбама 

- Организовање часова  

4. Рад са ученицима 

- Промовисање књиге и читања, обележавање Међународног дана дечије књиге, 2. априла и Светског 

дана књиге и ауторских права, 23. априла 

- Часови у библиотеци – за ученике петог разреда час о коришћењу правописа, за ученике шестог 

разреда час о речницима, за ученике седмог разреда час систематизације наученог у коришћењу 

библиотеке 

- Вођење Библиотечке секције 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

- Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика 

6. Рад са директором и стручним сарадницима 

- Обележавање Међународног дана дечије књиге и Светског дана књиге и ауторских права 

- Учешће у припремању прилога за  интернет презентацију школе 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

- Рад у школским тимовима  

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

- Праћење рада  Друштва школских библиотекара Србије  

9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 
- Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа и вредновање 

рада школске библиотеке  

- Стручно усавршавање – учешће на семинару 
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                         Мај 

Програмски садржај Учесници у 

активности 

Облици рада 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 
- Планирање тока ревизије књижног фонда библиотеке 

- Израђивање месечног и оперативног плана рада 

- Планирање активности у раду са ученицима, израда припрема за часове 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитог рада  

- Вођење аутоматизованог библиотечког пословања 

- Одабирање и припремање литературе за разне образовно-васпитне активности 

3. Рад са наставницима 
- Договор о организацији планираних активности у библиотеци 

- Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

4. Рад са ученицима 

- Обележавање Дана словенске писмености и културе (24. мај) 
- Вођење Библиотечке секције 

- Такмичење, квиз о прочитаним књигама, о познавању читанке, развијање говорне културе код ученика 

( за ученике млађих разреда) – часови у библиотеци 

- Часови у библиотеци – Предлажем другу за читање – за ученике првог разреда  

- Организовање књижевне вечери (промоција стваралаштва наставника и ученика школе) 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

- Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика 

6. Рад са директором и стручним сарадницима 

- Договор о току ревизије књижног фонда библиотеке и формирање Комисије за ревизију 

- Набавка и припремање књига за награђивање најбољих ученика 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

- Рад у тимовима 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоураве 

- Праћење рада Друштва школских библиотекара Србије 

9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 

- Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара  

- Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима узимају 

учешће и школски библиотекари 

библиотекар, 

ученици, 

наставници, 

педагог, 

директор 

 

 

 

 

библиотекар, 

наставници, 

педагог, 

психолог 

 

 

 

библиотекар 

 

 

 

библиотекар, 

наставници, 

директор, 

ученици 

 

 

библиотекар 

 

разговори, савети и 

упутства 

  

фронтални рад с 

ученицима 

 

 

стручни рад у 

библиотеци 

 

договор, 

сугестије колега 
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                               Јун 

Програмски садржај Учесници у 

активности 

Облици рада 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Израђивање месечног и оперативних планова 

- Планирање ревизије и ревизија књижног фонда 

- Планирање враћања бесплатних уџбеника 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитог рада 

- Уређење школске библиотеке, сређивање библиотечког фонда  

3. Рад са наставницима 

- Информисање о дуговањима ученика и о враћању позајмљених књига 

- Враћање бесплатних уџбеника у сарадњи са разредним старешинама и наставницима разредне наставе 

4. Рад са ученицима 

-Помоћ ученицима при избору књига и упућивање у читање књижевних дела, часописа, дневних листова 

- Раздужење ученика на крају школске године 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

6. Рад са директором и стручним сарадницима  

- Договор о враћању књига и бесплатних уџбеника и о ревизији књига 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

- Рад у тимовима 

- Учешће у стручним већима школе на крају школске године 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

- Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије  

9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 

- Анализа и вредновање рада школске библиотеке и школског библиотекара у протеклом периоду 

- Израда годишњег извештаја о раду школске библиотеке 

- Стручно усавршавање у школи  

библиотекар, 

ученици 

 

библиотекар, 

наставници 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекар, 

родитељи 

разговори  

 

 

договор 

 

 

стручни рад 
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                        Август 

Програмски садржај Учесници у 

активности 

Облици 

рада 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Планирање ревизије књижног фонда библиотеке 

- Израђивање годишњег плана рада и месечног плана 

- Израда годишњег програма рада Библиотечке секције 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитог рада 

- Ревизија књижног фонда библиотеке 

- Праћење наставних планова и (кроз сарадњу са наставницима) усаглашавање наставних садржаја више 

предмета ради лакшег организовања часова тематске наставе и школских пројеката  

 

библиотекар, 

наставници 

 

педагог 

 

 

 

разговор  

 

договор 
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      11. УГЛЕДНИ ЧАСОВИ  
           

          11.1. РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТ ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОДРЖАВАЊА 

Татјана Адамовић Математика Бројеви Децембар 

Наталија Николаш Математика Бројеви Новембар 

Милена Радивојевић Српски језик Обрада слова Октобар 

Светлана Крајновић Математика Разломци Мај 

Беатриса Селаковић 

Кратовац 
Српски језик 

Штампана слова 

латинице 
Март 

Предраг Ивановић Српски језик 
Девојчица са шибицама-

Х.К. Андерсен 
Децембар 

Миланка Берковић Српски језик Књижевност 
Март 

 

Славица Јовановић Српски језик Књижевност  
Децембар 

 

Веселинка Јурић Математика Бројеви  Октобар  

Бранислав Атанацков 
Природа и 

друштво 

Човек - природно и 

друштвено биће 
Децембар 

Драган Гаврић Математика Бројеви Децембар 

Александра Русмир Математика Разломци Јун 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

         11.2. ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
ИМЕ И   ПРЕЗИМЕ  

НАСТАВНИКА 
ПРЕДМЕТ НАСТАВНА ТЕМА 

МЕСЕЦ 

ОДРЖАВАЊА 

Бранкица Ћировић 
Српски језик и 

књижевност 
Дијалекти српског језика – 8/2  Октобар 

Гаврило Јанчић 
Српски језик и 

књижевност 
,,Вођа“, Радоје Домановић – 7. разред Мај 

Љиљана Глигоријевић 
Српски језик и 

књижевност 
,,Аги и Ема“, Игор Коларов – 5.разред Фебруар 

Љубица Рангелов Математика 
Угледни час:  7. разред -Питагорина 

теорема 
Октобар 

Марина Радовановић Математика Угледни час: :  6. разред –Троугао  Октобар 

Божидарка Вулиновић Енглески језик 
Угледни час у 8.разреду А colourful 

world 
Мај 

Гордана Тишма Енглески језик Угледни час – Мy town- други разред Aприл 

Наташа Родић Немачки језик 

 Угледни час у 8. разреду: Нађи 

информацију на немачким, 

аустријским и швајцарским 

сајтовима 

Јун 

Марија Брајић Немачки језик 
Угледни час у 5.разреду Meine Familie 

 
Децембар 

Милена Зубац Енглески језик 
Угледни час - Food, трећи разред 

 
Мај 

Верица Вићић Физика Механички рад- 7. раз. Април 

Милена Белоица   Хемија 
Поступци за раздвајање састојака 

смеше– 7. разред 
Фебруар 

Биљана Ђурђевић Биологија 
Последице глобалних промена -  

8.разред 
Мај 

Драгана Шијаковић Биологија 
Транспорт супстанци код човека и 

животиња--6. разред 
Новембар 

Мирјана Вуковић Историја 
Српска средњовековна култура /  6. 

разред 
       Март 

Бранка Шошкић Географија   Географија завичаја / 8.разред Мај 

Драгана Нешић Музичка култура Уметности првобитне заједнице Март 

Сања Сепенички 

Живановић 

 

Ликовна култура 
 Уметности првобитне заједнице 

 Боје 

Март 

Мај 

Снежана Сворцан Физичко васпит. 
Одбојка- основни став, додавање 

прстима "чекић" 
Новембар 

Зоран Јеремић 

 
Физичко васпит. Рукомет – шутирање на гол Октобар 

Николина Маринковић 
Православна 

верска настава 

Литургија - молитва за спасење 

човека и света 
Март  

Н. грађанског 

васпитања 

Грађанско 

васпитање 
Електронско насиље Март 

Ивана Милуновић 
Информатика и 

рачунарство 

Програмирање у Пајтону (6. разред) 

 
Април 

Дарко Манојловић 
Техника  

технологија 

Струјна кола, практична вежба (8. 

раз) 
Април 

ЈеленаФилиповић 

Спремо 

 

Техника и 

технологија 
Природни ресурси на Земљи- 5. разред Јануар 

Рамадан Мехмеди Исламска верска Молитва – 4. разред Јануар 
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12. ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА, ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ, ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И КОМБИНОВАНОГ 

ОДЕЉЕЊА 
 

12.1. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Упознавање са школским календаром 

Израда плана рада Одељењског већа 

Планирање наставе у природи и једнодневне екскурзије 

Пријем првака 

Утврђивање планова образовно  васпитног рада:  

годишње и месечно планирање, програм сарадње са 

родитељима, ваннаставне активности, часови 

одељењског старешине, професионалне оријентације 

Набављање справа и реквизита за наставу физичког и 

здравственог васпитања (из развојног плана школе) 

8 
          чланови већа 

 

Упознавање родитеља са планом и програмом наставе и 

учења у првом разреду 

Анкетирање родитеља за изборни програм, израда 

распореда часова.  

Исходи у настави  и учењу 

Планирање годишњих провера знања 

Избор дечје штампе, осигурање ученика 

 

9 

 

директор 

          чланови већа 

педагог 

          чланови већа 

           

Имплементација програма Покренимо нашу децу 

(активност из развојног плана школе)              Основи 

безбедности деце и 10 лекција које живот значе 

У току године 

 

 

Дечја недеља 

Недеља школског спорта  

Угледни час из српског језика : Обрада слова 

10 

      чланови већа 

 

Милена Радивојевић 

Укључивање ученика у рад  допунске наставе и секција. 

Анкетирање родитеља за наставу у природи и 

једнодневну екскурзију 

Обавештење о раду боравка 

9 

 

чланови већа 

          чланови већа 

Реализација полудневног излета Авала  

Прилагођавање ученика првог разреда школи 
9,10,4 

          чланови већа 

директор 

Израда месечних планова за октобар 

    10 или на  

      пролеће 

Сарадња са стручним сарадницима и библиотекаром 

Израда  инструмената о праћењу и напредовању ученика 

Реализација једнодневне екскурзије ( Царска бара) 

Међусобне посете чланова већа с циљем размене 

искустава (из развојног плана школе) 

Дечији филмски фестивал- организован превоз 

Одлазак у позориште- организован превоз 

 

10,11 чланови већа 
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Утврђивање успеха и владања на крају првог 

полугодишта и предлог мера за побољшање успеха 

Адаптација ученика првог разреда на школску средину, 

Иновације у настави 

Праћење напредовања ученика  
Прослава Дана школе - приредба (из развојног плана 

школе) 

Угледни час из математике: Бројеви 

 

11 

 

11 

Психолог, педагог  

          чланови већа 

 

чланови већа 

 

 

 

Наталија Николаш 

Угледни час из математике: Бројеви 

Израда наставних листића ради усаглашавања 

критеријума оцењивања и индивидуализације наставе 

Праћење напредовања ученика- анализа 

Посета позоришту  - организован превоз 

Договор око прославе Савиндана 

Припреме за прославу Нове године 

Родитељски састанак  

Утврђивање успеха и владања на крају првог 

полугодишта и предлог мера за побољшање успеха 

Реализација плана рада у редовној и допунској настави и 

ваннаставним активностима 

Анализа рада секција 

Анализа рада Одељењског већа и израда извештаја 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

  Татјана Адамовић 

 

           

  чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлог мера за побољшање успеха  

Свети Сава- обележавање славе 

Израда месечних планова за фебруар 

Ученици са тешкоћама у учењу и прилагођавању- мере 

подршке 

Тимско планирање за наредне месеце 

Међусобне посете чланова већа 

Посета позоришту - организован превоз 

1 

 

 

 

 

 

чланови већа 

Руководилац већа 

психолог 

педагог 

 

   

  

Стручно усавршавање-посета семинарима за време 

распуста 
2 

Чланови већа 

Израда месечних планова за наредни месец 

Ученици са тешкоћама у учењу – мере подршке 

Такмичење рецитатора 

 Анкетирање родитеља за уџбенике у претплати 
 

          3 

           

 

 

       

чланови већа 

Директор, чланови 

већа,психолог,педагог 
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Мере за побољшање успеха 

Посета Зоо врту - организован превоз 

Израда месечних планова за мај 

Анализа напредовања ученика на тромесечју 

Ученици са тешкоћама у учењу – мере подршке 

Родитељски састанак 

Посета позоришту - организован превоз 

Недеља школског спорта 
 

4 

 

 

 

 

 

Руководилац већа 

чланови већа 

психолог, педагог 

чланови већа 

Актив наставника 

физичког васпитања 

 

 Настава у природи -Дивчибаре 

Родитељски састанак поводом наставе у природи 

Учешће у изради Школског програма 

5 

        

 

чланови већа 

директор 
 

 

 

Анализа реализације плана и програма 

Учешће у изради новог Школског програма 

Посета Ади Циганлији - организован превоз 

Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају 

школске године 

Реализација наставног плана и програма- анализа 

Ученици са тешкоћама у учењу – анализа 

Анализа рада одељењског већа и доношење плана за 

наредну годину, израда извештаја 

Анализа наставе у природи     

Родитељски састанак                                                             

Избор руководиоца већа за наредну годину 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови већа 

психолог, педагог 

руководилац  

већа 

директор 

 

План и програм рада одељењског старешине 1. разреда 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

носилац 

посла 

Избор члана представника за Савет родитеља. 

Родитељски састанак, анкетирање родитеља око 

изборног програма 

Годишњи календар образовно-васпитног рада, 

уџбеници, прибор 

Упознавање родитеља са садржајем предмета  у првом 

разреду , начином оцењивања, Дан отворених врата 

Упознавање са планом и програмом једнодневне 

екскурзије и наставе у природи као и са радом секција 

Упознавање ученика и родитеља са правима  и 

дужностима  

Програм 10 лекција које живот значе 

Септембар 

Одељењски 

старешина, веће, 

педагог, психолог, 

директор 

Сарадња са родитељима 

Допринос ученика естетском изгледу школе 

Бринем о својој учионици 

Октобар 

Одељењски 

старешина, веће, 

педагог, психолог, 

директор 
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Како побољшати успех 

Родитељски састанак- напредовање ученика 

Обележавање Дана школе 

Новембар 
Одељењски 

старешина 

 Новогодишњи и Божићни празници 

 Моје тело -  Како сам дошао на свет 

Анализа успеха на крају првог полугодишта-  

родитељски састанак 

Децембар 
Одељењски 

старешина 

 Свети Сава - обележавање славе                                        Јануар 
Одељењски 

старешина 

Развијање одговорности према себи и другима Фебруар 

Одељењски 

старешина, веће, 

педагог, психолог 

 

Дан жена 

Како се хранимо 

Март 
Одељењски 

старешина 

У сусрету Ускршњим празницима 

Анализа успеха на 3. класификационом  

 периоду- родитељски састанак 

Април 
Одељењски 

старешина, веће 

Правилно држање тела 

Припреме за наставу у природи 
Мај 

Одељењски 

старешина, веће, 

директор, педагог, 

психолог 

Анализа успеха одељења- родитељски састанак 

Како да искористимо летњи распуст 

 

Јун 

Одељењски 

старешина, веће, 

директор, педагог, 

психолог 
 

 

 

План и програм рада одељењске заједнице 1. разреда 

 

    Садржај рада 
Време 

(месец) 

носилац 

посла 

Да се представимо- разговор 

Права и дужности ученика                     

Лична хигијена 

Безбедно прелажење улице                                    

Културно понашање ученика                                    

Видим, чујем, осећам                                                 

Другарство у одељењској заједници (заједно 

 у школској клупи) 

Септембар Одељењски старешина 

Чувајмо животну средину  (Предавање о еколигији) 

Једнодневни излет 

Посета позоришту/биоскопу 

Однос према наставницима и другим радницима школе, 

старијим особама и млађима од себе  

Обележавање Дечје недеље 

Лепо понашање на рођенданима 

Радне навике, однос према обавезама 

Превенција трговине људима 

Октобар Одељењски старешина 
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Културно понашање ученика на јавном месту 

Корисно – штетно 

Како сам дошао на свет 

Помажемо једни другима у учењу- бити добар друг 

значи... 
Уређење паноа за Дан школе 

Новембар Одељењски старешина 

Ко се брине о мом здрављу 

Одељењска прослава Нове године 

Уређење паноа за Нову годину 

Наша дружења - посета позоришту 

 Игре на снегу – уз игру се лепше   расте 

Како смо учили у првом полугодишту 

 

Децембар Одељењски старешина 

Разговор о Божићу  

Час посвећен Светом Сави 

Чистоћа је пола здравља 

Јануар Одељењски старешина 

Задаци у 2. полугодишту 

Како смо проводили слободно време на зимском 

распусту  

Сретење – Дан државности 

Безбедно кретање у саобраћају 

Сви смо исти, а различити 

Фебруар Одељењски старешина 

У сусрет пролећу -одељењски пано, час у природи 

Посета позоришту 

Израдићу поклон- обрадоваћу маму  8. март Дан жена 

Обележавање светског Дана вода- израда плаката 

Март Одељењски старешина 

Значај спорта за здравље (спортска такмичења) 

Бринемо о изгледу и околини школе 

Посета Зоо врту           

Мој кутак – моја соба           

Обележавање Дана планете Земље      

Анализа успеха на 3. класификационом периоду                                                                                                           

Април Одељењски старешина 

Дружење са другим одељењским заједницама (квиз 

знања) 

Припрема и реализација наставе у природи 

Међуодељењско такмичење у спорту 

Пролећне радости 

Реализација једнодневне екскурзије / наставе у природи 

Мај Одељењски старешина 

Анализа успеха  ученика 

Анализа рада одељенске заједнице првог разреда 

Посета Ади Циганлији 

Игранка за крај првог разреда- одељенска прослава 

Јун Одељењски старешина 

 

Током школске 2022/23. године на часовима одељењског старешине у првом разреду 

реализоваће се програм Основи безбедности деце. Циљ програма је стицање нових и унапређивање 

постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика. То подразумева 

изградњу јасних ставова и опредељења ученика у погледу насиља, дрога, злоупотребе интернета и 

других безбедносних ризика којима су деца изложена. 

 

Програм ће се реализовати са ученицима првог разреда кроз следеће теме: 

-  Шта ради полиција и заједно против насиља; 

-  Безбедност деце у саобраћају; 

-  Заштита од пожара и хаварија. 
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                         12.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

-Припреме за почетак школске године-тимска 

израда глобалних планова рада за шк. 

2021/2022. годину 

 - Утврђивање распореда  контролних задатака-

тимско планирање 

- Израда месечних планова за септембар 

- Израда и усвајање распореда часова, распоред 

коришћења фискултурне сале, распоређивање 

новоуписаних ученика у одељења , школски 

календар, подела уџбеника 

- Предлог набавке нових наставних средстава и 

примена постојећих 

- Програм Покренимо нашу децу 

- Припрема програма за пријем првака и 

приредба за будуће ђаке прваке 

- Стручно усавршавање 

8 

 

Чланови већа, 

педагог, 

психолог 

директор 

библиотекарка 

- Организација родитељских састанака и избор 

представника родитеља за Савет родитеља 

школе; упознавање родитеља са планом и 

програмом рада у другом разреду 

- Разматрање начина и времена реализације 

екскурзија, посета, обилазака институција 

-Сарадња са родитељима - Дан отворених врата 

- Анкетирање родитеља за наставу у природи и 

једнодневну екскурзију 
- Припрема и реализација анкете за слободне 

активности ученика (секције) и формирање 

група  

- Идентификација ученика за допунски, 

додатни рад, ИОП 

- Избор дечје штампе, осигурање ученика, 

ужина 

- Организација ваннаставних активности - 

допунске наставе, слободних активности 

- Акциони план - рад са ученицима који имају 

тешкоћа у учењу 

- Анализа оперативног плана за септембар 

- Израда оперативних планова за октобар 

- Сарадња са стручним сарадницима и 

библиотекаром, дефектологом 

- Израда  инструмената о праћењу и 

напредовању ученика 

-Формативно и сумативно оцењивање 

(активност из развојног плана школе) 

-Уређење учионица (активност из развојног 

плана школе) 

Програм 10 лекција које живот значе 

 

9 

Чланови већа 

педагог, 

психолог 

директор 

тим за инклузију 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



169 
 

 

- Обележавање Дечје недеље 

- Посета позоришту   

- Дечји филмски фестивал - посета биоскопу      

  -Индивидуализација наставе у складу са 

потребама ученика (активност из развојног 

плана школе)                                     

- Реализација екскурзије -Београд-Нови Сад 

- Петроварадин- Сремска Каменица-Београд 

- Израда извештаја са екскурзије - вођа пута 
- Рад са ученицима који имају тешкоћа у учењу 

и прилагођавању - анализа и размена искустава 

у раду међу члановима већа 
- Реализација октобарског плана и израда 

планова рада за новембар 
- Дигитални уџбеници у настави 

- Недеља школског спорта 
-Међуодељењски спортски сусрети (активност 

из развојног плана школе) 

 

 

10 

 

 

 

Чланови већа 

руководилац 

већа 

психолошко - 

педагошка 

служба 

директор 

секретар 

рачуноводство 

стручни актив за 

физичко и 

здравств. 

васпитање 

 

- Усклађивање критеријума оцењивања у 

односу на индивидуалне могућности ученика 

- Праћење напредовања ученика с посебним 

освртом на ученике са тешкоћама у учењу 

- Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају првог класификационог периода 

- Родитељски састанци (договор) 

- Индивидуални разговори са родитељима  

ученика који заостају у учењу и 

прилагођавању, савети, препоруке, подршка 

- Идентификација и укључивање ученика у 

корективни рад и ИОП 
- Реализација планова рада за новембар и 

израда планова рада за децембар 
- Обележавање Дана школе 

-Уређење паноа -  ходник (активност из 

развојног плана школе) 

-Интегративни приступ настави (активност из 

развојног плана школе) 

11 

Чланови већа 

педагог, 

психолог 

тим за инклузију 

педагошки 

колегијум 
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- Реализација ваннаставних  активности - 

анализа 

- Ученици са тешкоћама у учењу и 

прилагођавању - анализа, израда извештаја и 

кораци за напредовање 
- Договор са ПП службом о даљим корацима за 

рад са ученицима који заостају у учењу 
- Посета позоришту 

- Договор о прослави Нове године 
- Реализација децембарског плана и израда 

планова рада за јануар 
- Дигитални уџбеници у настави 

-Вршњачко учење (активност из развојног 

плана школе) 

- Угледни час из српског језика: Девојчица 

са шибицама- Ханс Кристијан Андерсен 

-Утврђивање успеха и дисциплине на крају 

првог полугодишта, мере за побољшање успеха 

и дисциплине, израда извештаја 

- Анализа рада одељењског већа 
Резултати остварени у допунској настави 

- Ученици са тешкоћама у учењу - ИОП 

- Родитељски састанак - успех, дисциплина, 

мере за побољшање успеха 
 
 

12 

Руководилац 

већа 

чланови већа 

психолог 

педагог 

стручно веће за 

разредну наставу  

Одељењско веће 

Тим за инклузију 

Предраг 

Ивановић 

- Прослава Дана Светог Саве 

- Стручно усавршавање-посета семинарима 

-Реализација јануарског плана и израда планова 

рада за фебруар 

-Изложба ликовних и литерарних радова 

(активност из развојног плана школе) 

-Стручно усавршавање наставника током 

зимског распуста 

-Организација коришћења слободног времена и 

зимског распуста, коришћење рекреативно - 

забавних и културних установа у граду 

1 

 

педагог 

психолог 
директор 

комисија за 

културну и јавну 

делатност школе 

-Међусобне посете чланова већа ради 

усаглашавања критеријума оцењивања 

- Тимска израда контролних вежби 

- Реализација оперативних планова рада у 

фебруару и израда планова рада за март 

-Сакупљање старе хартије и пластичних чепова 

(активност из развојног плана школе) 

2 

Одељењско веће 

Стручно веће за 

разредну наставу  

директор 
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- Рад са родитељима: ученици са тешкоћама у 

учењу- индивидуални разговори, савети, 

препоруке, врсте подршке 

- Анкетирање родитеља за уџбенике у 

претплати 

-Реализација планова за март и израда планова 

за април 

- Посета позоришту 

-Такмичење у рецитовању  

-Дан вода (активност из развојног плана 

школе)  

-Вода и ваздух - стрип, изложба радова, 

промоција школе (активност из развојног плана 

школе) 
- Угледни час: Штампана слова латинице  

3 

Одељењски 

старешина 
чланови већа 

психолог, 
педагог  

 

 

   Беатриса     

Кратовац 

Селаковић 
 
 
 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

-Утврђивање успеха и дисциплине на крају 

трећег класификационог периода, мере за 

побољшање успеха и дисциплине, израда 

извештаја 

- Анализа рада допунске наставе и секција 
- Сарадња са родитељима: родитељски  

   састанак 
- Даровоти ученици и ученици са сметњама у 

учењу и прилагођавању 

- Израда извештаја о напредовању ученика са 

тешкоћама у учењу и планирање следећих 

корака у раду 

- Анализа месечних планова рада и планирање 

за наредни месец 
- Тимско планирање - провера знања 

- Дан планете Земље (активност из развојног 

плана школе) 

-Дан књиге (активност из развојног плана 

школе) 

- Недеља школског спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Чланови већа 

педагог, 

психолог 

Стручни актив 

за физичко и 

здравств. 

васпитање 
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-Реализација наставе у природи - Златибор 

- Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Израда извештаја са наставе у природи - вођа 

пута 
- Организација и динамика рада за ученике 

који не иду на наставу у природи 
- Сарадња са родитељима: родитељски 

састанак 

- Предлози и мишљења за даље побољшање 

образовно-васпитног рада са ученицима 

- Тимско планирање - провера знања 
- Угледни час из математике: Разломци 
- Активности на уређењу школске средине, 

изложба ликовних и литерарних радова 

посвећених заштити човекове околине 

(активност из развојног плана школе) 

- Похвале и награде ученицима који су били 

успешни на такмичењима 
- Учешће у изради  школског програма 
 

 

 

5 

Директор 

Родитељи 

Руководилац 

већа 
Чланови већа 

педагог, 

психолог 
стручно веће за 

разредну наставу  
Светлана 

Крајновић 

 

 

 

 

 

 

- Анализа реализације фонда часова редовне и 

допунске наставе, изборних програма и 

осталих активности из школског програма 

-  Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају школске године 

- Ученици са тешкоћама у учењу-анализа и 

израда извештаја 

- Сарадња са родитељима - анализа 

- Анализа примене дигиталних уџбеника у 

настави  

- Професионална оријентација у разредној 

настави - анализа 
- Родитељски састанак - успех ученика, подела 

књижица 

- Анализа рада Одељењског већа и израда 

годишњег извештаја; доношење планова рада 

за наредну школску годину, избор руководиоца 

већа за наредну школску годину 
- Полудневни излет до Аде Циганлије 

-Организовање продајне изложбе - вашар 

(активност из развојног плана школе) 

6 

Руководилац 

већа 

чланови већа 

ПП служба 

Одељењске 

старешине 

стручно већа за 

разредну наставу 
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                     План и програм рада одељењског старешине 2. разреда 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

Посла 

Родитељски састанак 

Избор члана представника у Савет родитеља школе  

Годишњи календар образовно-васпитног рада, 

прибор, чување књига 

Упознавање са планом и програмом излета и 

наставе у природи 

Упознавање ученика и родитеља са правима и 

дужностима, кућни ред школе 

Подела уџбеника  

Уређење учионица 

Септембар 

Одељењски старешина, 

одељењско веће, педагог, 

психолог, директор 

Сарадња са родитељима 

Одлуке са Савета родитеља школе 

Како сачувати своје здравље 

Допринос ученика естетском изгледу школе 

Недеља дечјег филма- посета биоскопу 

Посета позоришту 

Међуодељењски спортски сусрети 

Недеља школског спорта 

Октобар 

Одењењски старешина, 

одељењско веће, педагог, 

психолог, директор, актив 

наставника физ. 

васпитања 

Како побољшати успех 

Родитељски састанак 
Обележавање Дана школе 

Уређење паноа -  ходник 

Новембар Одељењски старешина 

Новогодишњи празници 

Родитељски састанак 

Посета позоришту - новогодишња представа 

Анализа успеха у првом полугодишту 

Децембар Одељењски старешина 

Свети Сава-обележавање славе  

Изложба ликовних и литерарних радова 

Задаци који нас очекују у другом полугодишту 

Јануар 

Одељењски старешина, 

одељењско веће, ПП 

служба 

Припреме за обележавање 8. марта 

Сакупљање старе хартије и пластичних чепова 
Фебруар       Одељењски старешина 

Обележавање 8. марта 

Анкетирање родитеља на претплату уџбеника 

Посета позоришту 

Вода и ваздух - стрип 

Март Одељењски старешина 

У сусрет ускршњим празницима 

Анализа успеха одељења 
Родитељски састанак 
Недеља школског спорта 

Дан планете Земље 

Дан књиге 

Април 
Одељењски старешина, 

Одељењско веће 

Припреме за наставу у природи  
Изложба ликовних и литерарних радова 

посвећених заштити човекове околине 
Крос РТС-а  

Мај 

Одељењски старешина, 

одељењско веће, 

директор,  

ПП служба 
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Анализа успеха одељења 

Родитељски састанак 

Како да искористимо летњи распуст 

Нећемо батине - хоћемо љубав 

Полудневни излет- Ада Циганлија 

Продајна изложба - вашар 

Јун 

Одељењски старешина, 

одељењско веће, 

директор, ПП служба  

 

 

 

План и програм рада одељењске заједнице 2. разреда 
 

     Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

Посла 

Правила понашања у нашем одељењу 

Бринем се о свом здрављу-лична хигијена 
Безбедно кретање у саобраћају - филм 10 
лекција који живот значе 

Уређење учионице 

Септембар 
Одељењски 

старешина 

Правила понашања на екскурзији 

Чувамо ли на прави начин животну средину 

Како се понашамо према другима (у школи и ван ње) 

Обележавање светског дана детета-Дечја недеља 

Одлазак у позориште 

Недеља дечјег филма- посета биоскопу 

Безбедно кретање у саобраћају - филм 10 
лекција који живот значе 

Међуодељењски спортски сусрети 

Октобар 
Одењењски 

старешина 

Како да успешно учим и организујем свој дан 

Како разговарамо у друштву  
Спорт и здравље-неговање спортског духа и пристојно 

навијање 

Толеранција 
Обележавање Дана школе 

Уређење паноа - ходник 

Новембар 
Одељењски 

старешина 

Чистоћа је пола здравља 

Помоћ другу 

Моје самопоуздање-колико сам самосталан 

Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

Одлазак у позориште 

Одељењска прослава Нове године 

Децембар 
Одељењски 

старешина 

Како смо провели зимски распуст 

Обележавање школске славе Свети Сава  

Изложба ликовних и литерарних радова 

Јануар 
Одељењски 

старешина,  

Сви смо исти, различити и посебни 

Како проводим слободно време 
Kако се хранимо 

Сакупљање старе хартије и пластичних чепова 

Фебруар 
Одељењски 

старешина 
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Колико читамо 

Дан жена-поклон као знак пажње 

У сусрет пролећу-одељењски пано 

Како да решимо проблем 
Кад порастем бићу 
Одлазак у позориште 

Вода и ваздух - стрип 

Март 
Одељењски 

старешина 

Бринем о изгледу и околини школе 
Значај спорта за здравље 
У сусрет ускршњим празницима 
Мој успех 

Дан  планете Земље 

Дан књиге 

Април 
Одељењски 

старешина 

 

Како се дружимо-ког друга поштујем  

Изложба ликовних и литерарних радова 
Заједно одлучујемо 
Квиз знања (дружење са другим одељењским 

заједницама) 

Крос РТС-а  

Мај 
Одељењски 

старешина 

Моја највећа жеља-шта желим да ми се оствари овог лета 

Мој успех на крају године  

Анализа рада одељенске заједнице 

Полудневни излет- Ада Циганлија 

Продајна изложба - вашар 

Јун 
     Одељењски    

      старешина 



176 
 

 

12. 3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

Посла 

- Припреме за почетак школске године-тимска израда 

глобалних планова рада за шк. 2022/2023. години 

- Упознавање са школским календаром 

- Усклађивање распореда писмених и контролних 

вежби на нивоу одељењских већа (активност из 

развојног плана школе, приоритетна област: Настава и 

учење) 
- Израда и усвајање распореда часова, распоред 

коришћења фискултурне сале, распоређивање 

новоуписаних ученика у одељења 

 

 

VIII 

Одељењски 

старешина 
Чланови већа 

психолог, педагог 

- Организација родитељских састанака и избор 

представника родитеља за Савет родитеља школе; 

упознавање родитеља са планом и програмом рада у 

трећем разреду; 

 - Подела уџбеника за текућу школску 2022/2023. 

годину и бесплатних уџбеника 
-Сарадња са родитељима - Дан отворених врата 

- Анкетирање родитеља за наставу у природи Ивањица  

и једнодневну екскурзију (Београд- Бранковина-  

Ваљево) 
- Избор дечје штампе, осигурање ученика, ужина 

- Организација ваннаставних активности – допунске и 

додатне наставе, слободних активности-секција, 

додатних часова за даровите ученике из математике уз 

сагласност родитеља (активност из развојног плана 

школе, приоритетна област: Настава и учење) 

- Иницијално тестирање ученика из српског језика, 

математике и света око нас (активност из развојног 

плана школе- приоритетна област:  Настава и учење) 
- Сарадња са стручним сарадницима, дефектологом  и 

библиотекаром 

- Израда  инструмената о праћењу и напредовању 

ученика 
- Обилазак Калемегдана и ЗОО – врта 
-  Покренимо нашу децу (активност из развојног плана 

школе- приоритетна област: Настава и учење)- току 

године                                                                      -

Израда годишњег личног плана и сређивање 

портфолиа (активност из развојног плана школе- 

приоритетна област: Настава и учење) 

- Обележавање међунaродног „Дана писмености“ кроз 

размену прочитаних књига, посете библиотеци 

Формативно оцењивање ( активност из развојног 

плана школе, приоритетна област: Настава и учење) 

- Доношење оперативних планова рада за септембар 
 

IX 

Чланови већа 
психолог, 

педагог 
библиотекарка 

Дефектолог 
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 -Реализација плана рада за септембар и доношење 

плана рада за октобар                  

 -Дечји филмски фестивал- посета биоскопу   

- Евиденција ученика који имају потешкоће у раду, 

разматрање и процена потреба за додатном подршком 
- Размена искустава у раду међу члановима већа 
- Недеља школског спорта 
- Реализација једнодневне екскурзије: Београд- 

Бранковина-  Ваљево  
- Израда извештаја са екскурзије- вођа пута 
-Обележавање дечје недеље- промоција ученичких 

постигнућа 

-Угледни час (математика): Бројеви 

X  

Директор 

Чланови већа 

Руководилац већа 
родитељи 

 

Веселинка Јурић 

 

 

 

 

 

 

- Усклађивање критеријума оцењивања на нивоу већа 

(активност из развојног плана школе, приоритетна 

област: Настава и учење) 
- Праћење напредовања ученика с посебним освртом 

на ученике са тешкоћама у учењу 

- Израда индивидуалних образовних планова и 

индивидуализација наставе (активност из развојног 

плана школе, приоритетна област: Подршка 

ученицима) 

- Утврђивање успеха ученика на I класификационом 

периоду 
- Индивидуални разговори са родитељима  ученика 

који заостају у учењу и прилагођавању - савети, 

препоруке, подршка (активност из развојног плана 

школе, приоритетна област: Подршка ученицима) 

- Припрема и реализација родитељских састанака- 

програм сарадње са родитељима 
- Учествовање на школском такмичењу из математике 
-Обележавање Светског дана детета (20. новембар) – 

израда паноа о другарству 
- Обележавање и прослава Дана школе 
- Сакупљање пластичних чепова (активност из 

развојног плана школе, приоритетна област: Етос) 

- Реализација октобарског плана и израда планова рада 

за новембар 

- Дигитални уџбеници у настави 

XI 

Чланови већа 
педагог, психолог, 

чланови већа 
 

 

 

 

 
 

Чланови већа 
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- Реализација ваннаставних активности - анализа 

- Ученици са тешкоћама у учењу и прилагођавању - 

анализа, израда извештаја и кораци за напредовање 

- Договор са ПП службом о даљим корацима за рад са 

ученицима који заостају у учењу 
- Посета позоришту 
- Договор о прослави Нове године 
- Реализација децембарског плана и израда планова 

рада за јануар 
- Учествовање на општинском такмичењу из 

математике 

- Реализација пројекта "Покренимо нашу децу" 

(активност из развојног плана школе, приоритетна 

област: Настава и учење) 

Угледни час (српски језик): Књижевност 

- Утврђивање успеха ученика на II класификационом 

периоду 

- Анализа рада одељењског већа 

- Резултати остварени у допунској настави 

- Ученици са тешкоћама у учењу - ИОП1 

- Родитељски састанак - успех, дисциплина, мере за 

побољшање успеха 

- Такмичењима ученика и резултати - анализа 

XII 

Руководилац већа 
Чланови већа 

психолог и педагог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славица Јовановић 

 

 

 

 

 

 

- Прослава Дана Светог Саве - (програм културних 

активности школе) 

-  Mере за побољшање успеха и дисциплине, израда 

извештаја 

- Стручно усавршавање-посета семинарима 

- Организација коришћења слободног времена и 

зимског распуста, коришћење рекреативно - забавних 

и културних установа у граду 
-Реализација јануарског плана и израда планова рада 

за фебруар 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Одељењско веће 
Руководилац већа 

Психолог 
Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

-Међусобне посете чланова већа ради усаглашавања  

критеријума оцењивања 

- Тимска израда контролних вежби 

- Реализација оперативних планова рада у фебруару и 

израда планова рада за март 
 

II 
Одељењско веће 
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- Рад са родитељима: ученици са тешкоћама у учењу- 

индивидуални разговори, савети, препоруке, врсте 

подршке 

- Анкетирање родитеља за уџбенике у претплати 

- Реализација планова за март и израда планова за 

април 

- Посета позоришту 

- Такмичење у рецитовању 

- Тематски дан посвећен Дану жена (активност из 

развојног плана школе- приоритетна област: Настава и 

учење) 

- Часови одељењске заједнице посвећени обележавању 

Дана вода (програм заштите животне средине) 

-Угледни час (српски језик): Књижевност 

III 

Одељењски 

старешина 

чланови већа 
психолог, 
педагог 

 

 

Чланови већа 
Миланка Берковић 

- Утврђивање успеха ученика на III класификационом 

периоду 

- Усаглашавање критеријума оцењивања 
- Анализа рада допунске и додатне наставе и секција 
- Сарадња са родитељима: родитељски састанак 

- Даровити ученици и ученици са сметњама у учењу и 

прилагођавању 
- Израда извештаја о напредовању ученика са 

тешкоћама у учењу и планирање следећих корака у 

раду 
- Анализа месечних планова рада и планирање за 

наредни месец 
- Учествовање на општинском/ градском такмичењу 

рецитатора 

- Дружење са предшколцима 

- Недеља школског спорта 

IV 
Чланови већа 

педагог, психолог 

-Анализа месечних планова рада и планирање за 

наредни месец 
- Реализација наставе у природи – Ивањица   

- Израда извештаја са наставе у природи - вођа пута 

- Организација и динамика рада за ученике који не иду 

на наставу у природи 
- Сарадња са родитељима: родитељски састанак 
- Напредовање ученика у у раду 

- Предлози и мишљења за даље побољшање 

образовно-васпитног рада са ученицима 

- Тимско планирање - провера знања 

- Крос РТС-а 

- Такмичење одељења у општим знањима - квиз знања 

ученика (активност из развојног плана школе, 

приоритетна област: Настава и учење) 

- Међуодељењски спортски сусрети (активност из 

развојног плана школе, приоритетна област: Настава и 

учење) 

-Учешће у изради новог Школског програма 
 

V 

Директор 

Родитељи 

Руководилац већа 

Чланови већа 

педагог, психолог 
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- Анализа реализације фонда часова редовне и 

допунске наставе, додатне наставе, изборних програма 

и осталих активности из школског програма 

-  Утврђивање успеха ученика на IV класификационом 

периоду 

- Учествовање и изради и реализацији ИОП-

евалуација и ревизија 

- Ученици са тешкоћама у учењу-анализа и израда 

извештаја 

- Излет до Аде Циганлије 

- Сарадња са родитељима - анализа 
- Анализа примене рачунара у настави 
- Родитељски састанак - успех ученика, подела 

књижица, раздуживање бесплатних уџбеника 
- Анализа рада Одељењског већа и израда годишњег 

извештаја; доношење планова рада за наредну 

школску годину, избор руководиоца већа за наредну 

годину 
-Учешће у изради Годишњег плана рада школе 

 

VI 

Руководилац већа 

чланови већа 

ПП служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељенске 

старешине 
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План и програм рада одељењског старешине 3. разреда 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

Посла 

- Родитељски састанак 
- Избор члана представника у Савет родитеља 

школе  
- Годишњи календар образовно-васпитног рада, 

прибор, задуживање бесплатних уџбеника од стране 

родитеља, чување књига, распоред часова 
- Упознавање ученика са правима, правилима и 

обавезама у школи (активност из развојног плана 

школе, приоритетна област: Подршка ученицима) 
- Организација ваннаставних активности 

 

Септембар 

Одељењски старешина, 

одељењско веће, 

педагог, психолог, 

директор 

- Посета позоришту  
 -Дечји филмски фестивал 

- Сарадња са родитељима 
- Одлуке са Савета родитеља школе 
- Реализација једнодневне екскурзије:  Београд -  
  Бранковина - Ваљево  

- Недеља школског спорта 
- Упознавање ученика са правима детета у Дечијој 

недељи (активност из развојног плана школе, 

област: Подрка ученицима) 

-Заједнички рад наставника и родитеља на јачању 

мотивације ученика за стицање знања (активност из 

развојног плана школе:приоритетна област: 

Подршка ученицима) 
- Вршњачко учење (активност из развојног плана 

школе:приоритетна област: Подршка ученицима) 
 

Октобар 

Одељењски старешина,  

одељењско веће, 

директор 

Чланови већа 

- Како побољшати успех 

- Родитељски састанак - успех и дисциплина, 

мере за побољшање успеха 

- Oбeлeжaвaњe Дaнa тoлeрaнциje, jaчaњe свeсти кoд 

учeникa дa трeбa бити тoлeрaнтaн, бeз oбзирa нa 

пoл, нaциoнaлнoст, вeру (активност из развојног 

плана рада школе, приоритетна област: Подршка 

ученицима)                                                      - 

Анализа успеха  и дисциплине ученика на 

класификационом периоду 
- Како разговарамо у друштву 

- Обележавање Дана борбе против насиља 
- Прослава Дана школе 

Новембар 
Одељењски старешина 

Одељењско веће 
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- Развијање другарства и међусобне солидарности 

- Чистоћа је пола здравља 

- У сусрет Новој години 

- Посета позоришту 
- Учешће у хуманитарним акцијама, са циљем да се 

код ученика развије емпатија и солидарност 

(активност из развојног плана школе, приоритетна 

област: Подршка ученицима)  

- Анализа успеха у првом полугодишту, 

родитељски састанак 

 

Децембар 
Одељењски старешина 

Одељењско веће 

- Задаци који нас очекују у другом полугодишту  

- Свети Сава-обележавање славе 

 

Јануар 

Одељењски старешина, 

одељењско веће, ПП 

служба 

 

- Чувамо ли на прави начин животну средину 

- Здрава исхрана-правилна исхрана 

Фебруар 
Одељењски старешина 

Одељењско веће 

- Час посвећен Дану жена 

- Анкетирање родитеља за претплату уџбеника 

- Како решавамо сукобе 

- Значај спорта за моје здравље 

- Посета позоришту 

Март Одељењски старешина 

- У сусрет ускршњим празницима 

- Анализа успеха одељења 
- Родитељски састанак 

- Допринос ученика естетском изгледу школе, брига 

о заједничкој и личној имовин 

- Недеља школског спорта 

Април 
Одељењски старешина     

Одељењско веће 

- Припреме за наставу у природи 

- РТС- крос 
Мај 

Одељењски старешина, 

одељењско веће, 

директор 

- Полудневни излет до Аде Циганлије 

- Анализа успеха одељења на крају школске године 

-  Болести прљавих руку 

- Родитељски састанак 

- Како да искористимо летњи распуст 

Јун 

Одељењски 

старешина,одељењско 

веће, директор, ПП 

служба 
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План и програм рада одељењске заједнице 3. разреда 

 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

Посла 

- Правила понашања у нашем одељењу 

- План рада одељенске заједнице  

- Бринем се о свом здрављу-лична хигијена 
- Безбедно кретање у саобраћају-филм 10 

лекција који живот значе 
- Обележавање међународног Дана писмености 

Септембар Одељењски старешина 

- Правила понашања на екскурзији 

- Како се понашамо према другима (у школи и 

ван ње) 

- Обележавање Дечје недеље 

- Трка за срећније детињство 

- Одлазак у позориште  

- Дечји филмски фестивал- одлазак на фестивал 

- Улепшајмо пано сликама о Београду 

- Штедња воде- да славина не цури 

- Недеља школског спорта 

Октобар Одељењски старешина 

- Како да успешно учим и организујем свој радни 

дан 
-  Како разговарамо у друштву 

- Твоја физичка форма 

- Обележавање Светског дана детета- 20.11. 

- Обележавање Дана школе 

Новембар Одељењски старешина 

- Чистоћа је пола здравља 

- Помоћ другу 
- Моје самопоуздање-колико сам самосталан 
- Колико смо напредовали-шта да учинимо да 

нам успех буде бољи 
- Посета позоришту 

- Одељенска прослава Нове године 

Децембар Одељењски старешина 

- Обележавање школске славе Свети Сава  

- Како смо провели зимски распуст  
Јануар Одељењски старешина,  

- Безбедно коришћење интернета 

- Правилна исхрана 
Фебруар Одељењски старешина 

 

- Дан жена-поклон као знак пажње 
- У сусрет пролећу - одељењски пано 

- Како да решимо проблем 

- Посета позоришту 

- Чување и заштита животне средине (активност 

из развојног плана школе, приоритетна област: 

Етос) 

Март Одељењски старешина 
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- Значај спорта за здравље 

- У сусрет ускршњим празницима 
- О својим способностима 

- Како да сачувамо свет око себе - Дан планете  
   Земље (активност из развојног плана школе, 

приоритетна област: Етос) 

- Кад имаш проблем... 

Април Одељењски старешина 

-  Бринем о изгледу и околини школе 
- Разговор о настави у природи 
 

Мај Одељењски старешина 

- Мој успех на крају године 

- Анализа рада одељенске заједнице 

- Излет до Аде Циганлије 

 

Јун Одељењски старешина 
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12.4. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

Посла 

- Припреме за почетак школске године-тимска израда 

глобалних планова рада за шк. 2022/2023. годину 

- Упознавање са школским календаром 

- Усклађивање распореда писмених и контролних вежби на 

нивоу одељењског већа (активност из развојног плана школе, 

приоритетна област: Настава и учење) 

- Израда и усвајање распореда часова, распоред коришћења 

фискултурне сале 

- Почетак школске године - распоређивање нових ученика и 

поноваца по одељењима 

-  Покренимо нашу децу (активност из развојног плана школе 

и школског програма- приоритетна област: Настава и учење)- 

току године                                                                       

-Предлог набавке нових наставних средстава и примена 

постојећих 

- Увођење нових ваннаставних активности/ нових секција, у 

складу са интересовањима ученика (РПШ - област Настава и 

учење) и активност из Школског програма                                                                                                    

- Индивидуализација наставе у складу са потребама ученика 

(РПШ - област Настава и учење) 

VIII 

Чланови већа 

педагог, 

психолог 

-Иницијално тестирање ученика из српског језика, 

математике и природе и друштва (активност из развојног 

плана школе приоритетна област:  Настава и учење) 

- Одржати родитељски састанак 

-Изабрати Савет родитеља (активност из школског програма: 

Програм сарадње са породицом) 

-Организација допунске наставе, слободних активности 

(секција), додатне наставе (Програм ваннаставних 

активности) 

-Избор дечије штампе, осигурање ученика  

-Израда  инструмената о праћењу и напредовању ученика 

-Подела уџбеника у претплати и бесплатних уџбеника 

- Обележавање међунaродног “Дана писмености“ кроз 

размену прочитаних књига, посете библиотеци 

-Формативно оцењивање ( активност из развојног плана 

школе, приоритетна област: Настава и учење) 

- Доношење оперативних планова рада за септембар 

 

 

 

IX 

Чланови већа 

педагог, 

психолог 

директор 

 

 

 



186 
 

 

 

- Мере за побољшање успеха 

-Реализација плана рада за септембар и доношење плана рада 

за октобар 

-Акциони план- рад са ученицима који имају тешкоћа у 

учењу-индивидуализовани рад, рад са ученицима по ИОП1 

-Дечији филмски фестивал , посета позоришту 

-Реализација екскурзије Београд Аранђеловац (пећина 

Рисовача) - Крагујевац - Топола - Београд (Програм излета 

и екскурзија и наставе у природи) 

-Дружење са предшколцима (активност из ШРП и програм 

сарадње са локалном заједницом) 

-Недеља школског спорта (Програм школског спорта) 

-Oснови безбедности деце (активност из развојног плана 

школе и школског програма) 

-Обележавање дечје недеље- промоција ученичких 

постигнућа 

- Планирање наставних тема и јединица кроз које се 

могу остварити задаци професионалне оријентације у 

оквиру плана и програма рада обавезних и изборних 

програма 

- Израда индивидуалних образовних планова и 

индивидуализација наставе (активност из развојног плана 

школе, приоритетна област: Подршка ученицима) 

X  

Руководилац већа 

чланови већа 

предметни 

наставници 

психолог 

педагог 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-Организација и реализација часова предметне наставе у свим 

одељењима четвртог разреда, са циљем упознавања ученика 

са предметним наставницима који ће реализовати наставу у 

петом разреду 

-Међусобне посете у оквиру већа ради размене искуства 

-Посета Музеју Вука и Доситеја, Етнографском музеју 

-Реализација планова рада за новембар и израда плана рада за 

децембар 

-Сарадња са предшколским установама у окружењу 

(активност из развојног плана школе) 

- Обележавање Дана школе (Програм културних активности 

школе) 

XI 

Чланови већа, 

руководилац већа 

предметни 

наставници 

 

 
 

Чланови већа 
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Посета позоришту 

Угледни час из математике: Бројеви 

Угледни час: Човек - природно и друштвено биће 

-Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта и предлог мера за побољшање успеха  

-Реализација плана рада у редовној, допунској,додатној 

настави и слободним активностима (секцијама) 

- Ученици са тешкоћама у учењу и прилагођавању-анализа, 

израда извештаја и кораци за напредовање 

-Организација коришћења слободног времена и зимског 

распуста, коришћење рекреативно-забавних и културних 

установа у граду (Програм културних активности) 

-Анализа рада одељењског већа –израда полугодишњег 

извештаја 

- Родитељски састанак (Програм сарадње са породицом) 

- Стручно усавршавање наставника 

- Припрема за прославу Дана Светог Саве (Програм 

културних активности школе) 
 

XII 

Драган Гаврић 

Бранислав 

Атанацков 

Руководилац већа 
чланови већа 
психолог и 

педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Одељењско обележавање Дана Светог  Саве (Програм 

културних активности школе) 

 

I 

Руководилац већа 

чланови већа 

психолог и 

педагог 

Одељењско веће 

 

 

 

 

 

 

-Анализа месечних планова рада и планирање за фебруар, 

иновације у настави 

-Учествовање ученика на такмичењима и резултати 

-Усклађивање критеријума оцењивања у односу на 

индивидуалне могућности ученика 

 

II 
Руководилац већа 

Одељењско веће 
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-Организација и реализација часова предметне наставе у свим 

одељењима четвртог разреда, са циљем упознавања ученика 

са предметним наставницима који ће реализовати наставу у 

петом разреду 

 

-Дружење са предшколцима 

 

-Анализа месечних планова рада и израда оперативног плана 

за април 

-Посета позоришту 

 

-Рад са родитељима: ученици са тешкоћама у учењу- 

индивидуални разговори,савети, препоруке, врсте подршке  

-Обележавање 8. марта 

-Такмичење рецитатора 

 

-Анкетирање родитеља за уџбенике у претплати  

 

-Активности на уређењу школске средине, изложба 

ликовних и литерарних радова посвећених заштити 

човекове околине (Програм заштите животне средине) 

-Размена искустава у реализацији наставе уз 

употребу дигиталних технологија 

 

III 

Одељењски 

старешина 

чланови већа 

психолог, 

педагог 

предметни 

наставници 

чланови еколошке 

секције 

 

- Утврђивање успеха ученика на III класификационом 

периоду 

- Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Анализа рада допунске и додатне наставе и секција 

- Сарадња са родитељима: родитељски састанак 

- Даровити ученици и ученици са сметњама у учењу и 

прилагођавању 

- Израда извештаја о напредовању ученика са тешкоћама у 

учењу и планирање следећих корака у раду 
- Анализа месечних планова рада и планирање за наредни 

месец 

- Учествовање на општинском/ градском такмичењу 

рецитатора 
- Дружење са предшколцима (Програм сарадње са локалном 

заједницом) 

- Недеља школског спорта- Међуодељенски спортски сусрети 

(активност из развојног плана школе и школског програма) 

- Посета Музеју НиколеТесле/Посета Ботаничкој башти 

- Анкетирање ученика четвртог разреда за изборне програме 

и слободне наставне активности у петом разреду 

-Припрема за наставу у природи, уколико 

епидемиолошки услови то дозволе 

 

 

 

 

 

 

IV 

Руководилац већа 

чланови већа 

предметни 

наставници 

педагог 

дефектолог 

одељењске 

старешине, Актив 

наставника 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

педагог школе и 

учитељи 
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-Анализа месечних планова рада и планирање за наредни 

месец 

- Реализација наставе у природи – Ивањица   
- Израда извештаја са наставе у природи - вођа пута 

- Организација и динамика рада за ученике који не иду на 

наставу у природи 
- Сарадња са родитељима: родитељски састанак 

- Напредовање ученика у у раду 

- Предлози и мишљења за даље побољшање образовно-

васпитног рада са ученицима 

- Тимско планирање - провера знања 

- Крос РТС-а (Програм школског спорта) 

- Такмичење одељења у општим знањима - квиз знања 

ученика (активност из развојног плана школе, приоритетна 

област: Настава и учење) 

- Међуодељенски спортски сусрети (активност из развојног 

плана школе, приоритетна област: Настава и учење) и 

активност из Школског програма 

-Размена искустава у реализацији наставе на 

даљину, коришћењу Мајкрософт платформе 

V 

Директор 

Родитељи 

Руководилац већа 

Чланови већа 

педагог, психолог 

 

 

-Похвале и награде за ученике који су били успешни 

на такмичењима 

-Учешће у изради Анекса школског програма уколико буде 

нових измена у програмима наставе и учења 

-Учешће у изради годишњег плана рада школе 

-Анализа додатне наставе  и анализа такмичења 

-Утврђивање успеха и владања ученика и анализа  

-Ученици са тешкоћама у учењу-анализа и израда извештаја 

-Сарадња са родитељима-анализа  

-Родитељски састанак- успех ученика, подела књижица, 

раздуживање бесплатних уџбеника 

-Анализа рада Одељењског већа и израда годишњег 

извештаја; доношење планова рада за наредну школску 

годину, избор руководиоца већа  

Угледни час из математике - Разломци 

VI 

Руководилац већа 

чланови већа 

педагог 

психолог 

одељењске 

старешине 

директор 

библиотекар 

 

 

 

 

Александра 

Русмир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 

План и програм рада одељењског старешине 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

Посла 

-Договор о раду – правила за наш разред 

-Права и дужности ученика 

-Избор одељенске заједнице 

-Организација ваннаставних активности 

-Бринем о свом здрављу – лична хигијена 

-Дан Црвеног крста 
-Родитељски састанак 

септембар 

Одељењски 

старешина, веће, 

педагог, 

психолог, 

директор 

 -Реализација једнодневне екскурзије 

 -Обележавање Дечје недеље 

 -Како се понашамо према другима (у школи и ван ње) 

 -Београд мој град 

- Родитељски састанак 

 -Посета позоришту 

 -Заједнички рад наставника и родитеља на јачању 

мотивације ученика за стицање знања (активност из 

развојног плана школе:приоритетна област: Подршка 

ученицима) 

 -Вршњачко учење (активност из развојног плана 

школе:приоритетна област: Подршка ученицима) 

-Oбележавање 18.октобра (Европски дан борбе против 

трговине људима) 

Октобар 
Одељењски 

старешина, веће 

-Радне навике – дневни план активности 

-Анализа успеха на класиф. периоду 

-Дан Детета – конвенција о дечијим правима 

-Дан толеранције (Програм заштите уч. Од насиља, 

злостављања и занемаривања) 

-Посета музеју Вука и Доситеја, Етнографски музеј 

-Учешће у хуманитарним акцијама (активност из 

развојног плана школе) 

- Обележавање Дана школе (Програм културних 

активности) 

Новембар 
Одељењски 

старешина, веће 

-Развијање другарства и међусобне солидарности – 

помоћ другу                                                                          -

У сусрет Новој години - сређивање паноа и прослава 

(Програм културних активности)                                                                               

-Одлазак у позориште                                                            

-Постављање паноа у ходницима школе (активност из 

развојног плана)                                                                                   

-  Професионална орјентација: Зашто ми се свиђа неко 

занимање?                                                                                        

-Колико смо напредовали –шта да учинимо да нам 

успех буде бољи 

Децембар 
Одељењски 

старешина, веће 

-Припрема за прославу Савиндана (Програм културних 

активности)                                                                                

-Анализа успеха на крају првог полугодишта – 

родитељски састанак 

Јануар 

Одељењски 

старешина, веће, 

директор 
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-Како смо провели распуст и задаци који нас очекују у 

другом полугодишту 

-Чувамо ли на прави начин животну средину (Програм 

заштите животне средине) 

-Разговор о друштвено  неприхватљивом понашању: 

уображеност, себичност,  агресивност и сл. 

Фебруар 
Одељењски 

старешина, веће 

-Како да учимо 

-Одлазак у позориште (Програм културних активности)                                         

-Час посвећен Дану жена 

-Значај спорта за здравље (Програм школског спорта) 

-Како решавамо сукобе 

Март 
Одељењски 

старешина, веће 

-Анализа успеха на крају 3. класификационог периода – 

родитељски састанак 

-Ускршњи празници - уређење учионица 

-Отворено ћу рећи 

- Час посвећен Доситеју Обрадовићу 
-Посета Музеју Николе Тесле/Посета Ботаничкој башти 

-Упознавање будућих ученика 5.разреда са 

наставницима и начином рада који их очекује 

(активност из развојног плана) 

Април 
Одељењски 

старешина, веће 

-Спортска такмичења  

-Анкетирање за изборне програме и слободне наставне 

активности 

-Однос ученика према околини 

-Реализација наставе у природи 

Мај 

Одељењски 

старешина, веће, 

директор 

педагог 

-Спортске игре 

-Разговор о раду наше одељењске заједнице 

-Како да искористимо летњи распуст 

-Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 

– родитељски састанак 

Јун 

Одељењски 

старешина, веће, 

ПП служба 

Директор 

 
Током школске 2022/2023. године уколико то дозволе епидемиолошке мере на часовима 

одељењског старешине у четвртом разреду, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова 

Републике Србије и Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 

реализоваће се програм Основи безбедности деце. 

Циљ програма је стицање нових и унапређивање постојећих знања, вештина и ставова ради 

подизања безбедносне културе ученика. То подразумева изградњу јасних ставова и опредељења 

ученика у погледу насиља, дрога, злоупотребе интернета и других безбедносних ризика којима су 

деца изложена.  

Програм ће трајати осам месеци, а реализоваће се кроз један час одељењског старешине на 

месечном нивоу. Стручни предавачи који ће ученицима пренети своја знања и вештине на овим 

часовима су запослени у Министарству унутрашњих послова. 

У оквиру програма Основи безбедности деце обрађиваће се следеће теме: 

- Безбедност деце у саобраћају, 

- Полиција у служби грађана, 

- Насиље као негативна појава, 

- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, 

- Превенција и заштита деце од трговине људима, 

- Заштита од пожара, 

- Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода. 
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План и програм рада одељењске заједнице 
 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

Посла 

Избор одељењске заједнице и план рада 

Ја у четвртом разреду 

10 лекција које живот значе 

 Обележавање међународног Дана писмености 

Септембар 
Одељењски 

старешина 

Улепшајмо пано, сликама о Београду (Дани Београда) 

Припрема за излет (јесен)  

Правила понашања на екскурзији 

Организовање помоћи слабијим ученицима у раду 

Дечји филмски фестивал 

 

Октобар 
Одељењски 

старешина 

Дан школе - припрема и прослава 

Елементи лепог понашања 

Мотивисање ученика за учење 

Посета Музеју Вука и Доситеја, Етнографском музеју 

Обележавање Светског дана детета- 20.11 

Новембар 
Одељењски 

старешина 

Понашање ученика-гашење сукоба „Ја“ порукама 

Одлазак у позориште 

У сусрет Новој години-одељењска прослава Нове 

године 

Децембар 
Одељењски 

старешина 

Припрема за прославу Савиндана  

Чистоћа је пола здравља 

 

Јануар 
Одељењски 

старешина 

Разговор о мерама за побољшање успеха ученика 

Здрава исхрана – правилна исхрана 

Правилан ритам рада и одмора 

 

Фебруар 
Одељењски 

старешина 

Прослава 8. марта и израда паноа  

Одлазак у позориште 

Ово си ти – колико се познајемо 

Чување и заштита животне средине (активност из 

развојног плана школе, приоритетна област: Етос) и 

Програм заштите животне средине) 

Март 
Одељењски 

старешина 

Допринос ученика естетском изгледу школе, чување и 

одржавање заједничке и личне имовине 

Хуманитарна акција 
Посета Музеју Николе Тесле/Посета Ботаничкој башти 

Како да сачувамо свет око себе - Дан планете Земље 

(активност из развојног плана школе, приоритетна 

област: Етос и Програм заштите животне средине) 

Април 
Одељењски 

старешина 

Правилно држање тела                                                          

Припреме за наставу уприроди                                           Мај 
Одељењски 

старешина 

Мој успех на крају године 

Како да користимо дане нашег распуста 

Приредба за крај 4.разреда (активност из развојног 

плана) 

Јун 
Одељењски 

старешина 
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   ПРОГРАМ  ДРУШТВЕНИХ, КУЛТУРНИХ, СПОРТСКИХ, ХУМАНИТАРНИХ  

                                                И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ  

 
        Предвиђено 36 часова                                                    Оријентациони број часова 

Спортске активности: 

Игре у школском дворишту, међуодељенска такмичења 

у трчању, тимске игре... 

  

10 часова 

Друштвене активности: 

Друштвене игре, заједничке прославе рођендана у 

разреду, припрема програма за одељенске и школске 

приредбе, учествовање у школским и разредним 

свечаностима поводом Светог Саве, Дана школе, 

завршетка школске године и сл. 

 

 

10 часова 

Културне активности: 

Посета библиотеци, гледање одабраних филмова, 

сусрети са писцима, часови у библиотеци, разговор о 

позоришним представама и филмовима, посета Музеју 

Николе Тесле, Вуковом и Доситејевом музеју, 

Ботаничкој башти, Саборној цркви, Конаку кнегиње 

Љубице, Конаку кнеза Милоша, Манастиру Раковица, 

Топчидерској цркви 

 

 

10 часова 

Хуманитарне активности; 

Помоћ друговима у одељењу, учествовање у акцијама 

Црвеног крста, прављење пригодних пакетића за децу 

без родитељског старања… 

 

4 часа 

Техничке активности (израда предмета од различитог 

материјала, украшавање учионице, паноа...) 

2 часа 
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12. 5. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА  ПЕТОГ  РАЗРЕДА 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Упознавање са наставним планом и програмом за пети разред 

Упознавање са правилником о реализацији екскурзија и 

планирање садржаја истог 

Програмирање и координација у редовној допунској и 

додатној настави 

Израда распореда часова 

Усвајање распореда писмених задатака, вежби и излета 

ученика 

Распоређивање новоуписаних ученика и поноваца 

 

           8 

 

Веће, педагог, директор 

Координатор, 

руководиоци актива, 

доректор школе 

Руководилац Већа, 

педагог, психолог 

Одељенске старешине 

руководиоци актива,  

 

 

Праћење адаптације ученика 5. разреда 

9 

Одељењски старешина, 

психолог, руководилац 

Већа, предметни 

наставници, чланови 

Већа 

Организовање излета на Аду Циганлију, Звездарску шуму, 

Кеј... 

Одређивање ученика за додатну наставу, секције хор и 

оркестар 

Оптерећеност ученика 

10,11 

 

 

 

 

11 

Одређивање ученика за допунску наставу и праћење 

напредовања 

Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја и анализа 

других видова образовно-васпитног рада 

Посета биоскопу 
Обележавање Дана школе 

Припреме за прославу Савиндана 

Анализа успеха на крају првог полугодишта, анализа рада 

већа  
12 Чланови Већа 

Анализа развојног плана школе                     

 

Рад секција и укључивање ученика на такмичења 

1 
Чланови Већа 

Педагог, психолог 

Анализа допунске и додатне наставе и коришћење наставних 

средстава 

Прослава Савиндана 

Запажање педагошко-психолошке службе о појединим 

ученицима 

Анализа успеха и дисциплине на полугодишту 
2 

Одељенске старешине 

Руководилац Већа Посета позоришту 

Реализација редовне, допунске и додатне наставе 
3 

Руководилац Већа, 

Одељенске старешине 

Чланови Већа 

Припреме за екскурзију 

Реализација екскурзије 

4,5 Ангажовање ученика у ваннаставним активностима 

Извештаји са такмичења 

Утврђивање успеха и владање на крају другог полугодишта 

6 
Руководилац Већа 

чланови Већа 

Анализа и евалуација развојног програна школе 

Резултати такмичења, похвале и награде ученицима 

Остваривање плана и програма рада свих видова васпитно 

образовног рада 

Извештај о раду Већа и план за наредну годину и избор 

руководиоца већа за наредну школску годину 
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План и програм рада одељењског старешине 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Договор о раду у новој школској години / школски 

календар, ритам радног дана 

Нови предмети, набавка уџбеника 

Упознавање ученика са документима: 

- Правила понашања у школи,  

- Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности  

- Правилник о наградама 

 

Септембар 

Одељењски старешина, 

одељењско веће, педагог, 

психолог, директор 

Пријављивање ученика за рад у секцијама, хору, 

оркестру  

Евидентирање ученика за  допунску наставу и додатни 

рад  

Како учимо из уџбеника – час у сарадњи са 

педагошком службом.  

Адаптација ученика на предметну наставу 

Октобар 

Одељењски старешина, 

одељењско веће, педагог, 

психолог 

Понашање ученика на јавном месту 

Успех и достигнућа ученика 
Обележавање Дана школе 

Новембар 
Одељењски старешина, 

одељењско веће, 

Књига је мој најбољи друг 

Опасност од петарди 

Прослава Нове године ван школске зграде 

Децембар 
Одељењски старешина, 

одељењско веће, 

Прослава Светог Саве Јануар 
Одељењски старешина, 

одељењско веће, 

Анализа успеха и мере за побољшање успеха Фебруар 
Одељењски старешина, 

одељењско веће, 

Припреме за такмичење 

Какав смо успех постигли на 3. класификационом 

периоду 

Март 
Одељењски старешина, 

одељењско веће, 

Разговор о екскурзији 

Мере за побољшање успеха 

Такмичења и резултати 

Април 
Одељењски старешина, 

одељењско веће, 

Припрема за екскурзију ученика 

Актуелна питања  – прскање у школи 
Мај 

Одељењски старешина, 

одељењско веће, 

Успех ученика на крају 2. полугодишта 

Награде, похвале, казне  
Јун 

Одељењски старешина, 

одељењско веће, 
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План и програм рада одељењске заједнице 
 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Избор одбора одељенске заједнице и подела дужности 

Упознавање ученика са правилима понашања у школи и 

ван ње  

Хигијена школске средине и њен утицај на здравље 

ученика  

Уредимо и улепшајмо простор око нас – образовање у 

функцији и заштити животне средине 

Септембар 
Одељењски 

старешина 

Прве оцене, потешкоће у савлађивању градива. 

Организовање помоћи друговима у учењу и други видови 

помоћи 

Васпитање за одржавање личне хигијене 

Хумани односи међу половима 

Хигијена спорта (значај физичке активности и утицај на 

нормални раст и развој превенција деформитета и 

трауматизма код школске деце) 

Октобар 
Одељењски 

старешина 

Сарадња ученик – наставник - родитељ 

Анализа успеха на тромесечју 

Болести неправилне исхране 

Превенција и лечење гојазности 
Обележавање Дана школе 

Новембар 
Одељењски 

старешина 

Припрема за прославу Светог Саве 

Разговор о опасностима од петарди. Социјални притисак 

вршњака и проблеми понашања 

Ризично понашање у дечијем узрасту 

Децембар 
Одељењски 

старешина 

Алкохолизам у породици 

Насиље у породици 

Злостављање деце у породици и заједници 

Јануар 
Одељењски 

старешина 

Култура рада (радне навике, одговорност према раду, 

стваралаштво – смисао стварања) 
Фебруар 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха у 3. Класификационом периоду 

Превенција алкохолизма 

Пушење и здравље 

Злоупотреба дроге 

Превенција наркоманије 

Март 
Одељењски 

старешина 

Култура рада (радне навике, одговорност према раду, 

стваралаштво – смисао стварања) 

Средства масовне комуникације и њихов утицај на 

здравље 

Утицај информатичке технологије на здравље деце 

школског узраста,, Компјутерска зависност'' 

Април 
Одељењски 

старешина 

Разговор о екскурзији    

Видови рекреације, учешће у спортским такмичењима 

Мотивација ученика да поправе оцене 

Мај 
Одељењски 

старешина 

Похвале за успех 

Анализа рада и постигнутих резултата 
Јун 

Одељењски 

старешина 
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                12.6. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 6. ШЕСТОГ РАЗРЕДА  
 

Садржај рада Време 

(месец) 

Носилац посла 

Израда анекса Школског програма за шести разред 6 
Чланови већа, психолог, 

педагог 

Усвајање планова рада Одељењског већа, одељењског 

старешине 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Чланови већа, психолог, 

педагог 

Израда распореда часова 

Упознавање са школским календаром и правилником о 

екскурзији 

Усвајање планова рада додатне и допунске наставе и 

слободних активности 

Распоређивање нових ученика 

Утврђивање распореда писмених задатака, контролних 

вежби 

Утврђивање термина за реализацију екскурзије, 

прославе Нове године, одласка у биоскоп, упознавања 

културно-историјских знаменитости Београда 

Имплементација програма Основи безбедности деце 

Утврђивање критеријума оцењивања ученика  

 

 

9 

 

 

 

Чланови већа 

 

Одређивање ученика за допунску и додатну наставу на 

основу њихових интересовања и индивидуалних 

способности 

Упознавање Већа са социјалним условима 

најугроженијих ученика и предлози мера у раду са тим 

ученицима 

Излет на Авалу или Аду 10  

Анализа успеха и владања, изостанака ученика 11  

Анализа реализације свих видова васпитно-образовног 

рада 

 

 

 

 

Предлози мера за побољшање успеха и дисциплине 11 Чланови већа 

Анализа сарадње са родитељима 11  Чланови већа 

Анализа реализације допунске наставе и праћење 

напредовања ученика 

 

 

 

 

Чланови већа, психолог, 

педагог 
Анализа оптерећености ученика 
Обележавање Дана школе 

11 

Посета позоришту  

Анализа успеха и дисциплине ученика на тромесечју  

Анализа рада Одељењског већа  

12 

Руководилац већа 

Прослава Нове године Чланови већа 

Посета Фестивалу науке 

Прослава Светог Саве 1 Чланови већа 

Посета музеју или позоришту   

 

2 

Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. 

полугодишта 

Усклађивање критеријума оцењивања и рада свих 

наставника у одељењу ради постизања бољих резултата 

Чланови већа, педагог, 

психолог 

Анализа успеха и дисциплине на крају 3. 

класификационог периода 

 

3 

 

Чланови већа  

Посета музеју  



198 
 

 

Предлог мера за побољшање успеха 

Реализација  дводневне екскурзије 

Извештај о изведеној екскурзијје 

Похвале и награде ученицима 

Спортски дан Олимп 

Учешће у изради Школског програма 

 

4,5 

 

Чланови већа 

Излет  6 Чланови већа 

Анализа успеха, дисциплине ученика на крају школске 

године 

 

Анализа рада већа 

Руководилац већа 

 

План и програм рада одељењског старешине 
 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

носилац 

посла 

Договор о раду у новој школској години 

Упознавање са школским календаром 

Родитељски састанак 

Септембар 

Одељењски 

старешина, веће, 

педагог, психолог, 

директор 

Укључивање ученика у допунску, додатну наставу и слободне 

активности 

Анализа успеха и дисциплине 

Штетност употребе алкохола, дувана и других опијата 

Октобар 
Одељењски 

старешина, веће 

Анализа успеха на првом класификационом периоду 

Разговор на тему: Однос према друговима и наставницима (у 

сарадњи са педагошко-психолошком службом) 
Обележавање Дана школе 

Новембар 

Одељењски 

старешина, веће, 

педагог, психолог 

Шта су петарде и које су опасности по здравствену безбедност 

ученика 

Разговор о дисциплини 

Прослава Нове године 

Методе и технике успешног учења 

Децембар 

Одељењски 

старешина, веће 

педагог 

Обележавање школске славе Свети Сава 

 
Јануар 

Одељењски 

старешина, веће 

Анализа успеха и дисциплине на крају 1. полугодишта 

Мере за побољшање успеха и дисциплине 

Како сам икористио/ла зимски распуст 

 

Фебруар 
Одељењски 

старешина, веће 

Тема: Како извршавамо своје радне обавезе 

Укључивање ученика у такмичења и праћење резултата 

 

Март 
Одељењски 

старешина, веће 

Анализа рада одељењске заједнице 

Промене у пубертету предавање (сарадња са педагошко-

психолошком службом) 

Организовање помоћи у раду слабим ученицима 

Анализа успеха и дисциплине на крају 3. класификационог 

периода 

Април 

Одељењски 

старешина, веће, 

педагог, психолог 

Тема: Улога породице у развоју ученика 

Припрема и извођење екскурзије ученика 

 

Мај 
Одељењски 

старешина, веће 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске  године 

Предлози за похвале и казнe. Родитељски састанак 

 

Јун 
Одељењски 

старешина, веће 
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Током школске 2022./23. године на часовима одељењског старешине у шестом разреду 

реализоваће се програм Основи безбедности деце. Циљ програма је стицање нових и унапређивање 

постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика. То подразумева 

изградњу јасних ставова и опредељења ученика у погледу насиља, дрога, злоупотребе интернета и 

других безбедносних ризика којима су деца изложена.  

Програм ће трајати осам месеци, а реализоваће се кроз један час одељењског старешине на 

месечном нивоу. Стручни предавачи који ће ученицима пренети своја знања и вештине на овим 

часовима су запослени у Министарству унутрашњих послова. 

У оквиру програма Основи безбедности деце обрађиваће се следеће теме: 

- Безбедност деце у саобраћају, 

- Полиција у служби грађана, 

- Насиље као негативна појава, 

- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, 

- Превенција и заштита деце од трговине људима, 

- Заштита од пожара, 

- Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода. 
 

 

                           План и програм рада  одељењске заједнице 
 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Избор одбора одељењске заједнице и подела  

дужности 

Упознавање ученика са правилима понашања у 

школи и ван ње  

Хигијена школске средине и њен утицај на 

здравље ученика  

Уредимо и улепшајмо простор око нас – 

образовање у функцији и заштити животне 

средине 

Септембар Одељењски старешина 

Прве оцене, потешкоће у савлађивању градива. 

Организовање помоћи друговима у учењу и други 

видови помоћи 

Васпитање за одржавање личне хигијене 

Хумани односи међу половима 

Хигијена спорта (значај физичке активности и 

утицај на нормални раст и развој превенција 

деформитета и трауматизма код школске деце) 

Октобар Одељењски старешина 

Сарадња, ученик – наставник – родитељ 

Анализа успеха на тромесечју 

Болести неправилне исхране 

Превенција и лечење гојазности 
Обележавање Дана школе 

Новембар Одељењски старешина 

Припрема за прославу Светог Саве 

Разговор о опасностима од петарди 

Социјални притисак вршњака и проблеми 

понашања 

Ризично понашање у дечијем узрасту 

Децембар Одељењски старешина 

Алкохолизам у породици 

Насиље у породици 

Злостављање деце у породици и заједници 

Јануар Одељењски старешина 



200 
 

 

Култура рада (радне навике, одговорност према 

раду, стваралаштво – смисао стварања) 
Фебруар Одељењски старешина 

Превенција алкохолизма 

Пушење и здравље 

Злоупотреба дроге 

Превенција наркоманије 

Март Одељењски старешина 

Култура рада (радне навике, одговорност према 

раду, стваралаштво – смисао стварања) 

Средства масовне комуникације и њихов утицај на 

здравље 

Утицај информатичке технологије на здравље деце 

школског узраста 

Компјутерска зависност 

Анализа успеха на 3. класиф. периоду 

Април Одељењски старешина 

Разговор о екскурзији    

Видови рекреације, учешће у спортским 

такмичењима 

Мотивација ученика да поправе оцене 

Мај Одељењски старешина 

Похвале за успех 

Анализа рада и постигнутих резултата 
Јун Одељењски старешина 
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                       12. 7. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА 

Садржај рада 
време 

(месец) 

носилац 

посла 

Планирање редовне, допунске и  додатне наставе и 

слободних активности                                                                             

Израда распореда часова 

Упознавање са школским календаром и правилником о 

екскурзији 

Распоред поноваца 

8 чланови већа 

Планирање писмених задатака 

9 

разредни  старешина, 

педагог, 

психолог 

руководиоци стручних 

већа 

Уједначавање критеријума оцењивања (донети закључке и 

доставити их разредним старешинама) 

 

Анкетирање ученика за ПО 

Избор чланова ученичког парламента (по два представника из 

сваког одељења седмог разреда); 

Спортско-рекреативни излет 

Анкетирање ученика за Супер камп (зимовање,летовање) 
10   

руководилац већа, 

чланови већа 

Укључивање ученика у програм ПО 

Укључивање представника у рад Ученичког парламента 

Почев од 

октобра, током 

читаве ш.г. 

чланови већа, психолог, 

педагог, родитељи, 

ментор Ученичког 

парламента  

Анализа реализације плана и програма допунске наставе, 

слободних активности 

11 

 

чланови већа 

Оптерећеност  ученика                          

руководилац већа, 

чланови већа, психолог, 

педагог                                                                                     

Анализа успеха и дисциплине ученика на класификационом 

периоду 

Разматрање могућности реализације професионалне 

оријентације у оквиру редове наставе, слободних 

активности ученика и сарадња са родитељима 
Обележавање Дана школе 

Реализација наставног плана и програма допунске наставе и 

додатне наставе и слободоних активности, секција 

Прослава Нове године 

12 чланови већа 

 

Анализа успеха на крају 1. полугодишта 
2 руководилац већа 

Анализа постигнућа ученика на такмичењима 

Посета културној институцији 
3 руководилац већа 

Анализа успеха и дисциплине на трећем  класификационом 

периоду и свих других видова васпитно-образовне 

делатности 

4 одељенске старешине 

Учешће ученика на такмичењима и анализа  добијених 

резултата 

Биоскоп или позориште 
4 

предметни наставник 

чланови већа     

Оптерећеност ученика ваншколским  активностима                                 

 
5 руководилац већа 

Реализација и анализа екскурзије 

Учешће у изради  школског програма 

6 чланови већа 
Утврђивање успеха, владања, награде и похвале ученицима 

на крају школске године 
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Анализа остварених планова и програма, израда извештаја 

одељенског већа, избор руководиоца већа за наредну 

школску годину 

 

6 
чланови већа  

педагог, 

психолог 

чланови већа 
Договор о реализацији поправних испита 

8 

 

План и програм рада одељењског старешине 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

Посла 

Договор о раду у новој школској 

години/школски календар, ритам радног дана 

Анкета о програму ПО 

Правила понашања – правила понашања у 

школи, правилник о дисциплинским мерама 

 Материјална одговорност ученика 

Септембар 
Одељењски старешина, веће, 

педагог, психолог, директор 

Разговор о екскурзији 

Пријављивање ученика за рад у секцијама, 

допунске и додатне наставе 

Почетак похађања програма ПО 

Октобар Одељењски старешина, веће, 

Понашање ученика на јавном месту 

Методе и технике успешног учења 

Успех и постигнућа ученика 

 Вршњачко насиље 
Прослава Дана школе 

Новембар 
Одељењски старешина, веће, 

педагог 

Опасност од петарди 

 Прослава Нове године 
Децембар Одељењски старешина, веће, 

Прослава Светог Саве Јануар Одељењски старешина, веће, 

Поделимо искуства – мој доживљај сценског 

или филмског дела 

Толеранција 

Припреме за такмичење 

Фебруар Одељењски старешина, веће, 

Зависност од интернета 

Посета културној институцији 
Март Одељењски старешина, веће, 

Мере за побољшање успеха 

Такмичења и резултати 

Какав смо успех постигли на 3. 

класификационом периоду 

Април Одељењски старешина, веће, 

Актуелна питања  

Спровођење анкете за изборне предмете 

 Поремећаји у исхрани 

Понашање на екскурзији – припрема ученика 

Мај Одељењски старешина, веће, 

Какав смо успех постигли на крају  другог 

полугодишта 

 

Јун Одељењски старешина, веће 
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План и програм рада одељењске заједнице 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

носилац 

посла 

Избор руководства одељенске заједнице 

Избор два представника из одељења за  чланове 

ученичког парламента 

Септембар 
Одељењски 

старешина 

Разговор о екскурзији 

Организовање рада додатне и допунске наставе 

(организовање помоћи слабијим ученицима) 

Анализа успеха и дисциплине 

Октобар 
Одељењски 

старешина 

Лична одговорност за здравље 

Неговање другарства путем помоћи и солидарности 
Обележавање Дана школе 

 

Новембар 
Одељењски 

старешина 

Анализа рада одељенске заједнице, успеха и 

дисциплине 

Разговори о опасности од петарди 

Моје школске обавезе 

Децембар 
Одељењски 

старешина 

Тема: Шта оптерећује и утврђује другарске односе 

Свети Сава у песми и причи – учествовање ученика 

на прослави 

 

Јануар 
Одељењски 

старешина 

Анализа успеха и дисцплине ученика у првом 

полугодишту 
Фебруар 

Одељењски 

старешина 

Такмичења и ваннаставне активности 

Дисциплина ученика 

Вредности којима тежим 

Март 
Одељењски 

старешина 

Анализа рада одељенске заједнице 

Ускршњи празници 

Моја очекивања наспрам очекивања  родитеља 

Април 
Одељењски 

старешина 

Такмичење ученика 

Мотивација ученика за поправљање оцена 
Мај 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха и дисциплине на крају школске 

године 

Анализа рада одељенске заједнице 

Јун 
Одељењски 

старешина 
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12.8. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

Посла 

Израда анекса Школског програма за осми разред 6 
Чланови већа, 

Педагог 

Упознавање са школским календаром и правилником о 

екскурзијама 

8, 9 

руководилац већа, 

предметни наставник, 

директор, психолог, 

педагог, чланови већа 

Израда распореда часова 

Планирање редовне, допунске и додатне наставе, секција и 

припремне наставе 

Планирање писмених задатака 

Анкетирање ученика за изабрани спорт 

Анкетирање ученика за програм ПО 

Избор чланова ученичког парламента (по два 

представника из сваког одељења осмог разреда) 
Договор о извођењу  тродневне екскурзије 

Реализација и анализа екскурзије уколико се реализује на 

јесен 
10    

чланови већа           

Избор и пријављивање ученика за додатну наставу и 

такмичења 
Предметни наставници 

Укључивање ученика у програм ПО 

Укључивање представника у рад Ученичког парламента 

Почев од 

октобра, 

током 

читаве 

ш.г. 

чланови већа, психолог, 

педагог, родитељи, 

ментор Ученичког 

парламента  

Реализација плана и програма 

11 
педагог 

предметни  наставник 

Анализа успеха и дисциплине на првом класификационом 

периоду 

Посета позоришту 

Разматрање могућности реализације ПО 
Обележавање Дана школе 

Прослава  Нове године 

12 

руководилац  већа 

педагог,психолог 

директор                                                            

Реализација редовне наставе, додатне  и допунске наставе 

Предлози мера за унапређивање васпитно  -образовног рада 

Анализа успеха на првом полугодишту 

2 чланови већа Посета позоришту 

Упознавање са уписом ученика 8. разреда у  у средње школе 

 

2,3   предметни наставник Организовање припремне наставе за полагање завршног 

испита за упис у средњу школу 

Анализа успеха и дисциплине на 3. класификционом 

периоду 
4 руководилац већа 

Посета позоришту  чланови већа 

Учешће ученика на такмичењима и анализа добијених 

резултата 
4,5 предметни наставниик 

Израда Школског програма 5,6 
предметни наставници, 

чланови већа 

Утврђивање успеха, владања, награда, похвала ученицима на 

крају  школске године. 

6 
руководилац већа, 

чланови већа                                                                                                               
Анализа резултата са такмичења 

Избор ђака генерације 

Организација матуре 
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Спровођење завршног испита и  активност у вези са  

уписом у средњу школу 

 

6 

Директор, чланови 

уписне комисије, 

одељенске старешине 

 
 

План и програм рада одељењског старешине 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

носилац 

посла 

Договор о раду у новој школској години/школски 

календар, ритам радног дана 

Анкета о изборном предмету изабрани спорт 

Анкета о програму ПО 

Правила понашања – правила поашања у школи, 

правилник о дисциплинским мерама и правилник о 

наградама 

Материјална одговорност ученика 

Договор о екскурзији 

Септембар 
Одељењски старешина, веће, 

педагог, психолог, директор 

Хигијенско и здравствено стање ученика 

(систематски преглед) 

Разговор о постугнутим резултатима и мере за 

побољшање 

Упознавање са уписом ученика 8. разреда  

 у  у средње школе 

Октобар Одељењски старешина, веће, 

Организација у помоћи слабим ученицима 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. 

тромесечја 

Методе и технике успешног учења 
Обелажавање Дана школе 

Новембар 
Одељењски старешина, веће, 

педагог 

Однос према раду и наставницима 

Опасност од петарди, разговор о забрани ношења 

петарди 

Децембар Одељењски старешина, веће, 

Учешће на такмичењима 

Разговор о ПО (психолог,педагог) 

Прослава Савиндана 

Јануар Одељењски старешина, веће, 

Анализа успеха постигнутог у 1. полугодишту 

Анализа рада одељенске заједнице 
Фебруар Одељењски старешина, веће, 

Разговор са ученицима који имају тешкоће у учењу 

Договор о учешћу на такмичењима 
Март Одељењски старешина, веће, 

Анализа успеха и дисциплине на крају 3. 

класификационог периода 

Психоактивне супстанце – психолог школе 

Април Одељењски старешина, веће, 

Екскурзија ученика 

Анализа екскурзије 

Разговор о информисаности ученика по питању 

сиде (наставник биологије) 

Мај 
Одељењски старешина, веће, 

наставник биологије 

Анализа успеха и дисциплине 

Похвале и награде ученика 

Избор ученика генерације 

Прослава матуре 

 

Јун Одељењски старешина, веће, 
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План и програм рада одељењске заједнице 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

носилац 

посла 

Избор чланова одељенске заједнице 

Усвајање плана рада одељенске заједнице 

Избор два представника из одељења за        

чланове ученичког парламента 

 

Септембар Одељењски старешина 

Анализа екскурзије 

Организовање рада допунске и додатне наставе 

Анализа успеха и дисциплине ученика 

Планирање ваннаставне активности 

Октобар Одељењски старешина 

Неговање другарства, организовање заједничког 

учења 

Значај спорта за здравље, неговање здравих 

навика  
Прослава Дана школе 

Новембар Одељењски старешина 

Договор око прославе Нове године 

Разговор о психо-активним супстанцама 

(психолог, педагог) 

Децембар Одељењски старешина 

Прослава Савиндана 

Изграђивање позитивних ставова за екологију 
Јануар Одељењски старешина 

Анализа успеха постигнутог на првом 

полугодишту 

Упознавање са уписом ученика 8. разреда у  у 

средње школе 

Разговор о такмичењима  

Дисциплина ученика 

Фебруар Одељењски старешина 

Социјални притисак вршњака и проблеми 

понашања (психолог школе) 
Март Одељењски старешина 

Анализа успеха на 3. класификационом периоду 

Разговор о избору будућег занимања (педагог и 

психолог) 

Април Одељењски старешина 

Екскурзија ученика 

 

 

Мај Одељењски старешина 

Прослава матуре, похвале, награде ученика и 

избор ђака генерације 

 

Јун Одељењски старешина 
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12.9. ПЛАН И ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ КОМБИНОВАНОГ ОДЕЉЕЊА 
 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 

месец 

НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Договор о раду 

Распоред часова 

Родитељски састанак 

Права и дужности ученика 

Снадбевање ученика  уџбеницима и припрема за 

рад 

 Регулисање потврда за дечији додатак и 

социјалну помоћ      

 

Септембар 

Одељењски старешина, 

 веће, педагог, психолог, 

директор 

Преводнице за ученике који су пресељени у другу 

школу       

Посета Звездари 

Излет у околини - запажање, одлике јесени 

 

 

Октобар 

Одељењски старешина, 

веће 

Редовно похађање наставе ученика 

Обилазак ученичких домова          

Осврт на негативне појаве код ученика 

Слободне активности (друштвене игре)  

Анализа успеха на класификационом периоду 

Прослава Дана школе 

 

Новембар 

Одељењски старешина, 

веће 

Родитељски састанак 

Чување здравља (заразне болести) 

Прослава Нове године 

Упоређивање прошлогодишњег успеха 

Анализа успеха на крају 1. полугодишта 

 

Децембар 

Одељењски старешина, 

веће 

Хигијенске навике код ученика 

Уређене паноа поводом престојећих празника                              

 

Јануар 

Одељењски старешина, 

веће 

Редовна израда домаћих задатака 

Чување уџбеника 

Покажимо им шта све можемо да научимо                            

 

Фебруар        

 

Одељењски старешина, 

веће 

Приредба за маме и баке                               

Очување своје околине                                  

Неговање другарства                                  

Развијање потребе за бављењем спорта 

 

 

Март 

Одељењски старешина, 

веће 

Анализа успеха на крају 3. класификационог 

периода 

Понашање ученика ван школских просторија              

Дружење са специјалним одељењима 

ОШ,,С.Дукић“ (спортске игре) 

Родитељски састанак 

Хумане акције у оквиру школе 

 

 

Април 

Одељењски старешина, 

веће 

Сарадња са домом здравља (систематски 

прегледи, издавање  лекарских уверења  за упис у 

средњу школу) 

Излет ван Београда                                                     

Родитељски састанак 

Желео бих да будем 

Анализа постигнутих резултата 

Весели завршетак школске године                   

Обилазак знаменитости Београда 

 

 

Мај 

 

 

 

 

Јун 

Одељењски старешина, 

веће 

 

 

Одељењски старешина, 

веће 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

КОМБИНОВАНОГ ОДЕЉЕЊА 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

носилац 

посла 

Упоређивање прошлогодишњег успеха  

Игре у школском дворишту                                                    

Сакупљање прилога ( дечија недеља, дечији 

динар)  

Библиотека (предавање о саобраћају)  
 

Септембар 
Одељењски 

старешина 

Посета позоришту     

Уређење учионице     

Сортске  игре у школском дворишту 

Октобар 
Одељењски 

старешина 

Посета биоскопу      

Помоћ болесном другу          

Библиотека- гледање филма 
Дан школе 

 

Новембар 
Одељењски 

старешина 

Друштвене игре        

Новогодишња изложба   

Прослава Нове године           

Децембар 
Одељењски 

старешина 

Израда дидактичког материјала   

Неговање цвећа                   
Фебруар 

Одељењски 

старешина 

Пано поводом 8. марта 

Приређивање приредбе за наше маме 

Покажимо им шта све можемо да научимо и 

знамо 

Март 
Одељењски 

старешина 

Игре у школском дворишту           

Друштвене игре                            

Уређење учионице                        

Неговање цвећа 

Април 
Одељењски 

старешина 

 

Такмичења са суседним специјалним 

одељењима   

Пано у вези професионалне орјентације 

 

Мај 
Одељењски 

старешина 

Пружање помоћи ученицима у савлађивању 

програма због одсуства са наставе 

Лепљење  оштећених уџбеника 

Изложба ученичких радова 

Јун 
Одељењски 

старешина 
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ПЛАН РАДА: ДРУШТВЕНЕ, КУЛТУРНЕ, ХУМАНИТАРНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ У 

КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ 
 

 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

 

ВРЕМЕ (месец) 

 

НОСИЛАЦ 

ПОСЛА 

 

-посета  позоришту 

-посета биоскопу 

 

Септембар 

Одељењски 

старешина 

Родитељи 

 

-библиотека 

 (читање,гледање филма,предавање о 

наркоманији и алкохолизму) 

 

Октобар 

 

Одељењски 

старешина  

Родитељи 

- уређење  учионице 

 -друштвене игре        

 

 

Новембар 

Одељењски 

старешина 

Родитељи 

-прослава Нове године 

- израда дидактичког материјала 

 

 

Децембар 

Одељењски 

старешина  

   

-Новогодишња изложба   

 

Јануар 

 

Одељењски 

старешина  

 
-помоћ болесном другу 

  

 

 

Фебруар 

 

 

Одељењски 

старешина 

Родитељи 

 

-израда дидактичког материјала   

-израда поклона за 8. март  

-игре у школском дворишту 
 

 

 

Март 

Одељењски 

старешина  

 

-такмичење са суседним специјалним 

одељењима (спортске активности) 

-Неговање цвећа  

Април Одељењски 

старешина 

Родитељи 

 

 

Пано у вези професионалне орјентације 

 

Лепљење оштећених уџбеника 

 

Мај 

 

 

 

Јун 

 

Одељењски 

старешина 

 

Родитељи 
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13.   ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ – ОБРАЗОВНОГ ВАСПИТНОГ РАДА 
 13.1. Безбедност и здравље на раду 
У циљу заштите безбедности и здравља на раду школа је обезбедила потребна средства, спроводи мере и 

организује обуке у циљу остваривања највиших могућих стандарда заштите. Школа поседује  Акт о 

процени ризика на радном месту и радној околини, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник 

о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно васпитног 

рада и других активности које организује Основна школа ,,Филип Вишњић", Правилник о противпожарној 

заштити.  

Мере које се редовно спроводе ради обезбеђивања услова за заштиту безбедности и здравља на раду: 

Сервисирање противпожарних апарата. 

Испитивање електричне струје. 

Одржавање расвете и громобрана. 

Ограђеност школског дворишта, осветљеност простора око школе, санитарни чворови и њихово стање, 

стање и стабилност степеништа и рукохвата, прозора, електричне инсталације, рачунара, фискултурне сале , 

школских терена и пратећих објеката (кошеви, голови). 

Особље запослено у кухињи шаље се на редовне санитарне прегледе током године.  

Дежурство наставника и помоћно – техничког особља. 

Осигурање ученика и запослених 

Средства којима школа располаже у циљу одржавања безбедности и здравља на раду: ормарићи за прву 

помоћ и заштиту на сваком спрату где су распоређени млађи и старији разреди, у боравку, у зборници, у 

кабинету техничког и физичког васпитања. 

Програми (обуке) који се у школи спроводе ради заштите безбедности и здравља на раду: обука 

запослених о могућим узроцима и опасностима од пожара, о употреби заштитне ватрогасне опреме и 

демонстрација гашења пожара. Обука се изводи путем предавања. Провера знања путем тестова  практичне 

оспособљености. 

Школа поседује противпожарни аларм и апарате за гашење пожара у целом објекту.  

Школа поседује централизовани видео надзор. 

Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном контакту са ученицима, а 

нарочито на часовима одељењске заједнице и одељењског старешине, ученике упознају са опасностима са 

којима се могу суочити за време боравка у школи и извођења других активности које организује школа, као 

и са начином понашања којим би се те опасности могле избећи или отклонити. Обавеза свих наставника и 

учитеља је да сваки квар у учионици (кабинету) пријаве домару школе, секретару или директору.  

У циљу подизања свести о безбедности и здравља на раду, школа, родитељи и локална 

самоуправа деловаће следећим активностима: 

Предавања и разговори о очувању здравља и безбедности од стране предавача из школе, Дома 

здравља, МУП-а и ђачких родитеља; 

- Развијање свести код радника школе, ученика и њихових родитеља да не долазе болесни на посао 

како не би заразили друге; 

- Промена стилова живота: У начину исхране (здрава исхрана прилагођена потребама организма) 

- У провођењу слободог времена (боравак у природи и бављење спортом): Превентивно деловање на 

здравље (редовни лекарски прегледи, хигијенске навике); 

- Очување здраве животне средине (одлагање и разврставање комуналног отпада на за то предвиђена 

места); Безбедан боравак у школи (правила понашања у кабинетима, фискултурној сали, спортским 

теренима). 

Одељењске старешине ће кроз часове одељењског старешине а и кад се за то укаже потреба кроз 

друге предмете спроводити едукацију ученика о заштити здравља, препознавању заразних болести, 

вашљивости и сл. 
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             13. 2. Програм и план рада здравствене заштите ученика у школи 

 
Теме Садржаји Време Носилац посла 

Брига о 

телу 

Стицање основних хигијенских 

навика: прање руку, купање, 

хигијена уста и зуба, хигијена 

одевања и хигијена становања, 

правилно држање тела, 

Препознавање различитих 

физичких способности и фаза у 

развоју организма 

Током школске године   Одељењске старешине 

наставници биологије 

наставници физичког 

васпитања, учитељи, 

психолог,педагог 

Здрава 

исхрана 

Значај правилне исхране  

Пирамида исхране  

Брза храна-штетне последице  

Последице неправилне исхране 

(гојазност, анорексија, булимија)  

Заштита намирница од кварења 

Витамини и њихов значај за 

здравље, улога и значај воде 

током године  Учитељи,одељењске 

старешине, наставници 

биологије 

Бити здрав Негативне последице 

прекомерног коришћења 

компијутера 

Основна правила о 

безбедн. мерама током 

епидемије КОВИД-19- 

држање дистанце, правилно 

ношење маски, поздрављање 

 

 

Септембар и током 

школске године 

Учитељи, одељењске 

старешине,наставници 

Физичке 

активности 

и здравље 

Значај спорта за здравље 

Потреба за одмором        

Спавање и релаксација 

 

током године 

Март, април 

новембар 

Учитељи,одељењске 

старешине,наставници 

физичког  

Ризично 

понашање 

Наркоманија, алкохолизам                    

никотин 

Октобар, март 

април и током године 

Учитељи,одељењске 

старешине,наставници 

физичког и биологије 

Хумани 

односи 

међу 

половима 

Оспособити ученике да: 

правилно препознају своја 

осећања, стекну позитивне 

ставове и позитивно вреднују 

супротни пол, подела послова у 

кући, равноправност полова, 

лепо понашање, односи са 

вршњацима 

током године Учитељи,одељењске 

старешине, психолог  
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Пубертет Пубертет - шта је то? Хигијена 

тела у пубертету 

Секундарне полне 

карактеристике    

 

Октобар, април током 

године 

Одељењске старешине 

наставници биологије 

Безбедно 

понашање 

Безбедно понашање у школи и у 

саобраћају, ненасилна 

комуникација 

 

септембар и током године Учитељи,одељењске 

старешине 

Остали 

садржаји 

Систематски преглед ученика 

Систематски преглед зуба 

ученика 

Лекарски преглед ученика пред 

одлазак на спортска 

такмичења,наставу у природи 

У Дому здравља Палилула Према распореду Дома 

здравља 

 

 

Млађи разреди 

                              

Садржај рада 

 
Разред Носилац Време реализације 

Стицање основних хигијенских 

навика: прање руку, купање, хигијена 

уста и зуба, хигијена одевања и 

хигијена становања 

1- 4 
Учитељ, 

стоматолог 

Септембар, октобар 

децембар, јануар 

јун 

Правилно држање тела 1- 4 

Учитељ, 

наставник 

физичког 

септембар 

март 

Значај спорта за здравље 1- 4 

Учитељ, 

наставник 

физичког 

Март, април 

новембар 

Правилна, здрава исхрана 

Потреба за одмором 

Спавање и релаксација 

1- 4 
Лекар 

Учитељ 
Фебруар, март 

Заштита намирница од кварења 1- 4 Учитељ 
Фебруар, март 

 

Изграђивање позитивног става 

(екологија) 
1- 4 Учитељ 

Октобар, март,април, 

мај 

Превенција и изграђивање става о 

психо-активним супстанцама – 

РАДИОНИЦА 

3- 4 
Психолог, 

педагог 
Новембар,април 

Препознавање различитих физичких 

способности и фаза у развоју 

организма 

        3 - 4 Психолог, педагог Децембар, март 
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Старији разреди 

 

Садржај рада Разред   Носилац 
Време 

реализације 

Пубертет 5-8 
Психолог, педагог, одељењски 

старешина 
Октобар,април 

Наркоманија 

 
5-8 Психолог, педагог, МУП 

Октобар, март 

април 

Алкохолизам 

 
5-8 

Доктор, психолог,одељењски 

старешина 

Октобар, јануар 

март 

Никотин  5-8 
Педагог, психолог, одељењски 

старешина 
Октобар , март 

Значај спорта  5-8 
Наставник физичког васпитања, 

лекар 
Октобар, мај 

Биолошке и социјалне 

потребе људи 
  5-8 Наставник биологије, психолог Новембар, мај 

       

    Програм ће се остваривати кроз часове редовне наставе, часове одељењског старешине, изборних  

    програма, ваннаставних активности, извођењем излета, екскурзија и наставе у природи. 

       Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, посебно у 

    обављању лекарског прегледа деце која полазе у први разред, спровођењу редовних систематских  

     прегледа и вакцинација. 

       Детаљан план тема које се односе на здравствену заштиту је приказан у плановима одељењског  

    старешине и одељењске заједнице за сваки разред. 
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13. 3. Програм и план заштите животне средине   
    

   Садржај програма Време 

реализације 

Носиоци активности 

Едукација ученика од првог до осмог разреда у 

циљу развијања њихове еколошке свести и 

развијања њихове спремности за активно 

укључивање у заштиту животне средине  

Током године 

Одељенске старешине 

Изложбе ученичких радова којима се 

промовише заштита животне средине и указује 

на штетност загађивања и еколошки 

неодговорног понашања 

Обележавање Светског дана заштите озонског 

омотача 

      16. септембар Одељенске старешине 

Наставници биологије 

и хемије 

Обележавање Дана заштите животиња          4. октобар Одељенске старешине 

Обележавање Дана вода        22. март Одељенске старешине 

Обележавање Дана планете       22. април Одељенске старешине 

Обележавање Дана заштите животне средине  1. јуни Одељенске старешине 

Развијање свести о битности употребе 

контејнера за одлагање електронског отпада и 

папира за рециклажу који се налазе у холу 

школе 

 

 

 

 

 

     Током  

     године 

Одељенске старешине 

Наставници биологије 

и хемије 

Организовање акције прикупљања старе 

хартије на нивоу школе 

Наставници биологије 

Уклањање плаката, огласа, графита са фасада и 

унутрашњих зидова 

Одељенске старешине 

Уређивање зелених површина у дворишту Наставници биологије 

Уређивање одељењских паноа Одељенске старешине 

Опремање учионица и хола цвећем Одељенске старешине 

Опремање паноа у холу школе (ликовне 

изложбе, пано за родитеље, пано за 

професионалну оријентацију, панои из области 

здравственог васпитања, Нова година, 

Ускрс,Свети Сава, Дан школе, толеранција) 

наст. ликовног 

 наст. биологије  

педагог, психолог  

учитељи      

Бирајмо најбоље уређену учионицу, кабинет Комисија 

 

Садржаји ће се реализовати кроз разговоре, едукативне филмове, уређење паноа, учионице, ликовне радове, 

изложбе, кроз наставне предмете: свет око нас, природа и друштво и биологија, као и кроз часове 

одељењског старешине. У школи функционише еколошка секција, као и изборни програм Чувари природе који 

се баве питањима екологије. Еколошки садржаји су у великој мери заступљени и у настави у природи. 
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             13. 4. Програм и план културних активности школе  
       Циљ културних активности школе је унапређивање васпитно-образовног рада у школи и општег  

       културног и образовног рада у друштвеној средини. Културне активности школе реализују се на основу  

       програма културних активности који се може допуњавати током школске године. 

Садржај - активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

Свечани пријем првака-приредба 31.август Ученици и учитељи другог разреда 

Обележавање Дечје недеље и и Светског 

дана детета 

октобар 
Ученици и учитељи, наставници 

Израда паноа на тему Јесен 

Месец књиге 

октобар Ученици и учитељи 

Бибиотекар, наставници 

Свечана прослава Дана школе- приредба 

Обележавање 13.новембра-Светског дана 

љубазности 

новембар 

Тим за културну делатност школе 

Прослава Нове године 

Културно-забавни програм 

децембар Ученици, одељењске старешине 

Наставници музичке и ликовне 

културе, ученици 

Прослава Савиндана- приредба 27. јануар Тим за културну делатност школе 

Обележавање Дана државности- едукација 

 

15. фебруар 
Ученици и наставници 

Сусрети са песницима и писцима У току године 
Библиотекарка школе 

Школска и друга такмичења Друго 

полугодиште 
Предметни наставници и учитељи 

У сусрет пролећу  

Обележавање Дана жена 

Обележавање Светског дана вода  

март 

8.март 

22.март 

Ученици и њихове одељењске 

старешине 

Пролећни концерт 

Обележавање Светског дана дечје књиге и 

Светског дана књиге и ауторских права 

Конкурс – Најлепше ускршње јаје 

Конкурси на тему,,Крв живот значи“ 

април 

 Наставници музичке културе и 

ученици, учитељи 

библиотекарка 

Сарадња са Удружењем пензионера 

Београда 

мај учитељи, наставник музичке 

културе и ученици 

Посете установама културе, биоскоп, 

позориште, Филмски фестивал 

У току године 
Одељењске старешине  

Концерти и представе                                

Музички програм у циљу промоције 

школе 

Током године Чланови музичке и ликовне 

секције, драмска секција 

Наставници музичке и ликовне 

културе 

Изложбе- промоције радова ученика у 

оквиру различитих секција и радионица 

Изложбе ликовних радова 

Децембар, мај 

У току године 
Водитељи секција и радионица и 

њихови ученици, наставници 

ликовне културе 

Сарадња са вртићима 

Свечана додела књига добитницима 

награда на општинским, градским и 

републичким такмичењима 

У току године 

Учитељи и наставници 

Директор, педагог, психолог 

Приредбе поводом завршетка школске 

године  и свечаност поводом поделе 

сведочанстава за ученике осмог разреда 

   јун Учитељи и наставници, ученици 

 

Тим за културну делатност школе 

Прослава матурске вечери    јун Одељењске старешине осмог разр. 

разреда и преметни наставници 
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       13. 5. Програм и план школског спорта и спортско рекреативних активности 
 

     Циљ: да разноврсним и систематским моторичким активностима, допринесе интегралном развоју  

     личности ученика, развоју моторичких способности, стицању усавршавању и примени моторичких  

    умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроз све активности које реализује Стручно веће за предмет физичко и здравствено васпитање, 

континуирано ће се промовисати здрави стилови живота и подстицати спортски дух, као и ненасилно 

понашање, па ће ове активности доприносити и превенцији насиља, злостављања и занемаривања у 

школској средини. 

 

Време 

реализације 
Садржај рада- начин реализације Разред Носилац посла 

Током године 

Пројекат Покренимо нашу децуу – 

свакодневна активност трајању од 15 

минута 

    I - IV Учитељи 

Септембар 

Укључивање ученика у спортску секцију 

на нивоу школе 
    IV-VIII 

Наставница Снежана 

Сворцан 

Спортске активности у дворишту ученика 

у боравку, у време слободних активности 
 I - III Учитељи у боравку 

Октобар 

Трка за срећније детињство 

Јесењи крос  

Недеља школског спорта 

     

 

 I - VIII 

  

 

 Учитељи  

 Актив наставника 

физичког васпитања 

    Децембар 
Унутар школска - међуодељењска 

такмичења у гимнастици 
III и  IV 

Учитељи III и IV 

 

Јануар 
Међуодељењска – школска такмичења у 

спортским играма 
V-VIII 

Актив наставника 

физичког васпитања 

Март 
 Међуодељењска -школска такмичења  из 

гимнастике    
V - VIII 

Актив наставника 

физичког васпитања 

Април 

Пролећни крос 

Међуодељењска – школска такмичења у 

атлетици 

Спортске активности у оквиру наставе у 

природи 

Недеља школског спорта 

Разни полигони, елементарне игре, тимске 

игре, шах- у оквиру Светског дана здравља 

I - VIII 

 

 

III и  IV  

 

 

I-VIII 

I - VIII 

Актив наставника 

физичког васпитања 

Учитељи 

Актив наставника 

физичког васпитања 

 

Мај 

 

 

Међуодељењска – школска такмичења у 

атлетици и тимској игри 

Крос РТС-а  

I - VIII 

III и  IV 

Учитељи III и IV 

Актив наставника 

физичког васпитања 

Током године 

Спортска такмичења у организацији 

МПНТР 

Такмичења од општинског до градског 

нивоа у области: одбојке ,рукомета 

кошарке, фудбала ,атлетике, гимнастике 

V- VIII 
Актив наставника 

физичког васпитања 
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        13.6.  План и програм сарадње са локалном самоуправом 
     Циљ: Коришћење локалних капацитета за подршку развоја и учења и укључивање у активности у  

                заједници. 

     Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним 

  представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак школе. 

Активност Садржаји Носиоци активности 

Сарадња са Домом 

здравља ,,Др Милутин 

Ивковић'' 

Систематски прегледи ученика 

Вакцинације 

Лекар-пратилац на екскурзији ученика и 

настави у природи, тематска предавања 

Организовање прегледа за ученике 

такмичаре 

Одељењске старешине, 

стручни сарадници, 

директор 

Сарадња са Центром за 

социјални рад Палилула 

Пружање подршке из области услуга 

социјалне заштите 

Пружање подршке породицама и 

хранитељским породицама 

Одељењске старешине, 

стручни сарадници, 

директор, Стручни тим 

Центра за социјални рад 

Сарадња са МУП 

Палилула 

Екскурзије, настава у природи 

Завршетак школовања ученика 8.разреда 

Заштита од пожара 

Школски полицајац 

Предавања из области безбедности 

Одељењске старешине, 

стручни сарадници, 

директор, МУП Палилула 

Сарадња са Црвеним 

крстом Палилула 

Хуманитарне активности („Трка за срећније 

детињство“) 

Обележавање Дечје недеље 

Пројекат „Омладински информатор“ у 

организацији Црвеног крста Палилула  и 

центра за помоћ породици –Агенда 

Наставници-координатори 

за сарадњу са ЦК                   

одељењске старешине, 

Стручни сарадници, 

чланови Ученичког 

парламента 

Сарадња са спортким 

центром Врачар, Хала 

„Александар Николић“  

Учешће на спортским манифестацијама 

које се тичу школског спорта 

Одељењске старешине, 

наставници физичког 

васпитања 

Сарадња са образовним 

установама (основне и 

средње школе, факултети) 

 

 

 

 

Организација такмичења 

Посете Ученичких парламената 

Организација завршног испита 

Професионална оријентација (презентација 

школа и образовних профила) – Отворена 

врата 

Педагог, психолог, 

директор, 

наставници,учитељи 

одељењске старешине 

8.разреда  

Тим за ПО 

Сарадња са Школском 

управом града Београда 

Разговори и саветовања о битним и 

актуелним питањима 

Директор, стручна служба 

и запослени по потреби 

Сарадња са медијима Снимање прилога по позиву школе Директор 

Сарадња са Општином   

 

 

 

 

 

 

Сарадња са општинском 

управом (Одељење за 

друштвене делатности) 

Уређење терена на дворишту (мекана 

подлога), трибина поред терена, степеница 

у дворишту школе и постављање 

рефлектора на терену школског 

дворишта,летња учионица  

Помоћ ученицима у савладавању 

наставних садржаја и припрема 

за завршни испит 

Сарадња са Интерресорном комисијом за 

децу која се школују по посебном програму 

Општина, директор, 

секретар, педагошко- 

психолошка служба, 

одељењске старешине 

осмог разреда 

   Међу бројним чиниоцима који могу поспешити рад школе посебно место заузимају: Дечији културни 

 центар, „Пријатељи деце општине Палилула“, Регионални центар за таленте и друге институције од значаја  

 за развој школе, образовања и васпитања. 
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                     13.7.  Програм и план сарадње са породицом 
            Циљ: Укључивање родитеља у систематски рад школе, као и праћење и подстицање развоја њихове  

         деце и усклађивање педагошког деловања.Подизање на виши ниво партнерство родитељи – школа, као  

          и пружање подршке и помоћи родитељима. 

 

Облик сарадње Садржај 
Задужени за 

реализацију 
Време 

Индивидуални 

разговори- 

консултације 

Међусобно информисање родитеља 

и наставника: 

- о здрављу, психофизичком и 

социјалном развоју ученика 

- о резултатима учења и понашања 

ученика 

- о ваннаставним и ваншколским 

активностима ученика 

- о условима живота у породици, 

школи и друштвеној средини 
- о могућностима и начинима 
унапређења успеха и развоја ученика 
 

Одељењске 

старешине 
сви наставници, 
према распореду 
консултација 
истакнутом на 
видном месту 

Током читаве 

школске 

године у 
заказаним 

терминима и по 
потреби 

Родитељски састанак 

за родитеље 

ученика I разреда 

- - Стварање радних навика код 
деце 

Психолог Септембар 

 

 

 

Одељенски 

родитељски 

састанци 

- упознавање родитеља са НПП, 

уџбеницима, наставницима, 

облицима и методама рада , кућним 

редом школе (права и обавезе свих 

учесника ОВ процеса), 

- реализација педагошке теме у 

оквиру педагошког образовања 

родитеља 
реализација дела програма ПО који     се 
односи на укључивање родитеља 
 
 
 

 

 

 
Одељењске 
старешине, ПП 
служба 

 
Планирани 
термини за 
родитељске 

састанке, бар 
четири у току 

школске 
године 

Саветодавни рад 

са родитељима 

ученика који 

имају тешкоћа у 

понашању и 

учењу 

 

 

 
Различити облици саветодавног рада у 
зависности од проблема информације, 
упућивање, праћење        резултата 
спроведених мера 

 

Одељењске 

старешине 
Педагог, 
психолог 

У односу на 

појаву 

тешкоћа, 

континуирано 

до позитив. 
промене 

 

Заједнички 

састанци мањих 

група родитеља и 

ученика са 

наставницима 

- информације о узроцима неуспеха 

(породица и школа), последицама 

по општи успех на крају 

школске године, утврђивање 

мера у породици (обавеза 

родитеља- ученика- наставника) 

 
Директор, 
наставници 
одељењских 
већа; педагог, 
психолог 

У односу на 

појаву 

тешкоћа, 

континуирано 

до позитив. 
промене 
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Сарадња са 

родитељима у 

реализацији 

неких задатака 

и делова 
Годишњег плана 
рада  школе 

- Учествовање у 

решавању социјалних и 

здравствених проблема 

ученика 

- Учествовање у 

организовању  слободног 

времена ученика 

- Укључивање родитеља 

у обезбеђивање услова за 

успешнији рад школе 

- непосредно укључивање 

родитеља у акције уређења, 

реконструкцију школских објеката  

 

 

 

 

 

Директор, 

одељењске 

старешине 

 

 

 

У зависности 

од активности, 

током целе 

шк.године 

Деловање 

Савета 

родитеља 

Према дефинисаној улози у  

Закону 

Директор, 

секретар 

Током 

школске 

године 

Учешће 
родитеља у 
Школском одбору 

Према правилницима и 

програмима         овог тела 

Родитељи  чланови Током 
школске године 

 

Учешће 

родитеља           у 

школским 

тимовима 

Партиципација родитеља у 

тимовима: Тим за превенцију и 

заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања,  

Тим за самовредновање 

 

Руководиоци 

тимова 

 

Током школске 

године 

   
   Родитељски 

   састанак 

   Упис ученика VIII разреда у средњу 

школу -завршни испит и упис у 

средњу школу 

  Директор, 

  ПП служба 
    Мај 

 

 

 

 

Едукација и 

информисање 

родитеља – кутак  за 

родитеље 

 

- Здравствено васпитање 

(здраствена заштита и превентива, 

здрава исхрана, хигијенске 

навике, хигијена одевања и рада, 

болести зависности, ХИВ) 

- Психолошко образовање (псих. 

карактеристике детета, проблеми 

учења и рада, развој 

индивидуалности, креативности и 

социјализације деце, васпитање за 

хумане односе међу половима, 

одговорно родитељство) 

Педагошко образовање (васпитна         

 

 

Педагог, психолог, 

школски лекар, 

одељењски 

старешина, 

стручњаци ван школе 

различитих профила 

 

 

 

 

Током школске 

године 
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Сарадња ће се остваривати и поводом реализације програма профисионалне оријентације ученика, где ће у 

појединим радионицама родитељи активно учествовати. 

 Програм сарадње обухвата: праћење образовних постигнућа ученика и понашања ученика у школи, 

анализа успеха ученика, информисање родитеља о законској регулативи и Плану заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања, Протоколи, нивои насиља и евиденција насиља, информисање и 

консултовање родитеља око безбедносних и финансијских питања, припрема ученика за школу, стварање 

радних навика код деце и сл.  

Програм сарадње обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи – 

старатељи могу присуствовати васпитно образовном раду. Отворени дан школе реализоваће се, у договору 

са наставницима, последње недеље у месецу, по следећем распореду: 

• октобар – понедељак, 

• новембар – уторак, 

• децембар – среда, 

• јануар – четвртак, 

• фебруар – петак, 

• март – понедељак, 

• април – уторак, 

• мај- среда. 

Осим предавања на тему изградње радних навика, припреме деце за полазак у 

школи, припреме ученика за упис у средњу школу, током школске године ће се, уколико 

се укаже потреба, организовати и друга предавања за родитеље (психолози, педагог, 

предавачи из Дома здравља или МУП-а). 

 

У школи ће се почетком школске године спровести анкета којом ће се испитивати став родитеља и њихова 

заинтересованост за укључивање у живот школе и области у којима би могли дати свој допринос. 

 Ради праћења успешности програма сарадње са породицом школа ће на крају сваког полугодишта 

организовати анкетирање родитеља, старатеља у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са 

породицом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улога породице, обавезе ученике, 

радно васпитање и морални развој 

ученика, слободно време) 

 

 

Дан школе – 

Вишњићеви дани 

 

Учешће родитеља у 

планирању, организацији и 

реализацији Дана  школе, на 

добровољној бази 

Управа, Ученички 

парламент, Савет 

родитеља и сви 

други носиоци 

активности 

 

Новембар 
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13.8. План и програм социјалне заштите ученика у школи 
Циљ је пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашњу, васпитно запуштеним или угроженим 

ученицима, ученицима који долазе из породица са проблематичним односима, упознавање и праћење 

социјалних прилика ученика и пружање помоћи деци из тешких породичних прилика, упућивање родитеља 

на остваривање права и извршавање родитељских обавеза.  

Садржај Начин реализације Носиоци 

активности 

Време реализације 

Евидентирање ученика 

који имају потребу за 

социјалном подршком 

Подаци из упитника за 

родитеље ученика првог 

разреда, разговор са 

родитељима, разговор са 

ученицима, ОС, 

наставницима 

Одељењске 

старешине, секретар, 

психолог 

школе,педагог 

Почетак школске 

године- септембар 

Сарадња са Центром 

за социјални рад и 

другим институцијама 

које се баве 

социјалном заштитом 

и подршком 

Предавања, саветодавни 

разговори, тематско – 

едукативне радионице 

Центар за социјални 

рад, секретар школе 

и педагошко- 

психолошка служба 

 

Према потреби у току 

школске године 

Организовање 

хуманитарних акција у 

циљу прикупљања 

средстава за потребе 

сиромашних ученика 

Договор са родитељима, 

ученицима и 

наставницима 

Наставници 

грађанског 

васпитања и верске 

наставе, Ученички 

парламент,ПП 

служба 

Током школске 

године 

Посредовање у 

остваривању права на 

материјалну помоћ 

/уџбеници, настава у 

природи, екскурзије/ 

Упућивање дописа 

одговарајућој 

институцији и разговори 

са родитељима  

Директор, секретар, 

одељењске 

старешине, Центар за 

социјални рад, 

Општина 

Током године 

Саветодавни рад и 

сарадња са 

родитељима, 

старатељима ученика 

којима је потребна 

социјална подршка 

Саветодавно – 

инструктивни рад са 

родитељима и 

ученицима 

ПП служба, 

одељењске 

старешине 

Током године 

Саветодавни рад и 

подршка ученицима 

Сарадња са 

надлежним 

институцијама у 

случајевима насиља у 

породици 

Саветодавно – 

инструктивни рад са 

родитељима и 

ученицима 

Упућивање дописа 

ПП служба, 

одељенске 

старешине, директор 

Током године 

Школа ће се трудити да пружа помоћ социјално угроженим ученицима. Пратиће њихове промене у 

понашању и уклањању социјално угрожавајућих и ризичних чиниоца из социјалне околине ученика 

(зависно од проблематике). Од изузетног значаја је повратна информација Центра за социјални рад 

школској установи. 
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13.9. Програм инклузивног образовања 

   Циљ и задаци: 

 

 Основни задатак школе је да омогући квалитетно образовање и васпитање за свако дете и 

ученика, под једнаким условима, без обзира где се школа налази, односно где се образовање и 

васпитање одвија. 

 

        У складу са чланом 76. Закона о основама система образовања и васпитања,  ("Сл.гласник РС", 

бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закони 6/2020, 129/2021.) за дете и ученика 

коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна 

додатна подршка у образовању и васпитању, школа ће обезбедити отклањање физичких и 

комуникацијских препрека и донети индивидуални образовни план.  

 

 Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања ученика у 

редован образовно-васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово напредовање. 

Индивидуалним образовним планом утврдиће се се прилагођен и обогаћен начин образовања и 

васпитања детета и ученика, а посебно: 

- дневни распоред активности током часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које 

му пружа додатну подршку, као и учесталост подршке; 

- циљеви образовно-васпитног рада; 

- посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете са 

образложењем за одступање од посебних стандарда; 

- индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у одељењу 

и раду са додатном подршком; 

- индивидуализован начин рада наставника, односно индивидуализован приступ прилагођен врсти 

сметње. 

Индивидуални образовани план (у даљем тексту ИОП ) је посебан акт, који има за циљ оптимални 

развој детета и ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са прописаним 

циљевима и принципима, односно задовољавања образовано-васпитних потреба детета и ученика. 

Индивидуални образовни план у установи донеће Педагошки колегијум на предлог Стручног тима за 

инклузивно образовање, односно Тима за пружање додатне подршке ученицима. 

ИОП израђује тим за додатну подршку детету односно ученику на основу претходно остварених 

,евидентираних и вредновних мера инвидуализације и израђеног педагошког профила ученика, а 

остварује се након сагласности родитеља односно другог законског заступника. Уколико родитељ, 

односно други законски заступник, неоправдано одбија учешће у изради или давању сагласности на 

ИОП школа је уставно дужна да о томе обавести надлежну установу социјалне заштите у циљу 

заштите најбољег интереса ученика. 

 

Врсте ИОП-а јесу: 

 

1.ИОП1- прилагођавање начина рада и услова у којима се изводи образовно васпитни рад; учење 

језика на коме се обавља образовно-васпитни рад; 

2.ИОП2- прилагођавање циљева садржаја и начина остваривања програма наставе и учења и исхода 

образовно-васпитног рада; 

3.ИОП3- проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за ученике са 

изузетним способностима; 

Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чини:наставник разредне наставе,односно 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/88/1/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/88/1/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/88/1/reg
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наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник , родитељ, односно други 

законски заступник, а у складу са потребама ученика и педагошки асистент, односно лични пратилац 

ученика, на предлог 

родитеља, односно другог законског заступника. 

У првој години рада по ИОП-у, ИОП се вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на 

почетку сваког полугодишта. Наставник ће при планирању свог рада у одељењу, односно групи 

ускладити свој план са индивидуалним образовним планом детета. Спровођење индивидуалних 

образовних планова пратиће, поред стручног тима за инклузивно образовање и директора школе – и 

просветни саветник. 

 За даље поступање потребно је направити пре свега педагошки профил ученика код којег 

уобичајена стратегија нема ефекта. Педагошки профил детета/ученика сачињава Тим за пружање 

додатне подршке ученику. Тим чине одељењски старешина, предметни наставници ,стручни 

сарадник, родитељ. 

            Педагошки профил детета обухвата следеће области:  

1. Учење и како учи    

2. Социјалне вештине  

3. Комуникацијске вештине  

4. Самосталност и бригу о себи и 

 5. Утицај спољашњег окружења на учење  

 
Унутар ових области педагошки профил садржи описе: 

 • јаких страна и интересовања детета и 

 • дететових потреба за подршком 

Начин остваривања програма: Ближа упутства која утврђују права на ИОП су регулисана 

правилником:ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ (Правилник је 

објављен у "Службеном гласнику РС " бр.74/2018)  

          План инклузивног образовања се налази у овом документу на стр. 79. 

       13.9.1.Транзиција ученика из предшколске установе у школу и са разредне на предметну наставу 

 
Мере и активности Реализатори и сарадници Време 

Могућност да ученици пре почетка 

школске године  долазе са родитељима и 

упознају простор школе, распоред 

кабинета, сале за физичко, кантине и др. 

 

ПП, ОС, родитељи ученика 

 

Август 

Означавање кабинета видним истицањем 

назива           ради лакше оријентације нових ученика 

Школа Август 

Индивидуални рад са децом са сметњама 

од       стране ПП службе – саветодавни 

разговори, редукција анксиозности, страха, 

план учења, методе учења и сл. 

 

ПП служба, родитељи 

Август 

Септембар 

током шк.год. 

Заједнички састанак одељењског већа 5.разреда 

са учитељима      који су учили ове ученике у 

претходном школовању 

Учитељи, ОС, предметни 

наставници, ПП, директор, 

лични пратилац ученика 

Август 

Септембар 
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13.10. Програм слободних/ ваннаставних активности ученика 
 

 Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и 

интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног 

живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, школа реализује следеће 

слободне активности ученика: 
 

Слободна (ваннаставна) активност 
Наставник/стручни сарадник који води слободну 

активност ученика: 

Песничка радионица  ,,Млади песници“, 3. 

разред 
Миланка Берковић, професор  разредне наставе 

Драмска секција, 3. разред Веселинка Јурић, наставник разредне наставе 

Авио моделарство и Ракетно моделарство Дарко Манојловић, Јелена Филиповић Спремо 

Спортска секција за ученике 4- 8. разреда 

Снежана Сворцан, наставник физичког васпитања 

Драмска секција за ученике старијих разреда Бранкица Ћировић, Љиљана Глигоријевић, Гаврило 

Јанчић, наставници српског језика 

Биолошка секција за ученике 5. и 6. разреда Биљана Ђурђевић, Драгана Шијаковић, наставници 

биологије 

Хор млађих разреда Драгана Нешић, наставник музичке културе 

Хор старијих разреда Драгана Нешић, наставник музичке културе 

Вокални солисти и оркестар 
Драгана Нешић, наст. музичке културе 

Информатичка секција за старије разреде Ивана Милуновић, наставник информатике и 

рачунарства 

Библиотечка секција 
Весна Митровић, библиотекарка 

 

Еколошка секција и Шаховска секција- 

четврти разред 
Драган Гаврић, учитељ 

Рецитаторско -драмска секција, 3. разред Славица Јовановић, наставник разредне наставе 

 

Ликовна секција 5-8 Сања Сепенички Живановић, наставник ликовне 

културе 

  

 

    План рада секција дат је у одељку који се односи на ваннаставне активности ученика, стр. 251. 
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       13.11. Слободне наставне активности ученика у школској 2022/23. године 
 

     Пети разред:  

     1. Чувари природе  

     2. Музиком кроз живот  

     3. Свакодневни живот у прошлости  

 

     Шести разред:  

    1. Чувари природе  

    2. Цртање, сликање и вајање 

    3. Свакодневни живот у прошлости  

 

    Седми и осми разред:  

    1. Хор и оркестар  

    2. Домаћинство  

    3. Цртање, сликање и вајање 

    4. Сачувајмо нашу планету  

 
 

                  13.11.1. Ваннаставне активности ученика  

 

Ваннаставне активности могу да буду и друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, 

културне, као и друге у складу са просторним могућностима школе и људским ресурсима. 

 Ученици ће бити укључени у ваннаставне активности кроз хуманитарне, друштвене, 

уметничке и културне активности које ће се у нашој школи спроводити као проширен програм 

обавезног изборног програма Грађанско васпитање и кроз акције Ученичког парламента. Пошто је 

циљ овог програма да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура грађанског 

друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и 

спреман да активно делује у заједници, онда је природан след да се ове активности реализују као 

проширени програм датог програма и активности Ученичког парламента. Дугогодишња пракса у 

овој школи је да су ученици и наставник грађанског васпитања, у сарадњи са децом која похађају 

изборни програм Православне веронауке и наставником који води тај програм, покретачи 

хуманитарних акција свих врста на нивоу читаве школе. Такође, дуги низ година ученици са овог 

изборног програма посећују Дом за децу без родитељског старања пред новогодишље празнике, а 

томе претходи хуманитарна акција прикупљања пакетића у складу са потребама домске деце. Као 

део ваннаставних активности реализоваће низ посета музејима, учешћа у различитим конкурсима, на 

различитим трибинама и осталим активностима од којих су неке садставни део овог Школског 

програма, а неке ће се реализовати у складу са дописима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, Дечијег културног центра, Дома култура Палилула и других релевантних 

институција. 

 Остале ваннаставне активности: 

- Посете позоришним и биоскопским представама, активности поводом Дечје недеље; 

- Приредбе у оквиру одељења и за родитеље (поводом школске славе Свети Сава, Дана школе); 

- Дружење са песницима и писцима, такмичење у рецитовању; 

- Излети, једнодневне екскурзије, настава у природи; 

- Спортске активности (кросеви, недеља школског спорта, унутар одељенска и разредна такмичења) 

- Организовање акција у локалној средини и школи, учешће у хуманитрним акцијама, помоћ 

друговима у одељењу; Израда честитки, васкршњих и новогодишњих украса, израда паноа и зидних 

новина, продајне изложбе. 

Школа ће настојати да резултати рада ученика у оквиру ваннаставних активности постану 

видљиви како у оквиру школе тако и шире.
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14. ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

   14.1. ПЛАН РАДА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА 
 

Септембар 

 

• Усвајање плана рада 

• Спортско рекреативна и хуманитарна акција  

• Уређење школске средине и околине стална је обавеза свих, а посебно чланова секције, 

такмичарског карактера 

        •     Прикупљање уџбеника и другог школског прибора за сиромашне ученике  

        •      Релизација акције „Безбедност деце у саобраћају 

 

Октобар 

• Акција ,,Дечија недеља'', у оквиру које ће се извршити изложба дечијих радова ликовног 

карактера ученика 2, 3. и 4. разреда; 

             Ученици 5. и 6. разреда - читање литерарних и песничких покушаја; 

             Најстарији 7. и 8. разреди - предавања најмлађима о личној и општој хигијени,  

             здрављу зуба, заштити природе, развој и раст младих. 

• Уређење школске средине и одељенске заједнице 

• Састанак Подмлатка Црвеног крста школе 

      •     Трка за срећније детињство - укључени сви учитељи и разредне старешине 

 

Новембар 

• Учешће деце у акцији ,,Солидарност на делу'',  

• Реализација предавања за старије разреде ,,Болести зависности''. 

• АИДС 

• Уређење школске средине и одељенске заједнице 

 

Децембар 

• Полугодишњи извештај рада Подмлатка Црвеног крст 

• Један пакетић – много љубави 

• Светски дан борбе против АИДС – а (1.децембар - за ученике старијих разреда) 

 

Јануар 

• Састанак Подмлатка Црвеног крста школе 

• Наставак акције ,,Бирамо најбољу одељенску заједницу''. 

• Разматрање и превазилажење здравствених или социјалних проблема 

 

Фебруар 

• Припрема за ликовно-књижевни конкурс ,,Крв живот значи'' 

• Договор и припреме за екипу курса прве помоћи 

• Припрема за такмичење Шта знаш о Црвеном крсту 

Март 

 Наставак припрема за такмичење Шта знаш о Црвеном крсту   

            Такмичење млађих разреда ,,Шта знаш о Црвеном крсту'' 

 Школска такмичења из прве помоћи 

            Учествовање на ликовном, литерарном и видео конкурсу „Крв живот значи“ 
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Април 

• Обележавање 7. априла - Светског дана здравља 

• Општинско такмичење из прве помоћи  

 

 

Мај 

• Обележавање Недеље Црвеног крста од 8. до 15. маја 

• Шта знам о добровољном давању крви - реферат ученика 8.  разреда 

• Општинско и градско такмчење – квиз Шта знаш о Црвеном крсту 

• Општинско такмичење – прва помоћ 

 

 

Јун 

• Завршне активности о уређењу школског простора 

• Обележавање 5. јуна, Светског дана заштите човекове  околине. 

• Предлагање ученика за здравствено-социјални опоравак одмаралиштима Црвеног крста 

• Састанак Подмлатка Црвеног крста 

• Доношење плана и програма за наредну школску годину 

• Годишњи извештај Подмлатка Црвеног крста школе 
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           14.2.   ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
На основу члана 88. став 5 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС, 

бр.88/2017; 27/2018; 10/2019; 6/2020, 129/21) и Статута основне школе «Филип Вишњић» бр.640/1 

од 21.6.2019. године у последња два разреда основне школе организује се Ученички парламент који 

ради на основу Пословника о раду ученичког парламента, бр.648/1 од 21.6.2019. године. 

У школи са успехом делује и утиче на школски живот и рад, ученички парламент, као 

организација ученика која омогућава удруживање ради заступања интереса свих ученика у школи 

тиме што учествују у доношењу одлука које их се непосредно тичу. 

Циљеви деловања ученичког парламента су: 

 

- Подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура; 

- Развијање критичког односа према појавама и догађајима у школи и шире 

- Усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима; 

- Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске солидарности; 

- Развијање свести о равнотежи између права и одговорности; 

- Активно учешће у образовно-васпитним активностима школе; 

- Иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и другим 

делатностима од интереса за ученике школе; 

- Развијање сарадње са наставничким већем, школским одбором, саветом родитеља и 

руководством школе; 

 

Ради остваривања својих циљева ученички парламент ће се бавити следећим задацима: 

- Активно учествовање у процесу самовредновања рада школе, као и реализацији и 

унапређивању Развојног плана школе; 

- Унапређивањем рада секција и других облика организовања ученика; 

- Организовањем разних облика научног, културног, спортског и другог исказивања ученика; 

- Успостављањем сарадње са другим школама и организацијама сличног карактера; 

- Сарадњом са управом школе, наставничким већем и другим органима школе; 

- Изјашњавањем о најважнијим питањима везаним за програм рада школе 

- Организовањем акција чији је циљ прикупљање средстава за финансирање акција ученичког 

парламента; 

- Организовањем добротворних и хуманитарних акција; 

- Чланове ученичког парламента чине по два представника ученика седмог и осмог 

разреда.  
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                       Садржај рада Време (месец) Носилац посла 

Израда плана рада ученичког парламента; 

септембар 

 

Ментор  

Избор чланова ученичког парламента (по два 

представника из сваког одељења седмог и осмог 

разреда); 

Одељенске 

заједнице ученика 

седмог и осмог 

разреда Прва конститутивна седница ученичког парламента:  

представљање уч. парламента- шта је УП, због чега је 

значајно његово постојање, зашто је битно да 

ученици буду укључени у процес одлучивања кроз 

УП.; 

Формирање органа – избор председника, 

потпредседника и записничара; избор два 

представника парламента који учествују у раду 

школског одбора и предлагање чланова стручног 

актива за развојно планирање из реда ученика; 

усвајање плана рада ученичког парламента и 

упознавање са Пословником о раду парламент. 

Ментор, чланови 

ученичког 

парламента 

Обележавање Дечје недеље; 

Упознавање чланова Парламента са законским 

оквиром деловања парламента, са правима и 

дужностима чланова; упознавање са нормативним 

актима школе (Статут;План рада школе); Законом о 

основама система (део који се односи на 

ученике); Правилником о понашању ученика;  

октобар 

 

 

 

 

Ментор,  

чланови 

ученичког 

парламента 

 

 

 

Рад са члановима Парламента о начинима доношења 

одлука, преузимању одговорности, тимском раду и 

планирању акција, подела на одборе, израда 

обележја. 

Упознавање са правима (Права детета; Декларација о 

људским правима; Конвенција за заштиту људских 

права и основних слобода, Повеља о људским, 

мањинским и грађанским правима) 

Представници парламента ће одржати презентацију 

за ученике старијих разреда о штетности ПАС, а 

презентацију ће припремити у сарадњи са ментором 

– педагогом школе. 

Упознавање са пројектом Професионална 

оријентација на преласку у средњу школу  

Обележавање дана: 

Међународни дан толеранције 

Светски дан деце 

Дан Конвенције о правима детета 

Прослава Дана школе 

Организовање часова са ученицима четвртог разреда: 

Шта нас чека у петом разреду, питајте парламентарце 

(ШРП - приоритетна област ЕТОС) 

новембар 

 

Ментор,  

чланови 

ученичког 

парламента, 

психолог 

 

Обележавање Дана борбе против сиде 

Болести зависности - трибина 

Укључивање у процес самовредновања рада школе; 

децембар 

Ментор,  

чланови 

ученичког 
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Значај инклузивног образовања;  

Прослава Нове године  

парламента 

 

Упознавање са протоколом за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања;  

Учествовање у организацији прославе Савиндана; 

Јануар, фебруар 

Ментор,  

чланови 

ученичког 

парламента 

 

Вршњачка медијација – ненасилно решавање 

конфликата; 

Прелазак у пети разред, електронско насиље- рад са 

ученицима четвртог разреда 

Учествовање у организацији  Сајма образовања или 

посета градском  

март 

Ментор,  

чланови 

ученичког 

парламента 

Обележавање дана: 

Светски дан здравља 

Дан планете Земље; 

Чување и заштита животне средине; 

(ШРП - приоритетна област ЕТОС) 

април 

Ментор,  

чланови 

ученичког 

парламента 

 

 

Учествовање у организацији манифестације Мала 

матура  - велико срце; 

Прослава мале матуре. 

 

мај 

Ментор,чланови 

ученичког 

парламента, 

наставници и 

ученици осмог 

разреда. 

Самоевалуација и евалуација рада ученичког 

парламента. 
јун 

Ментор,  

чланови 

ученичког 

парламента 

Разматрање односа и сарадње ученика и наставника 

или стручног сарадника и атмосфере у школи; 

Давање мишљења и предлога стручним органима, 

школском одбору, савету родитеља и директору о 

питањима од значаја за ученике; 

Уређивање и одржавање кутка ученичког парламента 

(сандучета и огласне табле), кутка за Професионалну 

оријентацију; 

Учествовање у пројекту Омладински информатор; 

Сарадња са клубом за Уледињене нације; 

Иницирање и организовање хуманитарних акција; 

Културно-забавни живот ученика – осмишљавање 

активности; 

Чланови Парламента као вршњачки едукатори – 

преношење искустава у одељење; покретање акција 

на нивоу одељења. 

Предлози за осавремењивање наставе. 

Кутија поверења за ученике 

Огласна табла за ученике 

(ШРП - приоритетна област ЕТОС) 

Током године 

 

 

 

Ментор,  

чланови 

ученичког 

парламента, 

наставници, 

ученици, педагог, 

психолог  
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15.  ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И 

ЕКСКУРЗИЈА  
 

Школа планира и организује екскурзије и наставу у природи, на начин и под 

условима утврђеним наставним планом и програмом. Програм екскурзија и наставе у 

природи саставни је део школског програма и годишњег плана рада школе. 

          Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по 

правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за 

остваривање циљева и задатака. Настава у природи се организује и изводи, уз претходну 

писмену сагласност родитеља, односно другог законског заступника (у даљем тексту: 

родитељ) по правилу за најмање 80% ученика истог разреда, уколико су створени услови 

за остваривање циљева и задатака. Извођење екскурзије за ученике истог разреда 

организује се са истим садржајем, по правилу, истовремено. Ако нису испуњени наведени 

услови, директор школе обуставља извођење екскурзије. За ученике од 1-4 разреда ће се 

организовати екскурзија (један дан).  

 

     За ученике који не одлазе на наставу у природи  школа ће организовати наставу. Циљ 

организовања наставе у природи јесте остваривање одговарајућих садржаја  наставних и 

ваннаставних активности из наставног плана и програма основне школе, у климатски 

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

 

Одељењска и стручна већа су доставилa план и програм екскурзија и наставе у природи 

Наставничком већу које је исте усвојило и на тај план је Савет родитеља дао сагласност 

(записнички је констатовано на седницама Наставничког већа и Савета родитеља). 

 

План и програм садржи образовно-васпитне и здравствене циљеве и задатке, садржаје 

којима се постављени циљеви реализују, планирани обухват ученика, носиоце 

предвиђених садржаја и активности, време трајања, путне правце, техничку организацију и 

начин финансирања. 

 

 
 

 

15.1.  ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 
 

 План је саставила комисија за планирање екскурзија и наставе у природи у складу 

са Правилником о организацији екскурзија и излета: Правилник о организацији и 

остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи „Службени гласник РС “ , 

број 30 од 25. априла 2019. год. 

 За ученике од првог до четвртог разреда планиране су једнодневне екскурзије  у 

складу са узрастом и наставним планом и програмом, односно планом наставе и учења. 

Извођење екскурзије истог разреда организује се истовремено и са истим садржајем. 
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15.1.1. ПРВИ РАЗРЕД 

 

Дестинација: Београд - Идвор - Царска бара – Београд  

Подручје Републике Србије: Аутономна покрајина Војводина (Средњо – банатски округ)  

 

1.  Циљеви и задаци 

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 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.  

 

2. Посебни образовно – васпитни циљеви и задаци 

 

Упознавање са животом Михајла Пупина, насељеним местом Идвором и Белим  

Блатом, као и салаша ,,Лујза“  

Упознавање са сеоским домаћинством  

Упознавање са биљним и животињским светом, њиховом међусобном повезаношћу  и  

условљеношћу  

Схватање значаја природе и очувања исте,  

Развијање љубави према природи, домаћим животињама.  

Истраживачко посматрање појава у природи  

Неговање међусобне толеранције и пријатељских односа  

Неговање културе понашања  

3. Садржаји којима се постављени циљеви и задаци остварују 

Обилазак Идвора, ( шетња центром места и обилазак куће Михајла Пупина), одлазак у 

Царску бару специјални резерват (богато станиште мочварних птица и риба и ретких 

биљних врста), вожња бродићем и разгледање баре, долазак у Бело Блато и боравак на 

салашу ,,Лујза" (сеоско домаћинство- упознавање ученика са разним домаћим 

животињама). Боравак на салашу 3 сата са ручком и пратећим програмом (вожња 

трактором, мужа коза, пецање на оближњем каналу и др) 

4. Планирани обухват ученика 

Предвиђени број ученика био би у складу са Правилником о извођењу екскурзија. 

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу 

за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева 

и задатака. 

Изузетно,  екскурзија може да се организује за ученике одељења у којем писмену 

сагласност да најмање 60% родитеља ученика. 
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5. Носиоци предвиђених садржаја и активности 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, 

стручни вођа путовања, одељењски старешина или други наставник, кога одреди директор 

школе и који је добио сагласност одељењског већа. 

6. Трајање  

За ученике првог разреда предвиђена је екскурзија у трајању од једног дана. 

7. Путни правци 

Београд- Идвор - Царска бара - Београд 

8. Техничка организација 

Поступак реализације и организације екскурзије  спроводи се у складу са Законом о јавним 

набавкама. Избор агенције за реализацију екскурзије спроводи се у складу са законом који 

уређује јавне набавке. 

Екскурзију, може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану 

лиценцу за организовање туристичког путовања. 

Поступак јавних набавки спроводи комисија школе коју образује директор. 

Аранжман екскурзије обухвата превоз туристичким аутобусом, организацију пута са 

лиценцираним водичем. 

9. Начин финансирања 

Финансирање екскурзије би се остваривало од стране родитеља у неколико месечних рата. 

10. Период реализације 

За период реализације је предвиђено пролеће школске 2020/21. године. 

15.1.2. ДРУГИ РАЗРЕД 

 

Дестинација: Београд – Нови Сад – Петроварадин – Сремска Каменица – Београд  

Подручје Републике Србије: Аутономна покрајина Војводина (Јужнобачки округ)  

 

1.  Циљеви и задаци 

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 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.  
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2. Посебни образовно – васпитни циљеви и задаци 

  

Упознавање прошлости знаменитих личности из области историје, књижевности и   

уметности Србије. 

Утврђивање и проширивање основних знања о типовима насеља, као и значају Дунава за 

развој насеља на Балкану, 

3. Садржаји којима се постављени циљеви и задаци остварују 

Посета и обилазак шире околине Новог Сада, обилазак и упознавање петроварадинске 

тврђаве и њеног историјата, посета природњачком музеју у Новом Саду, обилазак Сремске 

Каменице (обилазак куће/музеја Јована Јовановића Змаја), међусобно дружење и играње 

ученика на теренима предвиђеним за игру, ручак у Новом Саду. 

4. Планирани обухват ученика 

Предвиђени број ученика био би у складу са Правилником о извођењу екскурзија. 

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу 

за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева 

и задатака. 

Изузетно,  екскурзија може да се организује за ученике одељења у којем писмену 

сагласност да најмање 60% родитеља ученика. 

5. Носиоци предвиђених садржаја и активности 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, 

стручни вођа путовања, одељењски старешина или други наставник, кога одреди директор 

школе и који је добио сагласност одељењског већа. 

 

6. Трајање 

За ученике другог разреда предвиђена је екскурзија у трајању од једног дана. 

7. Путни правци 

Београд- Нови Сад – Петроварадин - Сремска Каменица - Београд 

8. Техничка организација 

Поступак реализације и организације екскурзије  спроводи се у складу са Законом о јавним 

набавкама. Избор агенције за реализацију екскурзије спроводи се у складу са законом који 

уређује јавне набавке. 

Екскурзију, може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану 

лиценцу за организовање туристичког путовања. 

Поступак јавних набавки спроводи комисија школе коју образује директор. 

Аранжман екскурзије обухвата превоз туристичким аутобусом, организацију пута са 

лиценцираним водичем 
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9. Начин финансирања 

Финансирање екскурзије би се остваривало од стране родитеља у неколико месечних рата. 

10. Период реализације 

За период реализације је предвиђено је пролеће школске 2021/22. године. 

15.1.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

Дестинација:  Београд – Бранковина – Ваљево - Београд 

Подручје Републике Србије: Западна Србија – Колубарски округ 

Образовно – васпитни циљеви и задаци 

 

1.  Циљеви и задаци 

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 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. 

 

2. Посебни образовно – васпитни циљеви 

 

Упознавање са начином живота и рада људи                                                                                 

Упозавање са културним наслеђем                                                                                                        

Схватање значаја културно-историјских споменика                                                                          

Неговање међусобне толеранције и пријатељских односа                                                            

Неговање културе понашања.                                                                                                         

3. Садржаји којима се постављени циљеви и задаци остварују 

Вожња Ибарском магистралом до Бранковине. Бранковина / разгледање цркве, старе 

школе и куће/музеја Десанке Максимовић. Обилазак Ваљева: посета: Народном музеју, 

Муселимовог конака /музеј- разгледање поставке посвећене Првом и Другом српском 

устанку, шетња старим градом Тешњар, ручак у Ваљеву, ресторану који задовољава 

стандарде , међусобно дружење и играње ученика на теренима предвиђеним за игру. 

4. Планирани обухват ученика 

Предвиђени број ученика био би у складу са Правилником о извођењу екскурзија. 

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу 

за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева 

и задатака. 

Изузетно,  екскурзија може да се организује за ученике одељења у којем писмену 

сагласност да најмање 60% родитеља ученика. 
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5. Носиоци предвиђених садржаја и активности 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, 

стручни вођа путовања, одељењски старешина или други наставник, кога одреди директор 

школе и који је добио сагласност одељењског већа. 

 

6. Трајање 

За ученике трећег разреда предвиђена је екскурзија у трајању од једног дана. 

7. Путни правци 

Београд – Бранковина - Ваљево - Београд 

8. Техничка организација 

Поступак реализације и организације екскурзије  спроводи се у складу са Законом о јавним 

набавкама. Избор агенције за реализацију екскурзије спроводи се у складу са законом који 

уређује јавне набавке. 

Екскурзију, може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану 

лиценцу за организовање туристичког путовања. 

Поступак јавних набавки спроводи комисија школе коју образује директор. 

Аранжман екскурзије обухвата превоз туристичким аутобусом, организацију пута са 

лиценцираним водичем. 

9. Начин финансирања 

Финансирање екскурзије би се остваривало од стране родитеља у неколико месечних рата. 

10. Период реализације 

 Октобар школске 2021/22. године. 

15.1.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

Дестинација: Београд – Крагујевац – Пећина Рисовача- Топола – Опленац- Београд 

Подручје Републике Србије: централна Србија- Шумадијски округ      

Образовно – васпитни циљеви и задаци 

 

1.  Циљеви и задаци 

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 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. 
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2. Посебни образовно – васпитни циљеви 

 

- Упозавање са културним наслеђем  

- Схватање значаја културно-историјских споменика  

- Неговање међусобне толеранције и пријатељских односа  

- Неговање културе понашања.  

3. Садржаји којима се постављени циљеви и задаци остварују 

Посета и обилазак града Крагујевца са обиласком спомен – парка Шумарице; 

Посета природном акваријуму у Крагујевцу где ученици могу видети живи свет копнених 

вода како наше земље тако и Балканског полуострва (разне врста рибе из слатководних 

екосистема наших крајева, водоземци (жабе и даждевњаци), гмизавци (корњаче и змије), 

као и различите врсте бескичмењака (сунђери, дупљари, планарије, глисте, пијавице, 

пужеви, шкољке, ракови…). 

Посета пећини Рисовачи – упознавање са карактеристикама пећине. 

Посета Опленцу – обилазак цркве Светог Ђорђа, куће и задужбине краља Петра I 

Карађорђевића, маузолеја и галерије. 

Посета Тополи где се предвиђа обилазак Карађорђевог конака у којем се налази музеј 

Првог српског устанка. 

Игре на погодним теренима 

4. Планирани обухват ученика 

Предвиђени број ученика био би у складу са Правилником о извођењу екскурзија. 

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу 

за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева 

и задатака. 

Изузетно,  екскурзија може да се организује за ученике одељења у којем писмену 

сагласност да најмање 60% родитеља ученика. 

5. Носиоци предвиђених садржаја и активности 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, 

стручни вођа путовања, одељењски старешина или други наставник, кога одреди директор 

школе и који је добио сагласност одељењског већа. 

 

6. Трајање За ученике четвртог разреда предвиђена је екскурзија у трајању од једног дана. 

7. Путни правци 

Београд - Крагујевац - Пећина Рисовача – Топола – Опленац - Београд 

8. Техничка организација  

Поступак реализације и организације екскурзије  спроводи се у складу са Законом о јавним 

набавкама. Избор агенције за реализацију екскурзије спроводи се у складу са законом који 

уређује јавне набавке. 
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Екскурзију, може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану 

лиценцу за организовање туристичког путовања. 

Поступак јавних набавки спроводи комисија школе коју образује директор. 

Аранжман екскурзије обухвата превоз туристичким аутобусом, организацију пута са 

лиценцираним водичем. 

9. Начин финансирања 

Финансирање екскурзије би се остваривало од стране родитеља у неколико месечних рата. 

10. Период реализације 

За период реализације је предвиђено је пролеће школске 2020/21. године. 

15.2. ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ 

 

 

15.2.1. ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Два дана 

 

1. Релација: Београд − Сремски Карловци − Суботица( градска библиотека , палата Рахл 

,синагога) –Палић (зооврт) – Идвор (Дом Михајла Пупина и спомен- кућа) − Београд 

2. Релација: Београд – Виминацијум – Ђердап − Лепенски вир − Рајкова пећина - старо 

римско утврђење Рам − манастир Тумане − Београд 

 

15.2.2.  ШЕСТИ РАЗРЕД  

 

Два дана 

 

1. релација: Београд – Засавица – Бања Ковиљача (етно село Сунчана река) – Тршић – 

манастир Троноша – Београд 

2. релација: Београд − Ваљево (Муселимo конак) – Лелић – Дивчибаре – Струганик 

(Мишићева кућа) − Врујци – Рајац – Лазаревац (Спомен костурница) − Београд 

3. Релација: Београд – Виминацијум – Ђердап − Лепенски вир − Рајкова пећина - старо 

римско утврђење Рам − манастир Тумане – Београд 

 

 

15.2.3. СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Два дана 

 

1. релација: Београд – Смедерево (тврђава) – Јагодина (Музеј воштаних фигура, Зоолошки 

врт) − манастир Манасија(деспот Стефан Лазаревић) –Лисине − Ресавска пећина − Београд 

2. релација: Овчарско-кабларска клисура (манастир) − Златибор (Сирогојно, Сптопића 

пећина) –– Златар – Увац/ Тара − Шарган 

3.. релација: Београд – Засавица – Бања Ковиљача (етно село Сунчана река) – Тршић – 

манастир Троноша – Београд 
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15.2.4. ОСМИ РАЗРЕД 

 

Два дана 

 

1. релација: Београд – Ниш (Ћеле-кула,Концентрациони логор Црвени крст,тврђава )− 

брдо Чегар − Нишка Бања − природна добра по избору (Сува планина, Јелашничка 

клисура, Церјанска пећина,Сокоград) – Београд 

2. релација: Београд – Смедерево (тврђава) – Јагодина (Музеј воштаних фигура, Зоолошки 

врт) − манастир Манасија(деспот Стефан Лазаревић) –Лисине − Ресавска пећина − Београд 

 

Три дана 

 

3. релација: Београд – Краљево – Студеница – Копаоник – Жича – Ђавоља варош 

 

15.3. ПЛАН И ПРОГРАМ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 
Одељенска и стручна већа су доставиле план и програм екскурзија и наставе у природи 

Наставничком већу које је исте усвојило и на тај план је Савет родитеља дао сагласност 

(записнички је констатовано на седницама Наставничког већа и Савета родитеља). 

План и програм садржи образовно-васпитне и здравствене циљеве и задатке,  садржаје 

којима се постављени циљеви реализују, планирани обухват ученика, носиоце 

предвиђених садржаја и активности, време трајања, путне правце, техничку организацију и 

начин финансирања 

             

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. 

 

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

образовно-васпитног рада и школског програма 

 

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; 
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- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

- 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. 

 

15.3.1. ПРВИ РАЗРЕД 

 

Настава у пририди: Дивчибаре – западна Србија (Колубарски округ)  

Дивчибаре, на планини Маљен , на надморској висини од 980 м, удаљено 107 km од 

Београда, а од Ваљева 38 km. Клима је блага и идеална за реализацију рекреативног 

боравка деце.  

Дивчибаре су градско насеље и познато планинско-туристичко место града Ваљева у 

Колубарском округу на планини Маљен.  

Време трајања: 8 дана на бази пуног пансиона (7 пансиона) 

Реализација: април или мај шк.2020/21.год. 

 

Садржаји којима се циљеви реализују:  

Обилазак и разгледање околине  

Рекреативне шетње до:  

Центра Дивчибара и пијаце  

Врха Голубац  

Православне цркве на Дивчибарама  

Врха Паљба  

Црног врха  

Врха Велики плећ  

Хајдучке чесме  

Дрвене колибе  

Свакодневно учешће у спортско – рекреативним активностима  

Свакодневна настава по плану и програму наставе и учења  

Свакодневно спровођење културно – забавног вечерњаг програма  

Упознавање са различитим обичајима и традицијом краја 
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15.3.2. ДРУГИ РАЗРЕД 

 

Настава у природи : Златибор (западна Србија) 

Златибор је градско насеље у Србији у општини Чајетина у Златиборском округу. Клима је блага и 

идеална за реализацију рекреативног боравка деце. боравка деце.  

Време трајања:  8  дана на бази пуног пансиона (7 пансиона) 

Реализација: април или мај шк.2021/22.год. 

 

Садржаји којима се циљеви реализују: 

 

Обилазак и разгледање околине 

Рекреативне шетње 

Свакодневно учешће у спортско- рекреативним активностима 

Свакодневна настава по плану и програму наставе и учења 

Свакодневно спровођење културно-забавног вечерњаг програма 

Упознавање са различитим обичајима и традицијом краја 

 

15.3.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

Настава у природи : Ивањица (југозападна Србија) 

Ивањица је градско насеље у Србији у општини Ивањица у Моравичком округу.                                                                                                                                               

Време трајања:  8  дана на бази пуног пансиона (7 пансиона) 

Реализација:  мај шк.2021/22.год. 

 

Садржаји којима се циљеви реализују: 

 

Обилазак и разгледање околине 

Рекреативне шетње и излети: 

o Обилазак манастира Клисура 

o Обилазак извора лековите воде „Марина вода“ 

o Посета најстаријој хидроцентрали у Србији 

o Обилазак споменика Палим борцима из другог светског рата 

o Свакодневно учешће у спортско- рекреативним активностима 

o Свакодневна настава по плану и програму наставе и учења 

o Свакодневно спровођење културно-забавног вечерњаг програма 

o Упознавање са различитим обичајима и традицијом краја 

 

15.3.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

Настава у природи : Ивањица (југозападна Србија) 

Ивањица је градско насеље у Србији у општини Ивањица у Моравичком округу.                                                                                                                                               

Време трајања:  8  дана на бази пуног пансиона (7 пансиона) 

Реализација:март, април или мај шк.2021/22.год. 

Садржаји којима се циљеви реализују: 

 

Обилазак и разгледање околине 

Рекреативне шетње и излети: 

o Обилазак манастира Клисура 

o Обилазак извора лековите воде „Марина вода“ 

o Посета најстаријој хидроцентрали у Србији 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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o Обилазак споменика Палим борцима из другог светског рата 

o Свакодневно учешће у спортско- рекреативним активностима 

o Свакодневна настава по плану и програму наставе и учења 

o Свакодневно спровођење културно-забавног вечерњаг програма 

o Упознавање са различитим обичајима и традицијом краја 

 

Планирани обухват ученика за наставу у природи  

 

Настава у природи се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, 

односно другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ) по правилу за најмање 

80% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и 

задатака. 

Изузетно, настава у природи, односно екскурзија може да се организује за ученике 

одељења у којем писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика. 

Извођење наставе у природи, односно екскурзије за ученике истог разреда организује се са 

истим садржајем, по правилу истовремено. 

Носиоци предвиђених садржаја и активности 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије и  наставе у природи су: 

директор школе, стручни вођа пута, одељенски старешина или други наставник кога 

одреди директор школе. Стручног вођу пута бира директор школе из реда наставника који 

остварује наставни план и програм. Стручни вођа пута може бити и директор школе. 

Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на остваривање постављених 

образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. 

Одељенски старешина координира остваривање садржаја и активности предвиђених 

програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању  ученика. 

Конкурсном документацијом су планирани услови смештаја, превоза и излета који ће се 

реализовати у оквиру наставе у природи. 

Техничка организација и начин финансирања  

Поступак реализације и организације наставе у природи и екскурзија  спроводи се у 

складу са Законом о јавним набавкама. Поступак јавне набавке спроводи Комисија за јавну 

набавку која се именује решењем наручиоца. Приликом уговарања путовања, директор је 

дужан да, уговором са понуђачем, обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз 

ученика у односу на ангажовани број аутобуса и расположиви број седишта. Превоз 

аутобусом  не обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова. 

Приликом закључивања уговора са агенцијом која организује превоз аутобусом, 

директор школе је дужан да обезбеди да превозник пре отпочињања путовања поднесе: 

-записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана;  

-тахографске улошке за претходна два дана - за возаче који су ангажовани за превоз 

ученика. 
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За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар – пратилац. 

Директор школе је у обавези да, најкасније 48 часова пре отпочињања  путовања 

обавести надлежни орган унутрашњих послова о: превознику, месту и времену поласка  

ученика; броју ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика, наставног и другог 

особља које учествује у извођењу путовања како би орган унутрашњих послова извршио 

контролу  документације и техничке исправности возила одређених за превоз, непосредно 

пре отпочињања путовања. Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди 

неисправност документације или техничку неисправност возила, или да било који други 

разлог у погледу  психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута 

обуставиће путовање до отлањања уочених недостатака. 

За сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ (старатељ) достави 

здравствени лист. 

После изведеног путовања, стручни вођа пута односно одељенски старешина и 

представник извођача путовања, сачињавају забелешку о извођењу путовања, после чега 

стручни  вођа пута односно одељенски старешина, у року од три дана сачињава извештај, 

који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. Извештај се 

доставља савету родитеља и наставничком већу ради разматрања, а школском одбору ради 

разматрања и усвајања. 

Начин остваривања програма наставе у природи  

Задаци и садржаји наставе у природи остварују се на основу  плана и програма наставе и 

учења и школског програма и саставни су део годишњег програма рада школе. 

Актив наставаника (Одељенско веће) пре одласка , планира садржаје овог облика рада на 

основу наставних програма обавезних и изборних наставних предмета/програма из којих 

се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у 

природи, а одговарају условима у којима се она реализује. Наставник са ученицима 

договора око правила понашања током извођења наставе у природи – уз разумевање зашто 

је важно њихово поштовање. 

Оперативни план садржи:  планирање наставних тема и јединица;  спортско- рекреативне 

активности; излете и посете околини; културне активности, игру и забаву; безбедност 

ученика. 

Садржај различитих наставних предмета и других ваннаставних активности оставрују се 

интердисциплинарно. 

Методе: партиципативне , кооперативно учење у малим групама; истраживачке у складу са 

узрастом; амбијентална настава у природном окружењу; интегрисана тематска настава. 

Вршњачко учење . 

Начин праћења и вредновања  

Наставник уважава индивидуалне карактеристике ученика, разлике у њиховим потребама 

и могућностима. Подстиче и прати сарадњу и тимски рад, самосталност и личну 

одговорност ученика. Формтивно праћење (у педагошку свеску) бележи најосновније 
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важне чињенице и запажања у вези напредовања ученика ) Настава у природи ће се 

реализовати на пролеће. За ученике који не одлазе на наставу у природи  школа ће 

организовати наставу. 

Припрема ученика, родитеља и наставника је услов реализацију наставе у природи 

Припрема ученика подразумева да се ученици унапред упознају са местом у које одлазе, 

условима живота у којима се организује настава у природи, односно екскурзија, облицима 

и садржајима рада, начином превоза и понашањем у току пута, потребним књигама, 

прибору, одећи, обући, појединим спортско-рекреативним активностима које ће се тамо 

реализовати. 

Ученици, подељени у групе, уз помоћ наставника припремају кратке реферате о областима 

и местима која посећују. 

Посебна пажња посвећује се делу припреме у коме се наставник са ученицима договора 

око правила понашања током извођења наставе у природи и екскурзије. 

Припрема родитеља подразумева организовање родитељских састанака и пружање 

информација о основним географским карактеристикама и климатским условима краја у 

коме се организује настава у природи, односно екскурзија, времену одласка, дужини 

боравка, цени, документацији коју треба припремити, условима смештаја, исхране, 

здравствене заштите, условима живота и рада ученика, могућностима комуникације са 

децом и сл. 

Обавеза установе је да родитељима да детаљна упутства о припреми ученика, са списком 

неопходног прибора за личну хигијену, писање, потребном гардеробом, да упозна 

родитеље са правилима понашања ученика током наставе у природи, односно на 

екскурзији и законском одговорношћу родитеља за понашање ученика током наставе у 

природи, односно на екскурзији и слично. 

Ради прикупљања важних информација везаних за здравствени и психофизички статус 

деце, њихове особености, специфичне навике и интересовања, организују се са 

родитељима посебни разговори. 

Припрема наставника обухвата индивидуалну и заједничку припрему. 

Заједничка припрема се одвија путем краћих састанака на нивоу школе, на којима се 

разматрају организациона питања од значаја за извођење наставе у природи и екскурзије. 

Индивидуална припрема обухвата добро информисање наставника о географским и 

геолошким карактеристикама краја, о флори и фауни, историјским подацима, значајним 

културним, привредним и другим објектима који се могу посетити, обичајима и 

етнографским карактеристикама подручја и места на коме ће се одвијати настава у 

природи, односно екскурзија. 

На основу прикупљених података и постављених циљева и задатака наставе у природи, 

односно екскурзије, наставник саставља програм који ће се реализовати (поред садржаја 

наставе програм поседује и спортско-рекреативне и културне активности, друштвене игре, 

типске вечерње програме и др.), одабира методе и облике рада, одређује динамику 

активности и припрема све што ће му обезбедити ефикасан и успешан рад. 
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16.  Акциони план школе- на основу резултата екстерног вредновања школе 
 

 

План за унапређивање квалитета рада ОШ ,,Филип Вишњић“  за 

побољшање у следећим областима квалитета: 

Област квалитета: 1. Програмирање, планирање, извештавање 

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни 

сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница) 

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу 

постигнућа ученика 

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о реализацији 

планираних активности 

Акциони план Евалуација 

Задатак Планиране активности Динамика Носиоци 

активности 

Начин евалуације Динамика Носиоци 

активности 

1. (1.1.2.) Израда 

новог Развојног 

плана установе 

1. а) Састанак Стручног 

актива за развојно 

планирање установе - 

директор, наставници и 

стручни сарадници 

(евалуација претходног 

развојног плана установе, 

увид у резултате 

самовредновања, 

одређивање развојних 

Септембар Чланови 

Стручног 

актива за 

развојно 

планирање 

установе и 

чланови Тима за 

самовредновање 

установе 

Увид у записник 

о састанку 

Стручног актива 

за развојно 

планирање 

установе 

 

Септембар Директор, стручни 

сарадници 
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циљева и тематски назив 

новог развојног плана); 

 

 1.б) Представљање 

развојних циљева на 

Ученичком парламенту, 

Савету родитеља и 

Школском одбору, ради 

добијања повратних 

информација и додатних 

предлога који ће ући у нови 

развојни план установе;  

Септембар - 

октобар 

Руководилац 

Стручног 

актива за 

развојно 

планирање, 

Ментор 

ученичког 

парламента 

Увид у записник 

седница 

Ученичког 

парламента, 

Савета родитеља, 

Школског одбора 

Септембар - 

октобар 

Директор, стручни 

сарадници 

 1. в) Израда новог Развојног 

плана установе  и добра 

оперативна прерасподела 

задужења која укључује све 

циљне групе: директора, 

наставнике, стручне 

сараднике, ученике, 

родитеље и представнике 

локалне заједнице 

Октобар Чланови 

Стручног 

актива за 

развојно 

планирање 

установе 

Увид у нови 

Развојни план 

установе 

 

Октобар Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

установе, ученици, 

родитељи, 

представници 

локалне заједнице 

у Школском 

одбору 

2. (1.3.3.) 

Функционално 

планирање 

допунске наставе 

и додатног рада  

2.а)Идентификовање 

ученика којима је потребна 

додатна образовна подршка - 

који ће се укључити у 

допунску наставу и додатни 

рад 

Током читаве 

школске 

године  

 Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

Контрола 

евиденције 

дневника 

образовно 

васпитног рада 

Једном 

месечно 

Стручни 

сарадници или 

руководиоци већа  

2.б) Планирање допунске 

наставе и додатног рада за 

ученике – прилагођавањем 

метода, материјала, учила у 

сврху индивидуализације 

наставе 

Током читаве 

школске 

године  

Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

Увид у месечне 

планове рада 

допунске наставе 

и додатног рада и 

дневне припреме 

наставника, 

размена 

Једном 

месечно 

Стручни 

сарадници 
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искустава/запа-

жања након 

посете часа 

стручних 

сарадника/дирек-

тора 

2.в) Транспарентно 

истицање плана часова 

допунске наставе и додатног 

рада и мењање истих у 

зависности од потребе 

ученика 

На почетку 

школске 

године и по 

потреби 

 Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

Увид у план 

допунске наставе 

и додатног рада  

Једном 

месечно 

Стручни 

сарадници 

2.г) Прилагођавање 

материјала, времена, 

организације учења на 

часовима допунске наставе и 

додатног рада конкретном 

ученику 

Приликом 

припремања 

часа 

Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

Увид припреме за 

час допунске 

наставе и за час 

додатног рада,  

Једном 

месечно 

Стручни 

сарадници 

2.д) Мотивисање ученика да 

долазе на допунску наставу 

кроз разговоре, праћење, 

подстицање и позитивно 

вредновање сваког напретка 

ових ученика и укључивање 

успешнијих ученика као 

помоћника у допунској 

настави. 

Мотивисање ученика да 

долазе на часове додатног 

рада и да се укључују у рад 

школских секција кроз 

праћење, подстицање и 

позитивно вредновање 

Свакодневно Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

Праћење 

посећености 

допунске наставе 

и додатног рада 

преко дневника 

образовно 

васпитног рада и 

посетама 

часовима 

допунске наставе 

и додатног рада 

Једном 

месечно 

Стручни 

сарадници 
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постигнућа ових ученика, 

кроз прављење занимљивих 

изложби, представа, 

експеримената на којима ће 

се промовисати резултати и 

умећа ових ученика 

2.ђ) Давање конкректих и 

прецизних смерница за даљи 

рад, ученицима и њиховим 

родитељима. Родитеље 

редовно извештавати о 

похађању допунске наставе. 

 

На часовима 

допунске 

наставе и 

додатног 

рада -

ученицима, 

на отвореним 

вратима или 

путем 

унапред 

планираних 

разговора са 

родитељима 

Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

Увидом у 

педагошку 

документацију о 

конкретном 

детету  

На два месеца Стручни 

сарадници 

3. (1.3.4.)  

Планирање 

слободних 

активности на 

основу 

испитивања 

интересовања 

ученика 

3. а)У оквиру ЧОСа сваки 

одељењски старешина 

разговара са ученицима о 

њиховим интересовањима и 

хобијима, као и о начинима 

на које проводе слободно 

време, ради стицања увида у 

интересовања ученика која 

се узимају у обзир приликом 

одабира понуђених 

слободних активности. 

Март Одељењске 

старешине 

Посете ЧОСа, 

увид у припреме 

за час и 

записнике 

одељењских 

старешина о 

уоченим 

интересовањима 

ученика из 

одељења 

Једном 

месечно 

ПП служба, 

директор, Тим за 

развој школског 

програма 

 3. б)На основу добијених 

одговора и на основу 

капацитета (просторних, 

временских, људских) 

Април Одељењске 

старешине, 

Увид у анкете и 

резултате 

анкетирања 

Мај ПП служба, 

директор, Актив за 

развој школског 
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којима школа располаже, 

направити упитнике за 

ученике са списком 

слободних активности које 

ће бити у понуди од школске 

2020/21. године и 

анкетирање ученика. 

ПП служба, програма 

 3. в) Израда плана и 

програма слободних 

активности 

Мај, јун Наставници Увид у план и 

програм 

слободних 

активности 

Aвгуст ПП служба, 

директор, Актив за 

развој школског 

програма 

 3. г) Оснаживање наставника 

за вођење слободних 

активности/секција, 

обезбеђивањем додатне 

литературе, материјала за 

рад, семинара... 

Мај, јун Директор,  Тим 

за 

професинални 

развој 

запослених 

Записници 

стручних већа 

Током 

наставне 

године 

Руководици 

стручних већа 

 3. Ђ)Упознавање ученика и 

њихових родитеља са 

понудом слободних 

активности у школи 

Септембар Одељењске 

старешине  

Сајт школе 

Записници са 

родитељских 

састанака 

Септембар Руководиоци 

одељењских већа 

4. (1.3.6.) 

Припреме за 

наставни рад 

садрже 

самовредновање 

рада наставника 

и/или напомене о 

реализацији 

планираних 

активности 

4.а) У изради припрема за 

наставни рад наставници се 

ослањају на самовредновање 

рада током претходног часа 

(или периода) па је у 

увидном делу припреме 

истакнут овај вид 

самоевалуације. 

Завршни део припреме за 

наставни рад садржи 

Током 

наставне 

године 

 

 

 

 

 

Наставници 

разредне и 

предмезне 

наставе 

 

 

 

Увид у припреме 

наставника 

 

 

 

 

Током 

наставне 

године 

 

 

 

 

Стручни 

сарадници и 

директор школе 
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простор за напомену о 

реализацији планираних 

активности, који се 

попуњава након 

реализованог часа, а користи 

као основа припреме за 

наредни час. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 4. б) Предавање на тему 

Важност самовредновања у 

свакодневном раду 

наставника 

4. б) На 

почетку 

школске 

године 

4. б) Чланови 

Тима за 

самовредновање 

4. б) Увид у 

записник Тима за 

самовредновање 

 

4. б) Крај 

првог 

класификацио

ног периода 

4. б) Чланови Тима 

за 

самовредновање, 

директор 
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17. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА - СЕКЦИЈЕ 
ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА   

 

План и програм рада песничке радионице ,,Млади песници'' 
Разред: трећи         

Циљ песничке радионице: 

• да се ученици додатно упознају са усменом и писменом књижевности,  

• да се ученици упознају, доживе и оспособе за тумачење књижевних врста, 

посебно поезије,  

• да се ученици правилно усмено и писмено изражавају,  

• да се подстиче њихова радозналост, развија таленат и проширује знање. 

Задаци песничке радионице: 

• развијајње љубави према матерњем језику и потребе да се негује и унапређује; 

• развијање вештина за правилно, течно, економично и уверљиво писмено и усмено 

изражавање; 

• богаћење речника; 

• разликовање и правилна употреба стилских фигура у писменом изражавању; 

• оспособљавање за разумевање, доживљавање и вредновање књижевних дела; 

• развијање потребе за читањем, навикавање на редовно посећивање библиотеке и 

самостално вођење дневника о прочитаним песмама и збиркама песама. 

Методе: дијалошка метода, демонстративна метода, текстуална метода, хеуристичка 

метода, метода посматрања, истраживачка метода, метода писаних радова, интерактивна 

метода, пројектна метода (радионица) 

Активности ученика: посматрање, уочавање и усвајање, препознавање, поређење, 

размишљање, причање, препричавање, описивање, читање, писање  

Активности наставника: организује осмишљава, организује, реализује и вреднује 

наставни процес, мотивише ученика, подржава и подстиче његова интересовања, развија 

таленат, прати напредовање ученика, иницира и анимира, правилно усмерава рад, 

подстиче на самосталност, индивидуалност и тимски рад 

Ред. 

бр. 

наст. 

јед. 

 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

- РАДИОНИЦЕ 

 

Тип 

часа 

 

Облик 

рада 

 

Корелациј

а  
 

 

1.  

 

МЛАДИ ПЕСНИЦИ 
Упознавање ученика са планом и програмом – 

уводни час  

р
ад

и
о
н

и
ц

а 

Ф
р
о
н

та
л
н

и
, 
и

н
д
и

в
и

д
у
ал

н
и

, 
р
ад

 у
 п

ар
у
, 

 р
ад

 у
 г

р
у
п

ам
а,

 к
о
м

б
и

н
о
в
ан

и
 

  

С
р
п

ск
и

 ј
ез

и
к
, 
м

у
зи

ч
к
а 

и
 л

и
к
о
в
н

а 

к
у
л

ту
р
а,

 п
р
и

р
о
д

а 
и

 д
р
у
ш

тв
о
, 

гр
ађ

ан
ск

о
 в

ас
п

и
та

њ
е,

 в
ер

ск
а 

н
ас

та
в
а
 

 

2. 

 

ПЕСНИК ПО МОМ ИЗБОРУ 
Ученици се представљају песмом одабраног песника 

 

3. 

 

КЊИЖЕВНОСТ И ЈА 
Усмена и писмена књижевност 

 

4.  

 

 

ОД СТИХА ДО ПОЗОРИШТА 
Песма, прича, драмски текст 

  

ПЕСМА ПОД ЛУПОМ 
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5. Карактеристике песме – мотиви песме 

 

6. 

 

ПЕСМА ПОД ЛУПОМ 
Карактеристике песме – стих и строфа  

 

7.  

 

И У ПЕСМИ ИМА РЕДА 
Речи које се гласовно подударају 

 

 

8. 

 

СВАКУ МУДРОСТ ЗАПИСАТИ ТРЕБА 
Писана реч коа извор информација у различитим 

формама 
 

 

9.  

 

КАДА ПЕСМА ПРОГОВОРИ 
Изражајно читање, рецитовање песама 

 

 

 

10. 

 

ЛЕПЕ УМЕТНОСТИ 
Музичко дело, сликарско дело, књижевно дело 

 

 

11. 

 

КАКО ПЕСМА ДИШЕ 
Пантомима – говор лица, говор тела; интонација  

 

 

12. 

 

ВЕЛИКО И МАЛО – СВЕ У КЊИГУ СТАЛО 
Проширивање информација из различитих извора 

 

 

13. 

 

ВЕЛИКО И МАЛО – СВЕ У КЊИГУ СТАЛО 
Сажимање информација из различитих извора 

 

 

14. 

 

ЈА ТЕБИ РЕЧ, ТИ МЕНИ ПЕСМУ 
Идеја, игре речи, песма 

 

 

15.  

 

ПЕСНИЧКЕ ЗАВРЗЛАМЕ 
Језичке игре у форми песме 

 

 

16. 

 

КАКО ПЕСМА РАСТЕ 
Основна знања о речима које обогаћују песму 

 

 

17. 

 

ДА НЕ ПОВЕРУЈЕШ 
Једноставнији примери израза који преувеличавају 

или нешто наглашавају   
 

 

18. 

 

КАД СЕ РЕЧИ СУПРОТСТАВЕ 
Једноставнији примери  израза који наглашавају 

супротност 
 

 

19. 

 

ЋИРИБУ-ЋИРИБА -  НЕК ОЖИВИ СВЕ И 

СВА 
Једноставнији примери израза у којим се биљкама, 

животињама, предметима и појавама додељују људске 
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особине 
 

 

20. 

 

КО ДА НИСИ, АЛИ ЈЕСИ 
Једноставнији примери поређења у песми 

 

 

21. 

 

ЛЕПО,  ЛЕПШЕ, НАЈЛЕПШЕ 
Једноставнији примери израза који ближе одређују 

речи 
 

 

22. 
 

 

ВЕЛИКИ ГОВОРЕ МАЛИМА 
Гост песничке радионице 

 

 

23. 

 

КАД СТИХ ПУЦНЕ ПРСТИМА 
Једноставнији примери израза који опонашају звукове 

 

 

24. 

 

МОЖДА ЈЕСТЕ, МОЖДА НИЈЕ 
Једноставнији примери израза са пренесеним 

значењем 
 

 

25. 

 

ПОДРУГЉИВО СТИХОВАЊЕ 
Једноставнији примери израза са скривеним  

нескривеним исмевањем 

 
 

 

26. 

 

ЗАЛОГАЈЧИЋ ПОЕЗИЈЕ 
Песнички час 

 

 

27. 

 

НЕКА ИГРЕ ОТПОЧНУ 
Песничке игре 

 

 

28. 

 

ХИМНА МЛАДИХ ПЕСНИКА 
Основни елементи химне 

 
 

 

29. 

 

ХИМНА МЛАДИХ ПЕСНИКА 
Стварање мелодије на заједничку химну или песму 

 

 

30. 

 

ПЕСНИК ХОЋЕ, ПЕСНИК ЗНА 
Научили смо 

 

31. 

 

АУТОРИ БИРАЈУ -  ДЕЦА ЧИТАЈУ 

Ученици читају песме својих другара 

 

32. 

 

БАШ ОВАКО РАСТЕ ПЕСМА -ЗБИРКА 

ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ ПЕСНИКА 
Припрема збирке песама  

или е-збирке песама 
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33. 

 

ОСЛИКАНЕ ПЕСМЕ 
Илустровање заступљених песама и осмишљавање 

насловнице  
 

 

34. 

 

СТВАРАЈМО, ОБЛИКУЈМО 
Анализа збирке песама; анализа е-збирке песама 

 

 

35. 

 

КРИТИКУЈМО, ЗАКЉУЧИМО  

Анализа збирке песама; анализа е-збирке песама 
 

 

36. 

 

МЛАДИ ПЕСНИЦИ И ПРИЈАТЕЉИ 
Песничко вече - промоција збирке песама   

 

 

 

План и програм радионице подложан је променама због одабира гостујућих песника, 

ушешћа на фестивалима, инспиративних тренутака чланова радионице... 

Број часова је оријентационо назначен и по потреби може да се мења. 

 

План и програм рада подложан је изменама у складу са узрастом ученика (садржаји ће се 

прилагодити узрасту ученика у зависности од мотивације, интересовања и напредовања). 

План и програм се за постојеће чланове песничке радионице проширује, а члановима 

других одељења прилагођава у односу на тренутак уписа на радионицу. 

 

План и програм подразумева песничке сусрете, дружења и саветодавне радионице са 

реномираним песницима (песнички час), учествовање на песничким фестивалима у 

земљи и у иностранству (писање песама на задате теме), наставак сарадње са дечјим 

листовима Невен  и Јесењин, е-часописом Звездани колодвор,  сајтовима који промовишу 

дечје стваралаштво (Табла, Показивач и Моје дете) као и са секцијом Јутра плавог 

сљеза из Тузле. 

План и програм подразумева успостављање и остварење сарадње са сличним секцијама 

других школа и институцијама које подржавају креативни рад у земљи и у иностранству.  

                                                                    

                                                                  Водитељ радионице: Миланка Берковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

 

 

Рецитаторско – драмска секција  
Годишњи фонд часова: 36 

Недељни фонд часова: 1 

Разред: трећи 

Рецитаторско – драмска секција се бави неговањем говорне и сценске културе 

ученика, развијањем талената, природности израза и сценског наступа, креативности и 

сарадње. Ова секција развија код ученика креативан однос према књижевним делима, 

али и сарадњу и другарство, као и колективни дух. На овим часовима ученици ће 

вежбати дикцију, акценат, глуму, пантомиму, импровизацију, елементе правилног 

рецитовања... 

Циљеви рецитаторско – драмске секције: 

-омогућити ученицима да изразе свој таленат за рецитовање и глуму и остале таленте и  

  способности везане за сценску уметност; 

-неговати културу усменог изражавања; 

-мотивисати ученике да се креативно изразе на различите теме. 

Задаци рецитаторско – драмске секције: 

-читалачке пробе и вежбе дикције и сценског покрета; 

-указати на синкретичност драмске уметности повезивањем са музичком и ликовном  

  уметношћу; развијати вештине за правилно, течно и уверљиво усмено изражавање; 

-представити различите облике драмског изражавања коришћењем савремених 

технологија. 

Исходи рецитаторско – драмске секције: 

-укључивање ученика у тимски рад и размена мишљења, неговање талента и могућности 

  његовог даљег усавршавања; 

-побољшање дикције; 

-писање краћих драмских текстова и самостални рад који укључује и режију, израду 

 сценографије и костима и одабир музике; 

-подстицање критичког мишљења и вредновања позоришне уметности данас; 

-развијање критичког мишљења о позоришту данас.   

Међупредметне компетенције: компетенција за учење; одговорно учешће у 

демократском друштву; естетичка компетенција; комуникација; одговоран однос према 

околини; одговоран однос према здрављу;  рад са подацима и информацијама;  решавање 

проблема; сарадња; дигитална компетенција . 

Начин праћења остварености циљева и исхода оствариваће се посматрањем (на 

основу инструмента за праћење): напредовања у остваривању исхода; ангажовања 

ученика кроз игровне, практичне, сарадничке и комуникативне активности; односа 

према раду; учешћа ученика и доприноса у раду у групи и у пару; ученикове 

маштовитости, креативности и стваралачког деловања; ангажовања ученика у естетско 

самопроцени/процени рада.                                                           

Методе: дијалошка метода, демонстративна метода, текстуална метода, метода писаних 

радова, истраживачка метода, интерактивна метода, метода посматрања, пројектна 

метода, амбијентално учење.                                                                                                                                                                            

Тип часа: радионица 

 

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у пару, комбиновани 
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Корелација: српски језик, музичка култура, ликовна култура,грађанско васпитање, 

верска настава    

Активности ученика: посматра, уочава и усваја, препознаје, размишља, чита, пише, 

прича, усмено казује стихове, глуми, црта                                                                                                         

Активности наставника: организује, осмишљава, реализује и вреднује наставни 

процес, мотивише ученике, подржава и подстиче њихова интересовања, развија таленат, 

прати напредовање ученика, иницира и анимира, правилно усмерава рад, подстиче на 

самосталност, индивидуалност и тимски рад 

Број часова је оријентационо назначен и по потреби може да се мења. План и програм 

рада подложан је изменама у складу са узрастом ученика (садржаји ће се прилагодити 

узрасту ученика у зависности од мотивације, интересовања и напредовања). План и 

програм се за постојеће чланове рецитаторско - драмске секције проширује, а члановима 

других одељења прилагођава у односу на тренутак уписа на секцију. 

-Формирање рецитаторско – драмске секције и доношење плана рада за текућу школску 

годину                                                                                                                                            -

Правилан изговор гласова и акценатске вежбе, Вежбе интонације , опуштања и 

координације покрета, Вежбе интонације; вежбе чула и вежбе дисања                                                                                                                    

-Драмска уметност; имитација; пантомима; говор тела; израз лица; гестикулација  

Карактеристике песме – стих и строфа; Речи које се гласовно подударају; Како почети и 

звршити рецитовање; Емоције;                                                                                                                                                               

-Одабир текстова за Дан школе, Читалачке пробе; однос с публиком, контролисање 

нервозних покрета и треме Увежбавање садржаја за наступ;                                                                                                        

-Вежбе ритма и тела ,Увежбавање садржаја за наступ;  Вежбе покрета и гестикулације;                     

-Акценат и интонација, Увежбавање садржаја за наступ;                                                                            

-Проба костима и представљање сцене, Анализа јавног наступа;                                                                          

- Изражајно читање књижевних текстова                                                                                                                                                                        

-Осмишљавање приредбе за децу поводом Нове године и одабир текстова, Увежбавање 

садржаја за приредбу, Јавни наступ – приредба поводом Нове године; 

-Избор текстова за прославу Савиндана – Растко, најмлађи син, Увежбавање садржаја за 

прославу Савиндана, Јавни наступ – прослава Савиндана, Анализа јавног наступа;                                             

-Позориште лутака, Гледање позоришних дела, Избор књижевног дела за смотру 

рецитатора ,                     -Увежбавање садржаја за такмичење рецитатора; Читачка  и 

читајуће проба, Увежбавање садржаја за такмичење рецитатора како почети и завршити 

рецитовање, емоције; Читачка и читајућа проба, -Гледање позоришних дела, Квиз, 

имитација, пантомима,                                                                                -Избор књижевног 

дела за приредбу поводом краја школске године – драмско вече,                                      -

Увежбавање садржаја за наступ за крај школске године, Генерална проба, Драмско вече; 

 

-Анализа рада рецитаторско – драмске секције. 

 

 

 

 

                                                              Аутор и  водитељ секције: Славица Јовановић 
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Драмска секција – програм рада 

Разред: трећи 
 

Основни циљ драмске секције је подстицање, развијање и неговање говорне, 

стваралачке и сценске културе ученика, подстицање развоја талената и способности за 

креативно/стваралачко изражавање. 

 

Циљеви и задаци драмске секције: 

упознавање ученика са културом драмског стваралаштва; 

развијање способности за изражајно, разговетно и течно казивање текста; 

развијање способности изражавања осећања мимиком, гестом и покретом; 

подстицање и унапређивање опажања, концентрације, пажње, памћења и маште; 

подстицање развоја креативности, способности импровизације и способности за јавне 

наступе; 

подстицање развоја дечјег стваралаштва драмских форми на различите теме у складу са 

интересовањима и узрастом ученика; 

богаћење речника;  

оспособљавање ученика за извођење драмских форми по улогама и других форми у 

складу са интересовањима ученика; 

оспособљавање за разумевање, доживљавање, критичко промишљање и вредновање 

драмских и других прочитаних текстова, слушаних и гледаних дела драмске и филмске 

уметности;  

развијање и унапређивање способности за позитивну комуникацију и сарадничке односе 

у тиму. 

 

Садржаји програма драмске секције: 

Садржаји програма драмске секције усмерени су на развој стваралачких потенцијала код 

ученика у образовно-васпитном процесу. Садржаји обухватају: извођење различитих 

игара за развој и подстицање пажње, маште и концентрације; игре за ослобађање 

ученика у простору и покрету; вежбање говора кроз драмске дијалошке игре; вежбе 

читања и казивања текстова прилагођених узрасту; рецитовање; пантомиму; глуму; 

драмске импровизације на задату тему; рад на драматизацији текстова; припрему за 

извођење по улогама; дечје креативно драмско стваралаштво на различите теме; 

креативан однос према књижевним делима и друге активности сценског стваралаштва у 

складу са узрастом ученика. 

Садржаји драмске секције реализоваће се поступно, кроз различите активности на 

часовима радионичарског типа. 

Напомена: Глобалним и оперативним планирањем детаљније ће се разрадити план рада. 

 

                                         Водитељ драмске секције: 

                                           Веселинка Јурић, учитељицa 
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Програм рада еколошке секције 

Разред: четврти 

Циљ: да ученици изграде бољи однос према природи и животној средини, рад на 

формирању еколошке свести, љубав према живој и неживој природи, како би се 

спознали (на њима доступном нивоу) законитости природе, како би дошли до 

конкретних предлога зашто и како сачувати природу, односно животну и радну средину.                                                                                            

Годишњи фонд часова: 18 

Активност Динамика Носилац посла 

Фoрмирaње секције и рaзгoвoр o 

рaду – Међународни дан заштите 

oзoнског oмoтачa – 16.9.  

Уређење школског дворишта 

септембар Руководилац и чл. секције 

– Животно стаништe – животнa 

заједницa – Дан животињa – 

04.10 (израда паноа) 

октобар Руководилац и чл. секције 

Еколошкe порукe 

– Израда предмeтa oд прирoдних 

мaтeријaла, хранилице за птице 

новембар Руководилац и чл. секције 

– Рециклaжa 

- Здрава храна- еколошка фарма 

децембар Руководилац и чл. секције 

– Лековите биљке 

-Акција: Еколошке новине 

јануар Руководилац и чл. секције 

Израда плаката oд прeсoвaнoг 

биљa 

– Бригa o сaксијским биљкaмa у 

школи 

фебруар Руководилац и чл. секције 

Свeтски дан шумa – 21.03. 

– шумa, ливaдa, барa 

– Свeтски дан водa- 22.03. 

– Водa, вaздух, зeмљиште 

- Како се штеди енергија- светски 

дан енергетске ефикасности-

5.март 

март Руководилац и чл. секције 

Дан планетe Земље- 22.04. 

– Национални паркови 

- 7. април – светски дан здравља 

април Руководилац и чл. секције 

Уређење школског дворишта 

– ,, Зeлeне пaтрoлe за пaжњу вaс 

мoлe,, 

 ,,Чувамо ли нашу планету,, 

мај Руководилац и чл. секције 

Свeтски дан заштите животнe 

срeдинe- 05.06- квиз знања  

јун Руководилац и чл. секције 

Начин остваривања програма: еколошке радионице, исписивање еколошких порука, 

израда тематских еколошких паноа, приказивање дечјих радова кроз изложбе, 

обележавање значајних датума који промовишу заштиту природе, учествовање у 

акцијама на нивоу школе. 

                                          Водитељ секције: Драган М. Гаврић 

           Напомена:  детаљан план биће разрађен глобалним и оперативним планирањем  
                               наставника који води секцију. 
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Програм рада шаховске секције 

Разред: четврти 

Годишњи фонд часова: 18 

Циљ: јесте да ученици овладају основним и напредним законитостима и принципима 

шаховске игре ради формирања њихових радних способности, свесности, истрајности, 

упорности,уредности, радозналости, креативности, оригиналности и спремности на 

сарадњу уз уважавање туђег мишљења и начела лепог понашања, да се код ученика 

изгради култура рада, да се рад обавља у одређено време у предвиђеном радном 

простору, као и да се развија свесна потреба да се започети посао заврши до краја. 

Задаци: 

изграђивање интересовања за шаховску игру;                                                                                                 

играње шаха;                                                                                                                                           

стимулисање маште, креативности и радозналости током учења шаха;                                           

повезивање знања о шаху са животним ситуацијама;                                                                       

изграђивање логичког схватања шаховске игре као основе за логичко мишљeње;                       

оспособљавање ученика да самостално доносе одлуку кроз играње шаха;                                                         

јачање толеранције на фрустрацију као битног фактора емоционалне интелигенције;                         

развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење шаха 

 

Tеме: 

Основе шаха 

Шаховска игра и правила 

Примери завршетка партије 

Отварања у шаху 

Завршнице у шаху 

 

Садржај: 

Шаховска табла, назив шаховске фигуре и њихово постављење у почетни положај, 

шаховска поља и њихово обележавање, шаховски сат и његова улога, правила понашања 

у просторији у којој се игра шах, шаховске фигуре, њихово кретање и вредност 

Шаховски потез, шах краљу, услови под којима се може вршити рокада, исходи партије( 

победа, пораз и реми) 

Краљ и пешак против пешака, обележавање и записивање потеза, одигравање партија 

Италијанско и шпанско отварање,сицилијанска одбрана, дамин гамбит, одигравање 

партија 

Краљ и две лаке фигуре против краља, матирање топом, матирање усамљеног краља 

помоћу два ловца напредовање слободног пешака у завршници, одигравање партија 

 

Начин остваривања програма 

Реализоваће се сваке друге недеље, односно 18 часова годишње (непосредне наставе), а 

по потреби и више. Програмом је предвиђено и да се ученици такмиче (школска и 

општинска такмичења, Светосавски турнир, турнир поводом Дана школе).  

 

                                                                 Водитељ секције: Драган М. Гаврић 

Напомена:  детаљан план биће разрађен глобалним и оперативним планирањем  

                    наставника који води секцију. 
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Хорска  секција 

Малецки хор (за ученике првог разреда) и Мали хор (за ученике другог, трећег и 

четвртог разреда)  

Годишњи фонд часова: 36 

Недељни фонд часова: 1 

Разред: први, други, трећи, четврти 

Циљ наставе хора је да код ученика рaзвиjе  интeрeсoвaње и љубав према музици кроз 

индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање 

креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа 

према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa.  

Хор је, као секција, важан чинилац у културном и јавном животу школе. Са 

примереним музичким програмом хор представља незаобилазан саставни део 

школских манифестација, прослава и културних манифестација. Певање у хору у 

великој мери доприноси смањењу стреса, агресивности и побољшању здравља уопште. 

Потврђено је да ученици који певају у хору показују боље резултате у учењу и 

социјалним вештинама. Уједно, певање у хору подстиче и доживотну љубав према 

музици.  

Образовни циљ обухвата развијање музичког укуса, стваралачких способности, 

спонтаног изражавања, музичког слуха и ритма, развијање гласовних могућности и 

учвршћивање интонације, способност за фино нијансирање и изражајно певање 

применом елемената музичке изражајности (темпо, динамика...). Учешће у хору 

развија дечји глас, правилно држање, дисање, интонацију, изговор и артикулацију.  

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, 

развијање тoлeрaнциje, дисциплине, пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, 

рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти појединца за успех целе групе, стицање самопоуздања, 

савладавање треме и пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. 

Упознавање разноврсних дела домаћих и страних аутора доприноси развоју опште 

културе, међусобном разумевању, уважавању и поштовању. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора 

разних епоха, као и народне, пригодне, песме савремених дечјих композитора и 

композиције са фестивала дечјег стваралаштва. Композиције могу бити једногласне 

или двогласне, а могу се изводити  а капела или уз инструменталну пратњу. При 

избору песама наставник треба да пође од узраста ученика, процене гласовних 

могућности и примереног литерарног садржаја.  

Наставник формира хор на основу провере слуха и гласовних могућности ученика, 

дикције и осећаја за ритам. Код сваког ученика наставник треба да пронађе његов 

природни певачки регистар и опсег на основу чега врши поделу на певачке гласове 

(први и други, односно горњи и доњи) за извођење двогласних композиција. 

На часовима хора, наставник треба да укаже на важност држања тела, дисања и 

правилног изговора гласова. Услов правилног дисања је правилно држање тела. 

Крајњи циљ је природно и синхронизовано певање и уједначен звук хора.  

Број часова је оријентационо назначен и по потреби може да се мења. План и програм 

рада подложан је изменама у складу са узрастом ученика (садржаји ће се прилагодити 

узрасту и извођачким могућностима ученика). 

Исходи: по завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
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– пева по слуху песме различитог садржаја и расположења; 

– пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре; 

– примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 

артикулација) и договорена правила понашања у групном певању; 

– кроз певање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

– примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 

музицирању; 

– учествује у школским приредбама и манифестацијама. 

 

                                     Водитељ секција,  

                  Драгана Нешић, професор музичке културе 

 

 

18. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ            

 

 План и програм рада библиотечке секције            

  
Септембар  

- Анкета о заинтересованости ученика за секцију  

- Формирање секције  

Октобар  

- Разматрање плана рада са ученицима  

- Подела задужења – млађа и старија група  

- Упознавање са УДК системом и смештајем књига  

- Упознавање ученика са техником издавања и враћања књига  

- Изложба  

Новембар  

- Узимање и враћање књига – обука за млађу групу  

- Издавање књига  

- Обрада набављених књига  

- Изложба  

Децембар  

- Помоћ при упису првка  

- Лепљење књига и сређивање полица  

- Такмичење „Ко ће пре до књиге“  

- Издавање књига за распуст  

Јануар  

- Разговор са ученицима о раду у протеклом периоду  

- Издавање књига  

- Изложба  

Фебруар  

- Упознавање ученика са каталозима и њиховим коришћењем  

- Издавање књига  

- Изложба  

Март  

- Упознавање ученика са компјутерским програмом за рад у библиотеци  

- Издавање књига  
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- Изложба  

Април  

- Сакупљање материјала по часописима  

- Обрада нових књига  

- Издавање књига  

- Изложба  

Мај  

- Сакупљање књига по одељењима  

Јун  

- Сређивање књижног фонда  

                                                             Водитељ секције: Весна Митровић, библиотекарка школе                              

 

     План и програм рада спортске секције   

 

                                              Водитељ секције: Снежана Сворцан 

Циљ и задаци Садржај програма Начин остваривања програма 

Циљ секције је 

остваривање услова како 

би ученици проводили 

слободно време у 

корисним рекреативним 

активностима и кроз 

дружење и спорску игру 

формирали правилан 

однос према физичком 

вежбању и на тај начин 

прихватили спортску 

активност као део 

свакодневног живота.  

Задаци секције су:  

-правилно држање тела,  

 -усвајање одређеног 

фонда моторичког знања,  

- развој физичких и 

функционалних 

способности обучавање 

спортске вештине,  

-проширивање знања и 

интересовања кроз игру и 

дружење на часу.  

 

Програм секције 

обухвата:  

- вежбе истезања,  

- вежбе обликовања,  

- корективне вежбе и  

- спортску игру (мали 

фудбал. кошарка) 

 

● Септембар: Основни став у месту и 

кретање без лопте; вежбе за стопала и 

мишиће у ставу седећем. Игра Нека бије, 

Убацивање у кош- игра  

● Октобар: Вођење лопте у месту и 

кретању- мали фудбал заустављање и 

заузимање става; мотивација и подстицање 

ђака кроз разговор и занимљиве приче о 

спорту. Између две ватре  

●Новембар: Техника- додавање и вођење 

лопте у месту и у кретању; вежбе 

обликовања у ставу стојећем уз ослонац.  

● Децембар: Кроз игру и штафетно 

такмичење, вођење лопте- унутрашњом 

страном стопала ; уводи се кратко време 

издржаја приликом извођења вежби.  

● Јануар: Вођење и шут на гол, убацивање у 

кош  

● Фебруар: Кретање и заустављање са 

лоптом; вежба координације,вежбе 

обликовања са лоптом.  

● Март: Вођење лопте и шут на гол, 

одузимање лопте; вежбе уз ослонац и 

продужено време издржаја. Став на шакама. 

Премет странце, мини полигон- гимнастика  

● Април: Мали фудбал – игра на један гол , 

фер - плеј  

● Мај: Развијање самосталности и 

креативности код ученика; ученици 

самостално раде вежбе у уводном делу 

часа; разговор о исхрани, дружењу и 

толеранцији у спорту и животу. Мали 

фудбал – игра на један гол  

● Јун  

Мали фудбал – игра на један гол, фер- плеј  
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             План и програм рада драмске секције  - 36 часова 
       

 

                                               Стручно веће наставника српског језика и књижевности 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време План рада Број 

часова 

СЕПТЕМБАР Састанак са старим члановима секције и планирање активности и аудиција 

за пријем нових чланова 

Пријем нових чланова  и договор о раду 

Избор текста и читачка проба 

 

     8 

ОКТОБАР Упознавање са текстом за представу и читачка проба 

Распоредна проба: груписање лица и ствари на сцени,вежбе покрета и 

гестова 

Распоредна проба: сценске радње 

Распоредна проба: вежбе ритма и темпа 

 

 

 

8 

НОВЕМБАР Сценски наступ поводом Дана школе 4 

ДЕЦЕМБАР Распоредна проба: груписање лица и ствари на сцени 

Распоредна проба: вежбе покрета и гестова 

Распоредна проба: сценске радње 

Распоредна проба: вежбе ритма и темпа 

 

 

4 

 

ЈАНУАР Генерална проба 

Извођење прве припремљене представе  поводом прославе Савиндана 

 

4 

ФЕБРУАР 

(пробе ће бити 

учесталије) 

Одабир текстова за вече поезије 2 

 

МАРТ Припреме за пролећни концерт и вече поезије 

Пробе 

4 

АПРИЛ 

 

 

Пробе 

Извођење представе  

 

2 
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 Програм и план рада секције:  Ракетно моделарство и Авио моделарство 

 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ 

 

Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. УВОД  У РАД СЕКЦИЈЕ   2   2 0 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 4 4 0 

3. МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 
        6 4 2 

4. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ 
22 2 

 

      20 

 

 

5. АНАЛИЗА РАДА И УСПЕХА 
2 2 0 

 УКУПНО 
36 14      22 

 

                   СЕПТЕМБАР         

- Упознавање са програмом рада, алатом и материјалом који се 

користи за израду модела 

- Задаци чланова у току рада 

 

                  ОКТОБАР 

- Технички цртежи – начини израде и читања истих 

- Израда техничке документације модела 

- Мерни инструменти и прибор 

- Мере хигијенско – техничке заштите 

 

                 НОВЕМБАР  

- Материјали – њихове карактеристике, заначај и примена у изради 

модела 

- Испитивање и избор најбољих материјала 

- Начини обраде одговарајућих материјала 

- Припрема и избор алата према врсти материјала који се користи 

 

                  ДЕЦМБАР – ЈАНУАР  

- Основни принципи, начин и редослед рада при пројектовању и 

изради модела 

- Израда техничке и експлоатационе документације 

 

                   ФЕБРУАР 

- Поступци израде делова модела 

- Израда и склапање елемената модела 

 

                    МАРТ 

- Израда и склапање елемената модела 

- Демонстрација урађених модела 

- Тестирање ученика и анализа учињених грешака 
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                     АПРИЛ – МАЈ - ЈУН 

 

- Припреме ученика и учествовање на смотрама КМТ 

- Организовати и поставити изложбу ученичких радова 

- Извршити анализу постигнутих резултата 

 

НАПОМЕНА:  

Наведени програм рада теоретских и практичних садржаја и активности треба 

сматрати оријентационим. Руководилац секције заједно са ученицима може исти 

изменити и кориговати према конкретним условима и могућностима школе и 

интересовања ученика. При раду секције, акценат се даје на практичан рад ученика. 

Теоретски садржаји употпуњују њихова знања у овој области а могу да предходе или 

прате практичне активности у раду секције. При томе користити сву расположиву 

литературу и техничке рукописе из области моделарства. 

                                                                                         

                                              Актив наставника технике и технологије 

 

 Информатичка секција за старије разреде  

Разред: 5,6,7,8. 

За учешће у раду секције није потребно никакво предзнање, јер ће задаци бити адекватно 

подељени. Такође, чланови секције могу бити сви ученици, без обзира који разред 

похађају.  

Информатичка секција у школској 2022/23.  години планира следеће активности: 

-ХТМЛ и ЦСС 

-израда Веб презентације 

-објављивање веб презентације на интернету 

-упознавање са новостима из свијета информатике, рачунарства и комуникација 

-роботика, програмирање робота, блоковско програмирање 

                                   Наставник информатике и рачунарства Ивана Милуновић 

 

Ликовна секција за старије разреде 

Разред: 5,6,7. и 8. 

Циљеви: 

-развијање  ликовних вештина 
-стицање знања и разумевање сликарства,вајарства,примењене уметности и дизајна 

-подстицање самосталног ликовног изражавања 

-подстицање тимског рада 

-подстицање креативности и ликовне надарености код ученика 

Начин реализације: 

-цртање,сликање,обликовање,моделирање, дизајни 

-израда сцене, уређење паноа 

Календар активности: 

Током школске године једном недељно 

Напомена:  детаљан план биће разрађен глобалним и оперативним планирањем  

                      наставника који води секцију. 

                                                       Водитељ секције: Сања Сепанички 
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БИОЛОШКА СЕКЦИЈА-5. РАЗРЕД 

Годишњи фонд часова: 18 

 

Циљ биолошке секције  јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се  у 

већој мери интересују за биологију и који су на редовним часовима биологије показали 

висок ниво савладаног градива, као и развијање способности и вештина ученика према 

њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа, самосталног и 

тимског рада. 

Задаци биолошке секције су: 

- омогућити ученицима да разумеју мултидисциплинарност и повезаност биологије 

са примењеним биолошким наукама; 

- омогућити ученицима да самосталним истраживачким радом овладају основама 

научног метода 

- развијати аналитичко и критичко мишљење; 

- стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и 

експериментално искуство за решавање теоријских и експерименталних 

проблема; 

      На овим часовима ученици ће се припремати за такмичење ученика основних школа у 

организацији    Министарства просвете Републике Србије и Српског биолошког 

друштва.Оно обухвата  два нивоа такмичења  (  општинско, окружно).  

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј 

н
ас

та
в
н

е 
те

м
е  

 

 

Назив 

наставнe 

теме 

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Порекло и 

разноврсно

ст живота. 

* Израда плаката на тему: ,, Живо или не,, ; Значај живих бића 

и знања о њима ; Особине живих бића. 

* ,, Жива бића у супермаркету,, 

(пројекат). 

*Ћелија-разлике и сличности  биљне и животињске ћелије( 

израда постера). 

*Ћелија-израда галерије различитих  ћелија. 

*Посматрање ћелија поморанџе помоћу лупе; доказивање 

пропустљивости ћелијске мембране. 

* Изоловање хлорофила из листова; 

*Утицај светлости на листове 

*Исхрана- типови исхране; храна –извор енергије и градивних 

супстанци(илустративни примери начина исхране) 

* Дисање-код биљака, животиња, гљива и бактерија( 

илустрација); значај дисања; уочавање дисања код биљака и 

квасца. 

*Излучивање-веза излучивања и равнотеже воде у телу; 

транспирација биљака(оглед). 

*Исхрана ,дисање и излучивање( израда постера међусобне 

повезаности ових процеса) 

*Кретање- ,, Биљни лавиринт,, ; Посматрање кретања кишне 

глисте на различитим подклогама( земља, песак ,папир) 

14 
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* Утицај спољашње средине на активност организама( 

примери) 

*Размножавање-начини размножавања ; вегетативно 

размножавање биљака( практичан рад) 

2. Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

*Адаптације (копнене и водене биљке и животиње) 1 

3. Наслеђива

ње и 

еволуција 

*Испитивање варијабилности љуштура пужева 1 

4. Живот у 

екосистему 

*Примери негативног утицаја човека на околину( пројекат 

ученика) 

1 

5. Човек и 

здравље. 

*Енергетска пића, дуван. 1 

                                                                                                                                     

УКУПНО 

 18 

Уџбеник за реализацију програма Дејан Бошковић: Биологија- уџбеника за пети разред 

основне школе;БИГЗ,2018 

 

БИОЛОШКА СЕКЦИЈА-6. РАЗРЕД 

Циљ биолошке секције  јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се  у 

већој мери интересују за биологију и који су на редовним часовима биологије показали 

висок ниво савладаног градива, као и развијање способности и вештина ученика према 

њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа, самосталног и 

тимског рада. 

Задаци биолошке секције су: 

- омогућити ученицима да разумеју мултидисциплинарност и повезаност биологије 

са примењеним биолошким наукама; 

- омогућити ученицима да самосталним истраживачким радом овладају основама 

научног метода 

- развијати аналитичко и критичко мишљење; 

- стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и 

експериментално искуство за решавање теоријских и експерименталних 

проблема; 

 

      На овим часовима ученици ће се припремати за такмичење ученика основних школа 

у организацији    Министарства просвете Републике Србије и Српског биолошког 

друштва.Оно обухвата  два нивоа такмичења (општинско, окружно). 
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Р
ед
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ј 
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Назив наставнe теме 

 Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

       1. 

 

Јединство грађе и 

функције као основа 

живота. 

 

* Израда плаката система органа човека ,неког 

другог сисара и птице  

*Ћелија-израда модела од пластелина 

*Микроскопирање ћелија покорице црног лука 

*Микроскопирање праживотиња 

*Акварели листова 

*Микроскопирање стома листова 

* Крвоток у животињском царству 

*Транспорт супстанци кроз биљку 

*Излучивање-веза излучивања и равнотеже воде 

у телу; транспирација биљака(оглед). 

*Размножавање-човек,биљке(голосеменице и 

скривеносеменице) 

10 

2. Живот у екосистему *Израда екосистема ливаде или шуме   ( по 

избору ученика) 

*Праћење утицаја еколошких фактора                ( 

влажности , светлости, земљишта)на биљкама 

2 

3. Наслеђивање и 

еволуција 

*Дарвинова теорија еволуције-истраживање о 

Дарвиновом раду 

*Примери вештачке селекције код биљака и 

животиња 

2 

4. Порекло и 

разноврсност живог 

Израда родословног стабла 1 
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света 

5. Човек и здравље. *Нездрава храна 

*Александар Флеминг-откриће антибиотика ( 

радови ученика) 

*Корисне и штетне бактерије                                         

( истраживање ученика, радови) 

 

3 

                                                                                                                                     

УКУПНО 

 18 

                            

Уџбеник за реализацију програма  

Дејан Бошковић: Биологија- уџбеник за шести разред основне школе; БИГЗ, 2019. 
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19.  ПРОГРАМ РАДА ХОРА МЛАЂИХ И СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 

  

Циљеви  Начин остваривања програма и садржаји 

 

Образовни циљ обухвата 

развијање музичког 

укуса, стваралачких 

способности, спонтаног 

изражавања, музичког 

слуха и ритма, развијање 

гласовних могућности и 

учвршћивање интонације, 

способност за фино 

нијансирање и изражајно 

певање применом 

елемената музичке 

изражајности (темпо, 

динамика...). Развија се 

дечји глас, правилно 

држање, дисање, 

интонација, изговор и 

артикулација. 

 

Вaспитни циљ oбухвaтa 

рaзвиjaњe oсeћaњa 

припaднoсти кoлeктиву – 

тимски рад, развијање 

тoлeрaнциje, дисциплине, 

пoштoвaњa рaзличитoсти 

и прaвилa пoнaшaњa, 

рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, 

стицање самопоуздања, 

саваладавање треме и 

пружање помоћи у 

смислу вршњачког учења 

и сарадње 

Наставник формира хор на основу провере слуха и гласовних могућности 

ученика, дикције и осећаја за ритам. Код сваког ученика треба да пронађе 

његов природни певачки регистар и опсег. На тај начин ће их поделити на 

певачке гласове (први и други, односно горњи и доњи) за извођење 

двогласних композиција. На часовима хора, наставник треба да укаже на 

важност држања тела, дисања и правилног изговора гласова. Услов 

правилног дисања је правилно држање тела. Крајњи циљ је природно и 

синхронизовано певање и уједначен звук хора. 

Вежбе дисања су важне за загревање гласница, отварање дисајних путева 

и опуштање грла. Практикују се пре вежби певања и значајне су за 

регулисање даха у току певања.  

Вежбе распевавања доприносе квалитету певања и прецизном 

интонирању, чак и у почетним фазама. Како је певање техничка вештина, 

распевавање може помоћи развоју дечијих гласова. Наставник треба да 

буде креативан и користити вокализе које ће бити забавне деци, јер 

основни циљ је да заволе певање: 

За распевавање се могу користити и једноставне песме или модели, као и 

делови песама.   

Вежбе дисања и распевавања морају бити стално заступљене. Правилном 

интонирању могу помоћи и визуелни знакови, на које деца одлично 

реагују.  

Обрада песме - по унапред утврђеним методским поступцима. 

Уколико се уз певање изводи и кореографија, покрете увежбати пре 

обраде песме.   

При избору песама наставник треба да пође од узраста ученика, процене 

гласовних могућности и примереног литерарног садржаја, као и да их 

усклади са планом школских активности и школским календаром.  

Обрађене композиције изводити на редовним школским активностима 

(Дан школе, Свечана послава поводом обележавања школске славе Светог 

Саве, Годишњи концерт...), културним манифестацијама у школи и ван 

ње, као и на фестивалима и такмичењима хорова. 

 

 

Радом хора млађох и старијих разреда руководиће Драгана Нешић, проф. музике 

Напомена:  детаљан план биће разрађен глобалним и оперативним планирањем  
                      наставника који руководи хором. 

 

 



271 
 

 

20.  ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 
Циљ и задаци:  

 

Развој социјализације, стварање радних навика, савладавање основних знања у нижим 

разредима и подизање нивоа опште образованости ученика.  

 

Оперативни задаци:  

 Унапређење квалитета ученичких знања, развој културе читања, развој лепог 

писања, подстицање мотивације за учење, оспособљавање ученика за самостално учење. 

Подстицање правилног физичког и менталног развоја, подстицање физичке активности, 

задовољавање потребе за кретањем. Развој моралних вредности, осећаја заједништва, 

развој начина комуникације. Развијање толеранције и поштовања различитости. 

 Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима 

који се реализује у школи после или пре часова редовне наставе и у оквиру кога ученици 

имају самосталан рад и низ различитих облика слободних активности. Приликом 

остваривања продуженог боравка нарочито се води рачуна о васпитању и образовању 

ученика, предузимању превентивних мера ради очувања здравља ученика, помагању у 

учењу и раду, подстицању ученика на самостални рад и стицање радних навика, развоју 

социјалних и комуникацијских вештина, аналитичко-истраживачком раду за потребе 

вредновања квалитета рада, сарадњи са родитељима, сарадњи са локалном заједницом, 

сарадњи са установама културе, као и са свим другим релевантним установама које се 

индиректно или директно укључују у рад школе. 

 

Активности у продуженом боравку обухватају:  

 

1. САМОСТАЛАН РАД И ЧАСОВЕ УЧЕЊА (Ученици самостално или уз помоћ 

наставника раде домаће задатке.) 

 

2. АКТИВНОСТИ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ реализују се тематски једном 

недељно. (Садржаји активности обухватају теме које су прилагођене узрасту ученика са 

циљем развијања ученичких компетенција у складу са наставним и прилагођеним 

ваннаставним садржајима оријентисаним на исходе; са циљем оспособљавања ученика за 

функционалну примену усвојених знања.)  
 

 

 

 

АКТИВНОСТИ У БОРАВКУ ТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈА 

САМОСТАЛАН РАД УЧЕНИКА Израда домаћих задатака из обавезних и 

изборних наставних предмета 

Свакодневно 

 
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

(активности у затвореном простору) 
1.Мала школа великих ствари 

2.Оловка пише срцем 

3.Шарам-стварам 

4. Мала школа великих ствари... 

5. Певам, плешем, глумим 

Свака активност 

се реализује 

једном 

недељно,осим 

активности Мала 

школа великих 

ствари. 

 
СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

(активности у отвореном простору) 
1. Игре без граница Свакодневно  
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3. АКТИВНОСТИ У ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ (Игре без граница) 

 
Ученици првог и другог разреда наставу похађају у пре подневним часовима, тако да у 

боравак долазе након завршених часова. Пријем ученика пре наставе врше дежурни 

наставници.  

У боравку раде три учитеља. 

 

Ритам рада боравка – радно време боравка је од 7:00 – 17: 00 часова. 

 

1. Пријем ученика, игре, гледање ТВ  7:00 - 7: 45  

2. Прихват ученика после редовне наставе 11:30 - 12:30  

3. Ручак 12:30 - 13:30  

4. Израда домаћих задатака, вежбање 13:30 - 15:30  

5. Играње, слободне активности 15:30 - 17:00 

 

 

Активности у отвореном простору – заступљено са 180 часова годишње.  

Препоручени садржаји: игре по избору ученика (природни облици кретања елементарне 

игре, игре реквизитима, лопте, вијаче... и друге игре прилагођене узрасту ученика, 

полигони), физичка и здравствена култура (култура вежбања и играња и здравствено 

васпитање). 

Активности у затвореном простору – свака од активности заступљена са по 36 

часова годишње, осим активности Мала школа великих ствари (заступљено 72 

часа). 

Мала школа великих ствари је област која обухвата учење о социјалним и културним 

тековинама, историјским и научним чињеницама, о екологији и екосистему наше 

планете, али и даље. Учимо о пожељним и непожељним облицима понашања, о 

односима са собом и окружењем, о начинима комуникације, о традицији и 

модернизацији, о обевезама које носи наше присуство на планети и последицама 

неодговорног понашања итд. Исто тако, учимо основе лепог понашања, правима, 

обавезама, емоцијама...  

Оловка пише срцем је област која има за циљ да помогне ученику да савлада теме 

прописане школским планом и програмом, али и да прошири његово литерарно знање. 

Кроз ову активност ученици ће развити способност говорног изражаја, комуникацијске 

способности, развијање способности за емоционални доживљај и разумевање књижевног 

изражаја, учење нових термина (богаћење речника). Короз ову активност ученици 

утврђују градиво српског језика и књижевности порисано планом и програмом. 

Шарам - стварам је ликовно-вајарска секција са елементима математичког приступа. Уз 

помоћ облика и боја до уметничког изражаја и нових математичких сазнања. Полазећи 

од нових програма рада и међупредметних компетенција, кроз садржаје који подстичу 

дечје ликовно и естетско стваралаштво остварују се и садржаји из математике, јер ће 

ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, на креативан 

начин развијати основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према 

математици, јачати способност комуникације математичким језиком и писмом, и моћи ће 
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да примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из 

свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.  

Певам, плешем, глумим је музичко-драмска секција. Ритам, покрет, звук, глас су 

елементи које ће деца користити у малим музичким и драмским радионицама.  

Игре без граница је активност проистекла из потребе деце за игром и рекреацијом. Игре 

доприносе њиховом идивидуалном моторичком развоју, развоју другарства и начина 

комуникације. 

РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ  

*НАПОМЕНА: Распоред дневних активности може се и другачије планирати што ће 

зависити од броја формираних група, њихове структуре (хомогене или хетерогене), 

ритма формираних група (време завршетка часова наставе и времена када ученици 

одређене групе ручају). 

 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Игре без 

граница 

Игре без 

граница 

Игре без 

граница 

Игре без 

граница 

Игре без 

граница 

Ручак  

Самостални рад 

ученика 

Ручак  

Самостални рад 

ученика 

Ручак  

Самостални рад 

ученика 

Ручак 

 Самостални 

рад ученика 

Ручак  

Самостални рад 

ученика 

Мала школа 

великих ствари 

Оловка пише 

срцем 

Шарам-стварам Мала школа 

великих ствари 

Певам, плешем, 

глумим... 

 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА  

Редовна сарадња са учитељима из наставе и родитељима и извештавање о раду ученика; 

Преглед урађености домаћих задатака; Вођење евиденције о: успеху ученика у изради 

домаћих задатака, учествовању ученика у планираним активностима и радионицама, 

посети родитеља и разговорима са њима; Бележење корективних мера из појединих 

области, пружање стручне помоћи у учењу и саветовању ученика. 

 Детаљан план рада продуженог боравка је саставни део Годишњег плана рада школе. 
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21. ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ И ПРОГРАМИ У ШКОЛИ 

 
У школској 2022/23. години у школи ће се реализовати следећи пројекти и програми:  

Пројекат Покренимо нашу децу – Компанија Књаз Милош и Aqua viva и Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – укључени сви ученици од 

првог до четвртог разреда, а реализоваће се свакодневно у трајању од 15 минута. 
 

Програм Основи безбедности деце– Министарство унутрашњих послова Републике 

Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, уз 

подршку Мисије ОЕБС- а у Републици Србији- укључени ученици првог, четвртог и 

шестог разреда, а реализоваће се као радионице 8 пута у току године на часовима 

одељењског старешине. 

 

Назив пројекта: СРЦУ ЗА СЕЋАЊЕ - ДЕЦИ У НАСЛЕЂЕ 

 

Циљ пројекта је: 

• подизање свести младих људи о значају старих лица за наше друштво кроз 

квалитетне заједничке активности. 

• развијање међугенерацијских односа, пуних разумевања, толеранције и подршке, 

који би допринели подстицању емоционалног и социјалног раста и развоја 

младих, као и остваривању различитих образовних циљева и циљева заједнице.  

 

Циљне групе су деца из основних школа и корисници домова за стара лица као и 

старије особе које су чланови породице (баке, деке).  

Место реализације/сарадници: Геронтолошки центар Београд, РЈ Стационар и 

ОШ „Филип Вишњић“ 

 

Период реализације је од септембра 2022.године, па надаље.  

Опис пројекта:  

Пројекат би се реализовао путем радионица једном, у зависности од потребе и 

могућности, у просторијама домова за старе или у школама. Радионице би биле 

креативног и забавног карактера на којима би се развијали међугенерацијски 

односи: причање прича, казивање поезије, ликовно стваралаштво, друштвене 

игре, народна традиција, рад на дигиталним уређајима и сл.  

Овим пројектом желимо да: 

- подстакнемо старије одрасле особе и дамо им осећај сврхе, посебно када 

деле своје искуство и вештине.  

- смањимо осећај изолације и обезбедимо комуникацију са млађим 

генерацијама јер такви односи пружају прилику да изграде трајне односе. 

- све генерације уче нове вештине - старији могу научити нове технологије 

од млађе генерације, а млади могу имати користи од зрелог менторства 

својих мудрих пријатеља.  

- помогнемо млађим генерацијама да разумеју старење и да се позитивније 

суоче са својим сопственим.  

- утичемо на младе да једнога дана створе друштво које ће бринути о старим 

лицима и учинити им живот квалитетнијим, па самим тим и дужим.  

- разбијемо негативне стереотипе и подстакнемо повезивање међу 

генерацијама.  

- деци која немају баке и деке или друге старије особе у својим породицама 

овом интеракцијом попуне друштвену празнину.  
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22. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 
Праћење остваривања и евалуација годишњег плана рада вршиће се континуирано током 

школске године, а Наставничко веће, Школски одбор, Савет родитеља биће 

обавештавани редовно, о чему ће се водити записници. Одговорно лице за извештавање 

ових органа је директор школе.  

На крају школске године директор подноси Годишњи извештај о раду школе Школском 

одбору, Савету родитеља и Наставничком већу. 

 
Време Активности Начин праћења Носиоци 

Тромесечје  

Полугодиште  

Крај године  
 

Праћење реализације 

Годишњег плана рада  

Записник 

Извештај 

Преглед документа 

Директор, 

Педагог 

Психолог 

Кооринатори тимова 

Руководиоци већа 

 
У циљу што потпуније и садржајније реализације Годишњег плана васпитно-образовног 

рада утврђују се следећи задаци:  

 

- У току августа сачинити глобалне планове рада и месечне планове. 

-  Месечни планови се предају до ПРВОГ у месецу. Евиденцију и праћење врши 

педагог школе. 

- За реализацију програма одељењских већа, педагошку евиденцију непосредно су 

одговорне одељенске старешине 

- Одељењске старешине воде недељну евиденцију реализације прописаног броја 

часова свих видова образовно-васпитног рада како би се благовремено предузеле 

мере за надокнаду истих.  

- Предметни наставници и наставници разредне наставе воде адекватну педагошку 

документацију за сваког ученика  

- Педагог и психолог ће посебно водити рачуна о досијеима ученика, праћењу успеха 

ученика, праћењу иновација у настави и примени образовних стандарда и угледним 

часовима. 

 

 

23. ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 
✓ Глобални планови и оперативни планови рада наставника за све облике 

непосредног образовног рада са ученицима саставни су део Годишњег плана рада 

школе као прилог и налазе се у канцеларији педагога. 

 
✓ Распоред часова за све облике образовно-васпитног рада је саставни део 

Годишњег плана рада школе као прилог и истакнут је на огласној табли у 

наставничкој зборници, код директора, канцеларији педагога и психолога и на 

сајту школе. 

 

✓ Распоред одржавања допунске, додатне наставе и слободних активности као и 

припремне наставе је саставни део Годишњег плана рада школе као прилог и 

истакнут је на огласној табли у наставничкој зборници и на сајту школе.  
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✓ Распоред контролних и писмених вежби и писмених задатака је саставни део 

Годишњег плана рада школе као прилог и истакнут је на огласној табли у 

наставничкој зборници и на сајту школе.   

 

✓ Распоред дана Отворених врата и дежурства наставника и учитеља – истакнут је 

на главном улазу у школу, огласној табли у наставничкој зборници и на сајту 

школе. 

✓ Распоред група за верску наставу и грађанско васпитање и налази се код педагога. 

 

✓ ИОП-и који се чувају у документацији школе. 

 

Саставни део Годишњег плана рада школе су и: извештај о стручном усавршавању у 

претходној школској години, 40 - часовна недеља, записници стручних већа из области 

предмета, тимова и др. и они се налазе у евиденцији педагога и психолога школе. 
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24. КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ПАЛИЛУЛА 
 

 
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА 2022/2023. ГОДИНУ 

ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

Септембар                                                                          
                                                                                               Припреме за манифестације везане за „Дечју  
                                                                                               недељу”: ревијална извођења (соло певачи,  
                                                                                               дуети, терцети, квартети), ликовне изложбе и 
                                                                                               хепенинзи, смотра литерарног стваралаштва,  
                                                                                               спортске манифестације, трибине ђачког 
                                                                                               парламента и конкурси на тему Дечје недеље 

1. Ликовни конкурс: ,,Све боје Србије”   2022/23. 

2.Литерарни конкурс: „Приче из мог краја”2022/23.  
3.  Конкурси на тему Дечје недеље-општински градски и републички 2022/23.  

Октобар                                                           „ДЕЧЈА НЕДЕЉА” од 3. до 9. октобра 2022.г.  
                                                                                               На задату тему ове године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Фестивал дечјег стваралаштва: 
Хепенинзи,ликовне литрарне драмске и музичке                                                                          
радионице,ђачки парламенти... 

                         II ОДЕЉЕНСКЕ И ШКОЛСКЕ ИЗЛОЖБЕ И ТАКМИЧЕЊА:  
2. Ликовни конкурс - „Мој Београд” 2022/23 

                                               3. Литерарни конкурс -,,Мој Београд “2022/23. 
III ОДЕЉЕНСКО И ШКОЛСКО  ТАКМИЧЕЊE:  
1.„ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ 2022/23 .“   

Такмичења младих песника 
 

Новембар  
I ОДЕЉЕНСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

1.„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ“ 
2022/23“:„Бирамо најраспеваније одељење”, 
„Златна сирена”- соло певачи, Мали вокални 

састави - дуети, терцети и квартети. 
II  ОПШТИНСКИ КОНКУРСИ: 

2.Ликовни радови -,,Мој свет ипак је леп... “  

3.Литерарни конкурс-,,Мој свет ипак је леп... 

“ 
III ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊE: 

4.„ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ 2022/23.”- 
Такмичења младих песника 

5.,,Илустрације песама“ 
       Такмичење ликовних секција  

Децембар                I ОПШТИНСКO ТАКМИЧЕЊE: 
1.„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ 2022/23.“ 
Бирамо ,,Најраспеваније одељење”, „Златна 
сирена”- соло певачи, Мали вокални састави - 
дуети, терцети и квартети. 

2.Ликовни конкурс - ,,Мостови” 
3.Литерарни конкурс-,, Мостови“ 

I ГРАДСКO ТАКМИЧЕЊE: 
4.„ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ 2022/23.”- 

Такмичења младих песника 
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Јануар III  ОДЕЉЕНСКЕ И ШКОЛСКЕ  ИЗЛОЖБЕ: 
3.Конкурс за дечију карикатуру  «Мали Пјер» 

 

Фебруар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ОДЕЉЕНСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 
 1. „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТ 2022/23.”: 

Групе певача; Мали инструментални састави; 
Оркестри; Хорови 

2. Смотра рецитатора «ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ» 
 

II ОПШТИНСКА ИЗЛОЖБА: 
3.«МАЛИ ПЈЕР» 

III ОПШТИНСКИ КОНКУРС: 
4.Литерарни конкурс :,,Пријатељи “ 

5.Ликовни конкурс :,,Пријатељи “ 

Март  
           I ОПШТИНСКA  ТАКМИЧЕЊA: 

 1. „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ 2022/23.”: 
Групе певача;  Мали инструментални састави; 

Оркестри; Хорови 
2. Смотра рецитатора «ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ»  

II ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 
3. „ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ”-  

дечје и школске драмске групе основних и 
средњих школа 

III ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 
4.Ликовни конкурс :                                                                           
„Кад се ласте врате с` југа...“ 
5.Литерарни конкурс :                                                                               
,, Кад се ласте врате с` југа...“, 
-Ликовни конкурс-,,Мој дом је планета...“ 
-Литерарни конкурс-,,Мој дом је планета...“ 

 
IV ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

 Демус „Златне сирене Београда“ и Мали 
вокални састави 

 

Април              ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 
1. „ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”-

драмске секције основних и средњих школа 
      2.  „ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ – У СУСРЕТ 
УСКРСУ” - Ликовни конкурс 

3.Ликовни конкурс - „Моја звезда“  
4.Литерарни конкурс-„Моја звезда“ 

 
                 II ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 

 1. „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ 2022/23.”: 
Групе певача; Мали инструментални састави; 

Оркестри; Хорови 
2. Смотра рецитатора «ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ» 
                      ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ : 
3. „ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ”-  
дечје и школске драмске групе основних и 
средњих школа 
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II ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 
5. „ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”- 

драмске секције основних и средњих школа 
6. „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ – ДЕМУС 
2022/23.” РЕВИЈА ПОБЕДНИКА - Концерт 
музичког стваралаштва деце Београда 

  

Мај                 II ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 
1.Ликовни конкурс - „Птице”2022/23. 

2.Литерарни конкурс - „Птице”2022/23. 
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ :  

„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”- 
драмске секције основних и средњих школа 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ :  
1.Ликовни конкурс - „Птице” 2022/23.”: 

  
IV РЕПУБЛИЧКO ТАКМИЧЕЊE: 

Смотра рецитатора «ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ» 
 
                СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА 
 

Јун I  РЕПУБЛИЧКO ТАКМИЧЕЊE: 
2.„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”- 

драмске секције основних и средњих школа 
 

● Анализа- израда  Програма рада за наредну 
школску годину 

 

Јул, август   
● Анализа остварених програма и активности у 

текућој школској години – Извештај о раду  
 

Пријатељи деце београдске општине Палилула  задржавају право допуне и измене Календара 
заједничких активности за школску 2022/2023.годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


