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1. УВОД 

Циљеви образовања и васпитања 

  Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 

2)  обезбеђивање  подстицајног   и  безбедног   окружења  за целовити  развој  ученика,  развијање  

ненасилног  понашања  и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и 

еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6)  континуирано  унапређивање  квалитета  процеса  и  исхода образовања  и  васпитања  

заснованог  на  провереним  научним сазнањима и образовној пракси; 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 

8)  пун  интелектуални,  емоционални,  социјални,  морални  и физички  развој  сваког  ученика,  у  

складу  са  његовим  узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у 

складу са развојем савремене науке и технологије; 

10) развој  свести о себи,  стваралачких  способности, критичког мишљења,  мотивације за учење,  

способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог 

мишљења; 

јање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у складу са 

развојем савремене науке и технологије; 

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

сопственог  развоја и будућег живота 

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање 

другарства и пријатељства; 

13) развијање позитивних људских вредности; 

14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских 

слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

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

равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

16)  развијање  личног  и  националног  идентитета,  развијање свести и осећања припадности  

Републици  Србији,  поштовање и неговање   српског језика   и   матерњег   језика,   традиције   и   

културе   српског   народа   и   националних мањина,   развијање интеркултуралности, поштовање 

и очување националне и светске културне баштине; 

17)  повећање  ефикасности  употребе  свих   ресурса  образовања и  васпитања,  завршавање  

образовања  и  васпитања  у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним 

напуштањем школовања; 

18)  повећање  ефикасности  образовања  и  васпитања  и  унапређивање образовног  нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

  

Исходи образовања и васпитања 

  

Исходи образовања и васпитања су jасни искази о томе шта се од ученика очекуjе да 

зна, разуме и да jе способан да покаже, односно уради након завршеног одговараjућег нивоа 

образовања и васпитања. 

Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и 

васпитања за ученике свих разреда. 

Исходи образовања и васпитања представљаjу способност ученика да: 

1) изрази и тумачи идеjе, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменоj и писаноj 

форми; 
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2) прикупља, анализира, организуje и критички процењуje информациjе; 

3) користи српски jезик, односно jезик националне мањине и страни jезик у зависности од 

културног наслеђа и средине, потреба и интересовања; 

4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према 

свом животу, животу других и животноj средини; 

5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организациjе и заjеднице; 

6) зна како да учи; 
7) уме да разликуjе чињенице од интерпретациjа; 

8) примењуjе математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у 

свакодневним ситуациjама; 

9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологиjе; 

10) одговорно и ефикасно управља собом и своjим активностима; 

11) ефикасно и конструктивно учествуjе у свим облицима радног и друштвеног живота,поштуjе људска 

права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућоj разноликости друштава и 

решавању сукоба; 

12) покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и jасну 

ориjентациjу ка остваривању циљева и постизању успеха; 

13) остваруjе идеjе, планира и управља проjектима ради постизања циљева коjи доприносе личноj 

афирмациjи и развоjу, друштвеноj или привредноj активности; 

14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних 

проблема разуме да нису изоловани; 

15) има свест о сопственоj култури и разноликости култура, уважава значаj креативно изражавања идеjа, 

искустава и осећања путем различитих медиjа, укључуjући музику, књижевност, извођачке и визуелне 

уметности. 

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђуjе се укупним образовноваспитним процесом на 

свим нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, начине и садржаjе рада. 

  

Стандарди образовања и васпитања  
Стандарди образовања и васпитања представљаjу скуп норми на основу коjих се врши процена 

квалитета у систему образовања и васпитања, и то: 

1) стандарди постигнућа ученика; 

 2) стандарди квалитета рада установе; 

3) стандарди квалитета уџбеника; 

4) стандарди компетенциjа наставника, васпитача и стручних сарадника; 

5) стандарди компетенциjа директора. 

  

Кључне компетенциjе за целоживотно учење 
Кључне компетенциjе представљаjу скуп интегрисаних знања, вештина и ставова коjи су потребни 

сваком поjединцу за лично испуњење и развоj, укључивање у друштвени живот и запошљавање. Кључне 

компетенциjе за целоживотно учење су: 

1) комуникациjа на матерњем jезику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, 

чињеница и мишљења у усменоj или писаноj форми; 

 2) комуникациjа на страном jезику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, 

чињеница и мишљења у усменоj или писаноj форми укључуjући вештине посредовања сумирањем, 

тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, као и интеркултурално разумевање; 

3) математичке, научне и технолошке компетенциjе: основно нумеричко резоновање, разумевање света 

природе, способност примене знања и технологиjе за људске потребе (медицина, транспорт, комуникациjе 

и др.); 

4) дигитална компетенциjа: самопоуздано и критичко коришћење информационих и комуникационих 

технологиjа за рад, одмор и комуникациjу; 

5) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, управљање 

временом и информациjама, способност да се превазиђу препреке како би се успешно учило, коришћење 

претходних знања и вештина, примена знања и вештина у различитим ситуациjама, индивидуално и/или у 

групи; 

6) друштвене и грађанске компетенциjе: способност да се ефикасно и конструктивно учествуjе у 

друштвеном и радном животу и да се ангажуjу у активном и демократском учешћу, посебно у све 

разноврсниjим заjедницама; 
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7) осећаj за инициjативу и предузетништво: способност да се идеjе претворе у акциjу кроз креативност, 

иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и управљање проjектима; 

 8) културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значаj креативних идеjа, искустава и 

емоциjа у различитим медиjима – музика, књижевност, плес, ликовна уметност и друго. 

Компетенциjе из става 1. овог члана, осим оквира традиционалних школских предмета, обухватаjу и 

ангажуjу школска знања на припреми ученика да буду конкурентни и функционални у садашњем и 

будућем образовном и професионалном простору и да компетентно и активно остваруjу своjе грађанске 

улоге. 

  

Опште међупредметне компетенциjе 
    Циљ ориjентациjе ка општим међупредметним компетенциjама и кључним компетенциjама jе 

динамичниjе и ангажованиjе комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне 

контексте коjи захтеваjу њихову функционалну примену. Опште међупредметне компетенциjе засниваjу се 

на кључним компетенциjама, развиjаjу се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим 

ситуациjама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима 

за лично остварење и развоj, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за 

целоживотно учење. Опште међупредметне компетенциjе за краj обавезног основног образовања и 

васпитања у Републици Србиjи, су: 

1) компетенциjа за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенциjа; 

4) комуникациjа; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

 

7) предузимљивост и ориjентациjа ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информациjама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенциjа. 
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Полазне основе рада школе 

1.1  Лична карта школе 

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ   

НАЗИВ ШКОЛЕ Основна школа „Данило Киш“   

АДРЕСА Генерала Штефаника 6   

ТЕЛЕФОН 011-7856-845   

ВЕБ-САЈТ       www.osdanilokis.edu.rs   

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА osdanilokis@gmail.com   

ДАН ШКОЛЕ        22. фебруар, Дан рођења Данила Киша   

ЛОГО ШКОЛЕ 

                         

  

ПОВРШИНА ОБЈЕКТА 5509 м2   

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ Кошаркашки терен, фудбалски терен, атлетска 

стаза, летња учионица 

  

НАСТАВА Две смене, преподневна и после подневна; 

преподневна подељена на смену А и смену Б 

групе 

  

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК Планирано шест  група   

ЈЕЗИК НАСТАВЕ Српски   

Школска 

година 

Разред Број 

одељења 

Број ученика 

   на почетку 

  Број ученика 

         на крају 

2017/2018. 1-8 36 962 952 

2018/2019. 1-8 41 1078 1074 

2019/2020. 1-8 47 1264 1267 

2020/2021. 1-8 54 1484 1482 

2021/2022. 1-8 60 1659  

       

 1.2  Материјално технички услови рада – школска зграда 

Основна школа „Данило Киш“ располаже једном зградом која је направљена 2014. године. 

Зграда обједињује 24 учионице опште намене са 8 учионицa специјализоване намене (техничко, 

информатика, музичко, ликовно, физика, хемија, биологија, географија), 2 кабинета за наставна средства за 

ученике нижих разреда, 1 учионицу намењену за наставу изборног предмета (веронауке или грађанског 

васпитања) и 2 припремне просторије. 

http://www.osdanilokis.edu.rs/
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Део школског објекта за наставу виших разреда (од 5. до 8. ) је организован у  засебном делу објекта 

(ламела 3) с тим да су у приземљу две учионице за наставу техничког образовања са радионицом и 

учионица за музичко са припадајућом припремном просторијом, учионица за ликовно са припадајућом 

припремном просторијом и учионице за информатику са припремном просторијом. 

Централни хол обухвата: трем главног улаза са приступном рампом, лифт, централни хол са 

портиром и дежурним ученицима, двококрако степениште за спрат, део за прање руку испред трпезарије, 

трпезарију са 88 места и кухиња, излаз у двориште. 

Крило виших разреда са вертикалном комуникацијом за спрат обухвата: двокрако степениште за 

спрат и силаз у техничку (порумску) етажу, специјализовану учионица за музичко, кабинет за наставна 

средства за наставу музичког и ликовног, учионицу за ликовно, две учионице - радионице за наставу 

техничког образовања, припремну просторија за потребе наставе техничког образовања, две учионице за 

информатику, припремну просторија за информатику, предпростор тоалета за ученице са 2 лавабоа, 4  WC 

кабине за девојчице, предпростор тоалета за ученике са 2 лавабоа, 2 WC кабине и 4 писоара, простор  за 

трокадером, кабину за ученике са инвалидитетом, просторију за електроорман, учионица уз улазни део у 

ово крило предвиђена је за наставу изборног предмета за ниже разреде.         

Крило објекта са општим учионицама нижих разреда обухвата: комуникацију, двокрако степениште 

за спрат, 4 опште учионице, предпростор тоалета за ученице са 2 лавабоа, 3 WC кабине за девојчице, 

предпростор тоалета за ученике са 2 лавабоа, 2 WC кабине и 3 писоара, кабину за ученике са 

инвалидитетом, просторију за електроорман. 

Трпезарија са пратећим садржајима обухвата: трпезарију са 22 стола тј. 88 места за седење, 

економски улаз за дистрибутивну кухињу и улаз/излаз за изношење смећа, чист и прљав ходник, гардеробу 

са тушем и WC кабином за запослене, просторију за трокадеро, канцеларију шефа кухиње, просторију за 

одмор, дистрибутивну кухиња са свим неопходним просторима за сервисирање, прање и одлагање. 

Фискултурна сала са пратећим садржајима обухвата: два излаза у двориште, фискултурну салу 

величине 16 х 30 м, справарницу, чист ходник ка сали и прљав ходник до гардероба, гардеробу са тушевима 

и  WC кабинама за девојчице, гардеробу са тушевима и  WC кабинама за дечаке, кабинет наставника 

физичког са WC кабинама, просторију за чистачице са тоалетом, техничку просторију, помоћну просторију. 

Преглед садржаја првог спрата: простор за наставнике (директор, секретар, зборница, 

администрација), организован је у оквиру првог спрата, где су и просторије за здравствену заштиту ученика 

(педагог, псилогог), као и тоалети за запослене, и кабинет за наставна средства за ученике нижих разреда. 

Крило објекта виших разреда са вертикалном комуникацијом за спрат обухвата: двокрако 

степениште за спрат, седам учионица опште намене, три специјализоване учионице, за: хемију, бологију и 

физику, кабинет за наставна средства за наставу хемије, кабинет за наставна средства за наставу биологије, 

кабинет за наставна средства за наставу физику, предпростор тоалета за ученице са 3 лавабоа, 6 WC кабина 

за девојчице, предпростор тоалета за ученике са 3 лавабоа, 3 WC кабине и 6 писоара, простор са 

трокадером, кабину за ученике са инвалидитетом, просторију за електроорман. 

Управа школе, социјална и здравствена заштита ученика: комуникација, зборница, директор школе, 

секретар школе, администрација школе, педагог, психолог, приручна кухиња за наставно особље, 

предпростор женског тоалета, женски тоалет, предпростор мушког тоалета, мушки тоалет. 

Хол обухвата: комуникацију, централни хол, двокрако степениште за други спрат, кабинет за 

наставна средства за ниже разреде, лифт, просторију за електроорман. 

Преглед садржаја другог спрата 

Крило објекта виших разреда са вертикалном комуникацијом за спрат обухвата: комуникацију, седам 

учионица опште намене, једну специјализовану учионицу за географију, кабинет за географију, 

предпростор тоалета за ученице са 3 лавабоа, шест WC кабина за девојчице, предпростор тоалета за 

ученике са 3 лавабоа, три WC кабине и шест писоара, кабину за ученике са инвалидитетом, просторију са 

трокадером, 2 кабинета за наставна средства опште намене, просторију за електроорман. 

Крило са свечаном салом обухвата: комуникацију, библиотеку, медијатеку са 20 места, свечану салу са 80 

места, просторију за ав опрему, лекара са чекаоницом, предпростор женског тоалета, женски тоалет, 

предпростор мушког тоалета, мушки тоалет, просторију са трокадером. 

Преглед садржаја подрума: комуникација, домар, радионица домара, просторија за инвентар, топлотна 

подстаница. 

Главно школско двориште, спортски терени са трибинама пројектовани су у западном и средишњем делу 

комплекса. Предвиђен је терен за одбојку, рукомет и кошарку, атлетска стаза и трибине уз већи терен, као и 

стаза за скок у даљ. Травнате површине за ниже разреде налазе се на јужној страни комплекса, које пресеца 

поплочана стаза са мањим поплочаним сегментима за одмор. Овако организован школски комплекс 

омогућава да се сачува постојеће зеленило, али и да се дуж граница парцеле развија заштитно зеленило, а 

да сам објекат основне школе заузима  мањи део укупне површине дате парцеле. 
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Напомена: Почетак ове школске године прати измењена организација образовно-васпитног процеса, па и 

коришћење школског објекта. Школски тимови су на основу анализе броја ученика, група и одељења, 

направили распоред коришћења учионица и кабинета. Одељења задужују учионицу у којој се реализују сви 

часови изузев наставних предмета који захтевају додатну опрему или посебан простор (настава ТИТ, 

информатике, физичког васпитања, музичке културе). 

За активности продуженог боравка биће коришћени следећи простори: свечана сала, бибилотека и једна 

учионица. 

Распоред кабинета 

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА 

ДРУГИ СПРАТ 

7,5 

7,6 

7,3 

7,4 

7,1 

7,2 

4,7 

3,8 

  
4,1 

4,2 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 6,5 

6,6 

6,3 

6,4 

6,1 

6,2 

БОРАВА   

ПРВИ СПРАТ 

5,7 

5,8 

5,3 

5,4 

1,7 

1,8  

1,3 

1,4 

  
2,7 

2,8 

2,5 

2,4 

2,1 

2,6 

2,3 

2,2 

  

5,5 

5,6 

5,1 

5,2 

1,5 

1,6 

1,1 

1,2 

  

ПРИЗЕМЉЕ 

4,3 

4,4 

ТИТ   8,1 

8,2   2,9 

2,10 

1,9 

1,10 

3,7 

3,9 

4,5 

4,6 8,3 

8,4 

МК И И 
  

1.3  Опремљеност зграде 

Оснивање и почетак рада школе пратило је  и одговарајуће опремање намештајем, наставним 

средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама. 

У претходној школској години кабинети, као и учионице млађих разреда и продуженог боравка, су 

додатно опремани  неопходним наставним средствима. 

Осим рачунарске опреме, која је неопходна за реализацију пројекта Ес-дневник, кабинети и 

учионице опремљени су очигледним наставним средствима, материјалом за образовање (вијаче, лопте, 

хулахоп, полигон...), библиотека великим бројем књига за ученике, служба психолога и педагога стручном 

литературом. 

Наредни  период биће посвећен континуираној набавци потребног материјала и средстава за 

квалитетнији и свеобухватнији рад. 
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За време летњег распуста приступило се кречењу учионица будућих првака, у складу са предлогом 

актива наставника разредне наставе, као и сређивању тоалета у којима постоји проблем са керамиком и 

санитаријама. Покренута је набавка школског намештаја у складу са потребама великог броја ученика и 

одељења. 

 1.4  Грејање просторија 

Школска зграда је у систему централног даљинског грејања. Током грејне сезоне цела њена 

површина од 5509 м² је у систему грејања. 

 1.5  Школска кухиња 

У овој школској години исхрана ће бити организована за ученике у продуженом боравку. Исхрану 

ће финансирати родитељи. О школском кухињском инвентару, квалитету хране, хигијени рада и другом 

брине школска сервирка. 

1.6  Запослени у школи 

Управа школе 

Данијела Чоловић, директор школе 

Анђелка Мирковић, помоћник директора 

Администрација 

Снежана Стошић, секретар школе 

Сања Милановић, шеф рачуноводства 

Марија Мојсиловић, административно-финансијски радник 

Драгана Петровић, административни радник 

Стручни сарадници 

Јелена Шипка, педагог школе 

Марија Репац Бабић, педагог школе 

Ана Тодоровић, психолог школе 

Игор Стојановић, специјални педагог 

Марина Станковић, библиотекар 

Милена Богићевић, библиотекар 

Љиљана Симић, библиотекар 

Сања Јанковић, библиотекар 

 

Наставници      

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАНИМАЊЕ ОДЕЉЕНСКИ 

СТАРЕШИНА 

ЛИЦЕНЦА 

Александра Вујатовић проф.разр.наст. 

педагошки саветник 

1,3 да 

Александра Ђорђевић проф.енгл. 7,4 да 

Александра Костић проф.разр.наст. 2,9 да 

Aна Крунић проф.српског ј.  7,1 да 

Ана Тодосијевић проф.разр.наст. 2,5 да 

Ана Радић проф.енгл. / да 

Ана Павловић проф.разр.наст. 1,9 не 

Ана Ђукић проф.биологије /  
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Ангелина Драшковић проф.разр.наст. 4,3  да 

Андријана Вучинић проф.разр.наст. 1,5 

замена 

не 

Анђела Петровић проф.разр.наст. 1,7 да 

Анђелка Мирковић проф.матем. / да 

Биљана Раичевић проф.разр.наст. 3,6 да 

Бранислава Врбашки проф.матем.   одсуство да 

Бранка Мацура проф.разр.наст. боравак не 

Бојана Бажевић-Радовановић проф.разр.наст. 4,1 да 

Весна Радовић проф.разр.наст. 4,6 да 

Весна Башић проф. ТИО 6,4 да 

Вера Стојисављевић проф.хемије          / да 

Виолета Пушица проф.математике 6,1 да 

Весна Јањић проф.физике / да 

Гордана Крнета проф.разр.наст. 1,4 да 

Далиборка Павић проф.разр.наст. 4,5 да 

Данијела Маниташевић проф.разр.наст. 2,1 да 

Данка Нововић проф.српског ј. 8,4 да 

Диана Чумић проф.разр.наст. 4,2 да 

Драган Јовичић Проф.верске н. /  

Драган Живановић проф.разр.наст. 2,10 не 

Драгана Ђорђевић-Фиданов проф.муз.култ.  / да 

Душица Пецељ проф.геогр.  / да 

Зоран Богатиновић проф. ТИТ 6,3 да 

Злата Јеремић проф.муз.култ. / да 

Иван Пузовић проф.физ.васп. 5,1 да 

Ивана Живановић проф.разр.наст.  3,8 у процедури добијања 

Ивона Ђукић проф.српског ј.  / да 

Јелена Ђурић проф.српског ј.  7,2 да 

Јелена Калезић проф.истор. 6,2 да 

Jeлена Јовановић проф.разр.наст. 2,3 

замена 

у процедури добијања 

Јелена Веселиновић проф.разр.наст. 3,1 у процедури добијања 

Катарина Илић проф.енг.језика / да 

Кристина Матовић проф.разр.наст. 1,7 не 

Љубица Тадић проф.разр.наст. 1,5 

одсуство 

у процедури добијања 
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Љиљана Симић проф.српског ј. 5,3  

Маја Николић проф.разр.наст. 1,2 да 

Маја Тодоровић проф.разр.наст. 3,4 не 

Маја Петровић проф.разр.наст. 2,3 

одсуство 

да 

Марија Латиновић проф.ист. 7,3 да 

Марија Севић проф. математике / не 

Марта Димитријевић проф.разр.наст. 3,8 не 

Маријана Кљајевић проф.разр.наст. 2,2 да 

Маријана Међедовић проф.разр.наст. боравак  

Марика Чочовска-

Миловановић 

проф.физике / да 

Марина Јованов проф.разр.наст. 3,4 

одсуство 

да 

Милена Богићевић проф.српског језика / да 

Милена Лутовац проф.разр.наст. 1,1 да 

Милена Џамић проф.разр.наст. 3,2 да 

Милица Брзић проф.немачког језика / не 

Милица Петровић проф.разр.наст. 2,4 да 

Милица Дуловић проф.разр.наст. 1,8 не 

Милица Васовић проф.матем. / не 

Милица Миљојковић проф.енг.језика 8,3 да 

Милица Милосављевић проф.разр.наст.-боравак / не 

Милош Антић проф.инфор. / не 

Мирјана Станковић проф.разр.наст. 1,6 не 

Мирјана Шеша проф.разр.наст. 2,6  да 

Мирјана Симоновић проф.разр.наст. 2,7 да 

Милутин Вујадиновић проф.разр.наст. 3,7 да 

Миљан Терзић проф.физчке културе /  

Нада Симановић проф.географије / да 

Наташа Илић проф.биологије 8,2 да 

Наташа Јевтић проф.физ.васп. 5,7 да 

Наташа Радивојевић проф.немачког ј. 7,5 да 

Наташа Ников проф.ТИО 5,4 да 

Немања Миладиновић проф.разр.наст. 1,10 не  

Наташа Сарић проф.енг.језика 7,6  да 

Невена Чавић проф.разр.наст. боравак да 
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Немања Тасић проф.разр.наст. 3,9  да 

Николина Рацковић проф.немачког ј. 5,2 да 

Олгица Рабреновић проф.биологије 8,1 да 

Оливер Златановић проф.физ.васп. 6,6 не  

Радисав Стеванчевић проф.енг.језика / да 

Сања Станишић проф.верске н.  / / 

Светлана Петровић проф. ТИО 5,4 да 

Светлана Савовић проф.матем. / да 

Слађана Миливојевић проф.геогр.  / да 

Слободан Бекоња проф. ТИО  6,5 да 

Снежана Латас проф.хемије  / да 

Сњежана Чворовић проф.разр.наст. 3,5 да 

Софија Љубинковић наст.лик.култ. / да 

Страхиња Симић наст.лик.култ. / не 

Сузана Вранић проф. ТИО / не 

Тамара Биочанин проф.разр.наст. 4,4 не 

Татјана Магдаленић проф.разр.наст. 3,3 у процедури добијања 

  Помоћно-техничко особље 

 Р.б. Име и презиме Радно место 

1 Никола Павловић домар 

2 Недељко Чоловић домар 

3 Славојка Млинар сервирка 

4 Јелена Васић спремачица 

5 Јасмина Јовановић спремачица 

6 Веселинка Тодоровић спремачица 

7 Јованка Станковић спремачица 

8 Драгана Јоветић спремачица 

9 Јасмина Познановић спремачица 

10 Верица Аџамовић спремачица 

11 Марина Шошкић спремачица 

12 Гордана Никитовић спремачица 

13 Мирјана Стојановић-Зулфикари спремачица 

14 Лидија Ковачевић спремачица 

15 Марија Чапрић спремачица 
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 1.7   Бројно стање ученика на почетку школске 2021/2022. године 

 Одељење Укупно Дечаци Девојчице 

1/1 27 14 13 

1/2 27 14 13 

1/3 28 14 14 

1/4 28 14 14 

1/5 28 14 14 

1/6 27 13 14 

1/7 27 14 13 

1/8 27 14 13 

1/9 27 14 13 

1/10 27 13 14 

2/1 27 14 13 

2/2 29 15 14 

2/3 27 12 15 

2/4 28 14 14 

2/5 27 14 13 

2/6 28 14 14 

2/7 28 15 13 

2/8 28 14 14 

2/9 25 14 11 

2/10 29 15 14 

3/1 27 13 14 

3/2 28 15 13 

3/3 26 12 14 

3/4 28 14 14 

3/5 29 14 15 

3/6 27 16 11 

3/7 28 14 14 
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3/8 28 14 14 

3/9 28 15 13 

4/1 28 15 13 

4/2 27 15 12 

4/3 28 16 12 

4/4 27 16 11 

4/5 27 16 11 

4/6 26 16 10 

4/7 27 15 12 

5/1 28 13 15 

5/2 26 12 14 

5/3 25 13 12 

5/4 25 15 10 

5/5 27 15 12 

5/6 26 13 13 

5/7 25 14 11 

5/8 27 15 12 

6/1 28 15 13 

6/2 30 18 12 

6/3 29 16 13 

6/4 30 17 13 

6/5 28 16 12 

6/6 30 15 15 

7/1 28 14 14 

7/2 26 14 12 

7/3 27 11 16 

7/4 28 13 15 

7/5 27 15 12 

7/6 29 14 15 
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8/1 30 14 16 

8/2 31 14 17 

8/3 30 13 17 

8/4 30 13 17 

  

2. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

2.1 Организација рада у школској 2021/22. години 

Током сачињавања  Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину, 

примењивало се поред Закона о основном васпитању и образовању, Закона  о основама система 

образовања и васпитања и других важећих прописа, стручно упутство за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/22. години које је 

доставило министарство просвете, науке и технолошког развоја. Такође, активности и планови 

усаглашени су и са одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду 

школа и датим препорукама за превенцију Ковида 19 у школској средини. 

❏     Школа је дужна да у овој школској години оствари све облике васпитно – образовног 

рада утврђене правилником о плану наставе и учења и да у том циљу доноси свој Годишњи план 

рада; У време трајања постојеће епидемиолошке ситуације, а на основу Стручног упутства 

министарства просвете за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи 

у школској 2021/22. години, васпитно-образовни процес биће и даље прилагођен у складу са 

Правилником о посебном програму образовања и васпитања. Почетак школске године реализује се 

по моделу 1, дакле непосредним радом са ученицима свакодневно у школи. сви ученици једног 

одељња похажају наставу истовремено. 

У циљу праћења епидемиолошке ситуације и евентуалне измене организације рада у 

установи сваке недеље биће прикупљани подаци о зараженим ученицима од стране одељенских 

старешина. На основу препорука Тима, одлуке локалне самоуправе и анализе стања у школи од 

стране школских тимова, уводиће се евентуалне измене у реализацији наставе. 

❏  Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања 

наставног плана и програма; 

❏  Школски програм који је школа донела у складу са општим и посебним основама 

школског програма важиће наредне четири године; Урађени су анекси школског програма, који се 

тичу актуелних правилника о реализацији наставе у 4. и 8. разреду, слободних наставних 

активности и наставног предмета дигитални свет. 

❏  Организација васпитно – образовног рада у свим одељењима оствариваће се као 

полудневна настава, по усвојеном распореду и временској динамици (2.5 Распоред часова и 2.6 

Ритам радног дана). 

❏  Ове школске године наставу првог циклуса похађаће 36  одељења млађих разреда, 

док ће ученици старијих разреда бити распоређени у 24 одељења; 

❏  Предметна настава у млађим разредима биће заступљена из енглеског језика и 

изборног програма верске наставе/грађанског васпитања; 
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❏  Енглески језик изучаваће се од првог до осмог разреда као обавезни наставни 

предмет; 

❏  Немачки језик изучаваће се од петог до осмог разреда са по два часа недељно као 

изборни наставни предмет; 

❏  У одељењима петог и шестог разреда организују се часови обавезних физичких 

активности; 

❏  Од првог до осмог разеда оствариваће се верска настава и грађанско васпитање као 

изабрани наставни програми; 

❏  Ученицима од петог до осмог  разреда биће понуђене слободне наставне  

активности-цртање, сликање и вајање, хор, чувари природе, свакодневни живот у природи и 

домаћинство, програмирање, ћилимче, новинарствао, саобраћај, арт мат, пут до звезда,фитнес; 

❏     Ученицима осмог разреда биће организована и стална помоћ ради постизања добрих 

резултата на завршном испиту и то пре свега предметних наставника српског језика и математике, 

стручних сарадника и директора школе, кроз инструктивно-педагошки рад, састанке, час 

одељенске заједнице, родитељске састанке. 

 

2.2. Табеларни преглед Календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2021/2022. годину 

 

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 6/20), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. 

годину 

"Службени гласник - Просветни гласник", број 5 од 29. јуна 2021. 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада 

основне школе за школску 2021/2022. годину. 

Члан 2. 

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и 

програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада. 
Члан 3. 

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

току два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у 

четвртак, 30. децембра 2021. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године. 

Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог 

разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда. 

Члан 4. 

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. 
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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. 

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

случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није 

могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута. 

Члан 5. 

План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу 

остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним 

наставним седмицама, у складу са законом. 

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. 

Члан 6. 

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

Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 

12. новембра 2021. године 

Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 21. 

јануара 2022. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. 

маја 2022. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. 

године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда 

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

августа 2022. године. 

Члан 7. 

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 2021. 

године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2022. године, 

Дан победе 9. маја 2022. године и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2022. 

године. 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на 

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

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

кад падају у недељу. 

У школама се обележавају: 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника, 21. 

фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2022. године, 

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

српског министра просвете. 

Члан 8. 

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; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског 

бајрама и 9. јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама; 
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3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом 

Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском 

календару – 25. децембра 2021. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском 

календару – 7. јануара 2022. 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 15. до 18. априла 2022. године; православни од 22. до 25. 

априла 2022. године). 

Члан 9. 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити 

наставне дане у којима су остварене екскурзије. 

Aко је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на 

начин који утврди годишњим планом рада. 

Члан 10. 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 

полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим 

планом рада, у складу са овим правилником. 

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

другог полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2022. године. 

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и 

подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, 

у складу са овим правилником. 

Члан 11. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. године 

и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна 2022. године, у 

четвртак, 23. јуна 2022. године и у петак, 24. јуна 2022. године. 

Члан 12. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. 

години спровести следећа међународна испитивања: 

1) ICCS 2022 (главно тестирање) – у периоду од 21. марта 2022. године до 21. априла 

2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у 

селектованим школама); 

2) TIMMS (пробно тестирање) ‒ у периоду од 1. марта 2022. године до 15. априла 2022. 

године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у 

селектованим школама); 

3) ICILS (пробно тестирање) ‒ у периоду од фебруара до априла 2022. године (у 

истраживању учествују ученици изабраних одељења осмог разреда у селектованим 

школама). 

Члан 13. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2021/2022. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 14. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”. 

Број 110-00-91/2021-04 

У Београду, 31. маја 2021. године 

Министар, 

Бранко Ружић, с.р 
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2.3.  Списак уџбеника и приручника 

Наставничко веће  на својој седници одржаној 15.4.2021. године, а на предлог стручних већа донело 

је Одлуку да ће се у наредној школској години за све разреде, осим за четврти и осми, користити већ 

одабрани уџбеници. Обзиром на нови  план и програм учења за четврти и осми разред у школској 2021/22., 

на Наставничком већу, дана 15.4.2021.  а на предлог стручних већа, донета је Одлука о листи уџбеника за 

ове разреде који ће се користити у наредној школској години. 

1.   РАЗРЕД 

Р.Б. ПРЕДМЕТ НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ 

  

1. 

  

  

   

Српски језик 

Читанка „Реч по реч“ 

Др Наташа Станковић Шошо, Маја Костић 

Нови логос 

  

2. 

Буквар са словарицом 

Душка Милић, Татјана Митић 

  

3. 

  

Наставни листови уз буквар 

Душка Милић, Татјана Митић 

  

4. 

  

Математика 

Уџбеник из 4 дела 

Ива Иванчевић, Сенка Тахировић 

Нови логос 

  

5. 

  

  

  

  

Свет око нас 

Уџбеник са додатним материјалима (картицама) 

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана 

Субаков  Симић 

Нови логос 

  

6. 

Радна свеска 

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана 

Субаков Симић 

  

7. 

Ликовна 

култура 

Уџбеник 

Милутин Мићић, Гордана Мићић 

Нови логос 

  

8. 

  

Музичка 

култура 

 Уџбеник са додатним материјалима (картицама) 

+ 2 CD/a 

Мр Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 

Нови логос 

  

9. 

  

  

  

Енглески језик 

FAMILY AND FRIENDS FOUNDATION (2
nd 

edition), енглески језик  за први разред основне 

школе; уџбеник са електронским додатком 

Susan Iannuzzi 

Нови логос 

 

2.РАЗРЕД 

Р.Б. ПРЕДМЕТ НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ 

  

1. 

Српски језик Уз речи растемо – Читанка 

Др Наташа Станковић Шошо, Маја 

Костић 

Нови логос 

  

2. 

Дар речи ‒ Граматика 

Јелена Срдић 
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3. 

  

Радна свеска уз уџбенички комплет 

српског језика и књижевности 

Јелена Срдић,Наташа Станковић Шошо 

4. Латиница 

Душка Милић, Татјана Митић 

  

5. 

  

Математика 

Математика 2, уџбеник (из четири дела); 

Ива Иванчевић, Сенка Тахировић 

Нови логос 

6. Математика 2, наставни листови 

Ива Иванчевић, Сенка Тахировић 

  

7. 

  

Свет око нас 

Свет око нас 2, уџбеник Љиља 

Стокановић, Гордана Лукић, Гордана 

Субаков  Симић 

Нови логос 

  

8. 

Свет око нас 2, радна свеска 

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, 

Гордана Субаков  Симић 

  

9. 

  

Ликовна култура 

Ликовна култура 2, уџбеник  

Милутин Мићић, Гордана Мићић 

Нови логос 

  

10. 

  

Музичка култура 

Музичка култура 2, уџбеник 

Мр Драгана Михајловић Бокан, Марина 

Ињац 

Нови логос 

  

11. 

  

Енглески језик Family and Friends Starter (2
nd 

edition), 

енглески језик  за други разред основне 

школе; уџбеник са електронским 

додатком 

Naomi Simmons 

Нови логос 

3. РАЗРЕД 

Р.Б. НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ АУТОР, 

ГОДИНА 

ИЗДАЊА 

1. Српски језик У свету речи, 

читанка за српски језик 

за трећи разред 

основне школе 

Нови Логос Наташа 

Станковић 

Шошо, 

Маја Костић, 

2019. година 

2. Српски језик Дар речи, 

граматика за српски  

језик за трећи разред 

основне школе 

Нови Логос Јелена Срдић, 

2019. година 

3. Српски језик Радна свеска 

уз уџбенички комплет 

српског језика и 

књижевности за трећи 

разред основне школе 

Нови Логос Наташа 

Станковић 

Шошо, 

Јелена Срдић, 

2019. година 

4. Енглески 

језик 

FamilyandFriends 1 – 

Secondedition, енглески 

Нови Логос Naomi 

Simmons, 
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језик за трећи разред 

основне школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна 

свеска) 

2019. година 

5. Математика Математика 3, 

 уџбеник за трећи 

разред основне школе 

(први, други, трећи и 

четврти део) 

Нови Логос Сенка 

Тахировић 

Раковић, 

Ива 

Иванчевић 

Илић, 2019. 

година 

6. Математика Математика 3, 

наставни листови за 

трећи разред основне 

школе 

Нови Логос Сенка 

Тахировић 

Раковић, 

Ива 

Иванчевић 

Илић, 2019. 

година 

7. Природа и 

друштво 

Природа и друштво 3, 

уџбеник за трећи 

разред основне школе 

Нови Логос Андријана 

Шикл Ерски, 

Марина 

Мунитлак, 

2019. година 

8. Природа и 

друштво 

Природа и друштво 3, 

радна свеска за трећи 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Нови Логос Андријана 

Шикл Ерски, 

Марина 

Мунитлак, 

2019. година 

9. Ликовна 

култура 

Ликовна  култура 3, 

уџбеник за трећи 

разред основне школе; 

ћирилица 

Нови Логос Милутин 

Мићић, 

Гордана 

Мићић, 2019. 

година 

10. Музичка 

култура 

Музичка култура 3, 

уџбеник за трећи 

разред основне школе; 

ћирилица 

Нови Логос Драгана 

Михајловић 

Бокан, 

Марина 

Ињац, 2019. 

година 

  

4. РАЗРЕД 

Р. бр. ПРЕДМЕТ НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ 

1. Српски језик Бескрајне речи, Читанка за српски језик за 

четврти разред основне школе Наташа 

Станковић Шошо, Соња Чабрић  

Дар речи, Граматика за српски језик за 

четврти разред основне школе Јелена 

Нови Логос 
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Срдић, Зорана Петковић  

Радна свеска уз уџбенички комплет 

српског језика и књижевностиза четврти 

разред основне школе Наташа Станковић 

Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић  

2. Математика Математика 4, уџбеник за четврти разред 

основне школе (први, други, трећи и 

четврти део); ћирилица Сенка Тахировић 

Раковић, Ива Иванчевић Илић  

Нови Логос 

3. Природа и друштво Природа и друштво 4, уџбеник за четврти 

разред основне школе  

Природа и друштво 4, радна свеска за 

четврти разред основне школе  

Природа и друштво 4, тематски атлас уз 

уџбеник природе и друштва за четврти 

разред основне школе; уџбенички 

комплет; ћирилица Александар Кандић, 

Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, 

Ивана Петровић, Иван Матејић 

Нови Логос 

4. Музичка кул. Музичка култура за четврти разред 

основне школе;ћирилица Драгана 

Михајловић Бокан, Марина Ињац 

Нови Логос 

5. Ликовна култура Ликовна култура 4, уџбеник за четврти 

разред основне школе; ћирилица Милутин 

Мићић, Гордана Мићић  

Нови Логос 

6. Енглески језик Tiptoes 4, енглески језик за четврти разред 

основне школе; четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна 

свеска) Весна Тутуновић  

БИГЗ школство 

 

5. РАЗРЕД 

Назив предмета Назив Уџбеника Аутори издавач 

Српски језик Чаролија стварања, 

читанка за пети  разред 

основне школе 

Наташа Станковић Шошо, 

Бошко Сувајџић 

Нови  Логос 

Језичко благо  , граматика за 

пети разред основне школе 

Светлана Слијепчевић , 

Наташа Станковић Шошо, 

Бошко Сувајџић 

Нови  Логос 

У потрази за језичким и 

књижевним благом 

Наташа Станковић            

  Шошо  , Светлана 

Слијепчевић .  Бошко Сувајџић 

Нови  Логос 

Математика Математика 5, Уџбеник за 

пети разред основне школе 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

Издавачка кућа 

Клетт 

Математика 5, Збирка 

задатака за пети разред 

основне школе 

Бранислав Поповић, Марија 

Станић, Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 

Издавачка кућа 

Клетт 

Историја `` Историја  5 ``  уџбеник 

историје за пети разред 

Душко Лопандић , Ивана 

Петровић 

 Нови Логос 
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основне школе 

Географија Географија ,уџбеник за пети 

разред 

Биљана Колачек, 

Александра Јовичић 

БИГЗ школство 

Географски атлас 

Биологија Биологија 5 др Тијана Прибићевић 

др Томка Миљановић 

Славица Нинковић 

мр Весна Миливојевић 

Герундијум 

Ликовна култура ЛИКОВНА КУЛТУРА  за 

пети разред основне школе 

Миливој Мишко Павловић БИГЗ школство 

  

6. РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ 

Српски језик Читанка :  српски језик и књижевност за шести 

разред, Александар Јерков, Анђелка Петровић, 

Катарина Колаковић 

Вулкан знање  

Граматика  српски језик и књижевност за шести 

разред 

Сунчица Ракоњац Николов, Данијела Милићевић 

Математика Математика , уџбеник за шести разред основне 

школе, Владимир Стојановић 

МАТЕМАТИСКОП 

Математика, збирка задатака за шести разред 

основне школе, Наташа Алимпић, Гордана 

Поповић, Никола Вигњевић, Владимир 

Стојановић 

Историја Историја за шести разред основне школе, Весна 

Лучић 

Бигз 

Географија Географија, уџбеник за шести разред основне 

школе, Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан 

Шабић 

Нови логос 

Биологија Биологија 6, уџбеник за шести разред основне 

школе, Гордана КОрићанац, Марина Ђуришић 

Клет 

Музичка кул. Уџбеник за шести  разред основне школе 

Драгана Михајловић Бокан  и Аександра 

Паладин 

Нови логос 

Ликовна кул. Уџбеник за шести разред основне школе 

Миливој Мишко Павловић 

Бигз 

Енглески језик English Plus 2 ,Second edition, енглески разред за 

шести разред основне школе (уџбеник, радна 

свеска, аудио ЦД), Ben Wetz, Diana Rye, Janet 

Hardy Gould 

Нови логос 

Немачки језик Maximal 2 – немачки језик за 6. Разред, друга 

година учења, уџбеник и радна свеска 

Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти, 

КЛЕТТ 
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Клаудија Брас, Дагмар Глик, Јулија Катарина 

Вебер, Лидија Шобер 

Физика Физика 6, уџбеник за шести разред основне 

школе, Марина Радојевић 

Клет 

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским 

вежбама за шести разред основне школе 

ТИТ Уџбеник за 6. разред основне школе Техника и 

технологија, Милан Санадер и Гордана Санадер, 

Зоран Ранчић и Рада Радаковић 

МиГ Дакта 

Информатика Уџбеник за 6. разред основне школе 

Информатикса и рачунарство, Милош Папић, 

Далибор Чукљевић 

Вулкан знање 

  

7. РАЗРЕД 

Р. бр. ПРЕДМЕТ НАЗИВ 

УЏБЕНИКА 

АУТОР ИЗДАВАЧ 

1 Српски језик Читанка 

Српски језик и 

књижевност за 

седми разред 

основне школе 

Александар Јерков, 

Анђелка Петровић, 

Катарина Колаковић, 

2019. 

Вулкан знање 

Граматика 

Српски језик и 

књижевност за 

седми разред 

основне школе 

Данијела Милићевић, 

Сунчица Ракоњац 

Николов, 2019. 

Радна свеска 

Српски језик и 

књижевност за 

седми разред 

основне школе 

Катарина Колаковић, 

Анђелка Петровић, 

Сунчица Ракоњац 

Николов, Данијела 

Милићевић 

2 Математика Математика, 

уџбеник за седми 

разред основне 

школе 

Небојша Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић 

Клетт 

Математика, 

збирка задатака 

за седми разред 

основе школе, 

уџбенички 

комплет, 

ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, Сања 

Милојевић, Ненад 

Вуловић 

3 Историја Историја 7, 

уџбеник за седми 

разред 

Радомир Ј. Поповић, 

Емина Живковић, 

Љиљана Недовић, 

Александар 

Клет 
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Тодосијевић, Сања 

Петровић 

Тодосијевић 

4 Географија Географија 7 - 

уџбеник за 7. 

разред основне 

школе 

  

Јелена Миланковић 

Јованов, Дејана 

Ђурђевић (2020) 

  

Дата статус 

5 Биологија БИОЛОГИЈА 7 

уџбеник за 

7.разред основне 

школе 

Горан Корићнац, Ана 

Ђорђевић, Драгана 

Јешић 2019 

КЛЕТТ 

6 Музичка 

кул. 

Музичка култура 

за 7.разред 

Александра Паладин 

Драгана М.Бокан, 2020. 

Нови Логос 

7 Ликовна 

култура 

Ликовна култура 

за 7.разред 

Миливој Мишко 

Павловић, 2020. 

БИГЗ 

8 Енглески 

језик 

English Plus 3 – 

Second Edition, 

енглески језик за 

седми разред 

основне школе, 

седма година 

учења; 

уџбенички 

комплет 

(уџбеник, радна 

свескa) 

Аутори уџбеника: 

Ben Wetz, 

Katrina Gormley. 

  

Аутор радне свеске: 

Kate Mellersh 

Нови Логос 

9 Немачки 

језик 

Maximal 3,  

немачки језик за 

седми разред 

основне школе, 

трећа  година 

учења; 

уџбенички 

комплет 

(уџбеник и радна 

свеска са 

компакт диском) 

Аутори уџбеника: 

Ђорђо Мота, 

Елжбијета Крулак 

Кемписти, 

Дагмар Глик, Керстин 

Рајнке. 

  

Аутори радне свеске: 

Јулија Катарина 

Вебер, Лидија Шобер, 

Сандра Хоман, 

Дагмар Глик. 

Klett 

10 Физика Физика 7, 

уџбеник за седми 

разред основне 

школе 

Катарина Стевановић, 

Марија Крнета, 

Јелена Радовановић 

„БИГЗ 

школство” 

Физика 7, 

 збирка задатака 

са 

лабораторијским 

вежбама и 

решењима  за 

седми разред 

основне школе 

Катарина Стевановић, 

Марија Крнета, 

Радмила Тошовић 
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11 Хемија Хемија 7, 

уџбеник за седми 

разред основне 

школе 

Татјана Недељковић, 

Драгана Анђелковић 

Нови Логос 

Хемија 7, 

лабораторијске 

вежбе са 

задацима за 

седми разред 

основне школе 

12   

  

  

ТИО 

Техника и 

технологија 7 

Уџбеник за 

седми разред 

основне школе; 

Милан Санадер, 

Гордана Санадер, 

Рада Радаковић, 

Весна Шимшић, 

Жељен Шимшић. 

25.2.2020. 

„М&Г ДАКТА“ 

Техника и 

технологија 7 

Материјал за 

конструкторско 

обликовање 

13 Информатик

а 

Информатика и 

рачунарство 

за седми разред 

основне школе; 

Милош Папић, 

Далибор Чукљевић 

16.12.2019 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО

” 

 

8. РАЗРЕД 

Р. бр. ПРЕДМЕТ НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ 

1 Српски језик Читанка 8 српски језик и 

књижевност; Александар Јерков, 

Анђелка Петровић, Катарина 

Колаковић 

Граматика 8, српски језик и 

књижевност за осми разред основне 

школе; Данијела Милићевић, 

Сунчица Ракоњац Николов 

Радна свеска 8, српски језик и 

књижевност за осми разред основне 

школе; Катарина Колаковић, 

Анђелка Петровић, Сунчица Ракоњац 

Николов , Данијела Милићевић  

Вулкан знање 

2 Математика Математика 8 - Уџбеник за 8. разред 

основне школе 

Математика 8 - Збирка задатака са 

решењима за 8. разред основне 

школе 

Круг 

3 Историја Уџбеник са одабраним историјским 

изворима за осми разред основне 

школе; Урош Миливојевић,Зоран 

Павловић, Весна Лучић 

БИГЗ, Београд 
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4 Географија Географија 8, уџбеник за осми разред 

основне школе; Драгана Милошевић, 

Мирослав Грујић 

Вулкан издаваштво 

5 Биологија Биологија 8 уџбеник за 8. разред 

основне школе; Горан Корићанац, 

Ана Ђорђевић, Весна Албијанић  

КЛЕТТ 

6 Музичка кул. Музичка култура 8, уџбеник за осми 

разред основне школе; Јасмина 

Чолић, Александра ХаџиЂорђевић  

Вулкан издаваштво 

7 Енглески језик English Plus 4,Second 

Edition,енглески језик за осми разред 

основне школе,први страни језик, 

осма година учења;уџбенички 

комплет (уџбеники радна свеска); 

Ben Wetz,Diana Rue; аутор радне 

свеске: Janet Hardy-Gould  

НОВИ ЛОГОС 

13 Немачки језик Prima Plus A2.2, осми разред основне 

школе, други страни језик, четврта 

година учења; уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска са компакт 

диском); Frederike Jin, Lutz Rohrmann   

Дата статус 

15 Физика Физика 8, уџбеник за осми разред 

основне школе  

Физика 8, збирка задатака са 

лабораторијским вежбама за осми 

разред основне школе; уџбенички 

комплет; ћирилица; Татјана Мишић, 

Љубиша Нешић, Марина Најдановић 

Лукић 

ВУЛКАН ИЗДАВАШТ 

ВО  

17 Хемија Хемија 8 уџбеник за 8. разред 

основне школе Хемија 8 збирка 

задатака са лабораторијским вежбама 

за 8.разред основне школе; Маја 

Шумар Ристовић   

ВУЛКАН ИЗДАВАШТ 

ВО  

19  ТИО Уџбеник Технике и технологије за 8. 

разред основне школе; Милан и 

Гордана Санадар, Миомир 

Филиповић и Зоран Богатиновић  

М&Г Дакта 

20 Информатика Уџбеник Информатике и рачунарства 

за 8. разред основне школе; Милош 

Папић и Далибор Чукљевић 

Вулкан знање 

2.4. Четрдесетоднева радна недеља 

Задужења наставника у оквиру редовне наставе  и других сегмената педагошког рада предвиђена су 

у оквиру четрдесеточасовне радне недеље ( у прилогу). 

2.5.  Распоред часова 

Распоред часова је доступан ученицима, родитељима ученика и другим чиниоцима који прате 

живот и рад школе на огласној табли и сајту школе. Замене за одсутне наставнике одређиваће директор, 

помоћник директора, односно педагог школе.  

Распоред часова је прилагођен новонасталој организацији, како би се организовала настава на нивоу свих 

одељења; у случају измена саме организације  и распоред ће бити нужно промењен. 
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У прилогу распореди часова за млађе и старије разреде. 

* За ученицу која   ради по ИОПу, а у складу са њеним могућностима, израђен је посебан распоред часова и 

времена боравка у школи. 

2.6.  Ритам радног дана 

У складу са одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду 

школа од 27.8.2021. и Стручног упутства министарства просвете за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/22., школа ће почети рад по првом 

моделу. 

На основу свих показатеља и услова које захтева Стручно упутство, донети су предлог 

дневне временске динамике-распоред звона и распоред одељења по сменама. Сва одељења биће 

подељена у две смене, као и претходних година, парну и непарну смену. Промена смена на 

недељном нивоу. 

Настави присуствују сви ученици датог одељења. 

Дневна временска динамика-распоред звона 

Распоред звона за ученике од 1. до 4. разреда 

ЧАС ПРЕ ПОДНЕ ЧАС ПОСЛЕ ПОДНЕ 

Пре наставе 7.50 Пре наставе 13.00 

1. 8.00 – 8.45 1. 13.10 – 13.55 

2. 8.50 – 9.35 2. 14.00 – 14.45 

Одмор 9.50 3. 14.50 –15.35 

3. 9.55 – 10.40 Одмор 15.50 

4. 10.45 – 11.30 4. 15.55 – 16.40 

5. 11.35 – 12.20 5. 16.45 – 17.30 

6. 12.25 – 13.10 6. 17.35 – 18.20 

 

Распоред звона за ученике од 5. до 8. разреда 

ЧАС ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

Пре наставе 7.50 13.50 

1. 8.00 – 8.45 14.00 – 14.45 

2. 8.50 – 9.35 14.50 – 15.35 

Одмор 9.50 15.50 

3. 9.55 – 10.40 15.55 – 16.40 

4. 10.45 – 11.30 16.45 – 17.30 

5. 11.35 – 12.20 17.35 – 18.20 

6. 12.25 – 13.10 18.25 – 19.10 

7. 13.15 – 14.00 19.15 – 20.00 
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 2.7.  Распоред главних дежурних 

        у прилогу 

              Припремљен је  у складу са распоредом часова наставника, захтевима које распоред школских 

просторија намеће и принципима безбедности ученика (у прилогу)                                                    

2.8.  Термини индивидуалних консултација са наставницима 

Обзиром да школа реализује наставу у измењеним условима, препорука министарства просвете је 

обављање консултација са родитељима/старатељима кроз неки од видова електронске комуникације. 

У случају потребе да родитељ ипак неодложно треба да посети школу, наставника или стручног 

сарадника, термин ће договорити са одељенским старешином, како би се испоштовале мере заштите . 

 2.9.  Распоред допунске наставе 

Израђен у складу са распоредом, налази се у прилогу. 

2.10.  Распоред додатне наставе  

        Израђен у складу са распоредом, налази се у прилогу 
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3.    ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

3.1. Директор школе – програм рада 

Програм рада директора школе сачињен је на основу Закона о основном образовању, Статута 

школе, Правилника о стандардима компетенција директора установа образовања и других прописа који се 

односе на рад директора. 

Послови директора школе обухватају укупну организацију рада школе, педгошко инструктивни 

рад, рад са наставницима и стручним сарадницима на организацији планираних задатака, остваривање 

увида у реализацију Годишњег програма рада школе, нормативну делатност школе, сарадњу са друштвеном 

средином и родитељима. 

Инструктивно – педагошки рад 

Директор ће организовати, усмеравати, реализовати и помагати при планирању и прављењу 

програма за целокупан васпитно-образовни рад, припремању за рад и коришћењу савремених метода, 

облика и средстава. Посебну пажњу посветиће приправницима и млађим наставницима уз сарадњу са 

педагогом и психологом. Пружаће стручну помоћ у вођењу педагошке документације. 

Инструктивно – педагошко деловање у стручним телима 

У овим активностима директор ће од почетка учествовати у усмеравању и усклађивању свих 

планова. У току школске године усмераваће рад стручних органа школе да би се програм што рационалније 

и доследније реализовао. У случају потребе предлагаће измене и допуне које омогућавају успешнију 

реализацију васпитно - образовног рада. 

Праћење остваривања планова и програма 

Увид у реализацију плана рада оствариће прегледом педагошке документације према потреби, 

праћењем часова свих облика наставе, присуством седницама тимова, актива и других стручних органа 

школе. Сталним праћењем програма и њихове реализације као и спровођењем одлука надзорних и других 

стручних органа, обезбеђиваће се законитост у раду школе. 

Праћење и редовно остваривање административно-управних послова 

У сарадњи са стручним сарадницима радиће на изради тромесечних, полугодишњих и годишњих 

анализа образовно - васпитног рада и реализацији програма школе. Директор ће учествовати у изради 

анализе рада школе као и изради годишњег извештаја о своме раду и раду школе као и изради осталих 

извештаја на захтев Министарства просвете, градске управе и других надлежних органа. Учествоваће у 

планирању набавке наставних средстава и коришћење истих. Посебну пажњу ће посветити очувању здраве 

животне средине и уређењу радног окружења. 

Учешће у раду стручних и управних органа 

У сарадњи са педагогом, психологом и библиотекаром израђиваће оперативни план рада школе, по 

месецима. У току месеца посебно ће пратити свакодневну реализацију распореда часова и других планова. 

Присуствоваће свим седницама стручних органа школе и дати свој допринос, уколико не буде службено 

спречен. 
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План рада директора школе 

  Активности Време реализације  Носиоци реализације 

IX-X XI-I II-III IV-V VI-

VIII 
  

Организациони послови у 

вези са почетком школске 

године (пријем ученика, 

кадровска питања, бројно 

стање ученика, сагледавање 

хигијенско – техничке 

уређености школе итд.) 

Све сегменте рада и 

организације сагледавати у 

складу са епидемиолошким 

мерама и чињеницама 

 

          ПП служба, Наставно веће, 

директор 

Утврђивање и усвајање 

Годишњег плана рада школе 

за школску 2021/2022. годину 

          Наставно веће, Школски 

одбор 

Преглед школских програма, 

годишњих и месечних 

планова рада 

          

  

ПП служба 

Припремање података, 

попуњавање упитника за 

информативни преглед 

школе на почетку школске 

године за потребе 

Министарства просвете и 

Градског секретеријата за 

образовање 

  

  

        

  

Директор, ПП служба 

Сарадња са родитељима, 

родитељски састанци и Савет 

родитеља 

          Директор 

Учешће у организовању 

ђачких екскурзија 

          Директор 

Набавка нових наставних 

средстава и школске опреме, 

послови везани за радове на 

згради и уређење школског 

простора 

  

  

        Директор 

Посета часовима редовне 

наставе и осталим видовима 

непосредног рада са 

ученицима у циљу 

оставривања увида у 

реализацију Годишњег плана 

рада и пружања стручне 

помоћи наставницима, 

одељенским старешинама у 

решавању тешкоћа на које у 

свом раду наилазе 

          Директор 

Остваривање увида у 

организацију наставе и 

активности у продуженом 

боравку 

          Директор 
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Саветодавни рад са 

ученицима који имају 

тешкоће у учењу и понашању 

          Директор, ПП служба 

Сарадња са секретаром, 

рачуноводством, ПП 

службом и библиотекаром и 

праћење рада ових служби 

          Директор 

Праћење и подстицање 

примене Правилника о 

безбедности ученика 

          

  

Директор, одељенске 

старешине 

Вредновање и 

самовредновање школе 

          Директор, Наст. веће 

Очување школске имовине и 

процена степена оштећења 

          Директор 

Организовање и праћење 

стручног усавршавања 

наставника у школи и ван ње 

          

  

ПП служба 

Конципирање нових 

пројеката на унапређењу 

васпитно – образовног рада у 

школи 

  

  

        Директор, Наст. веће, ПП 

служба 

Сарадња са друштвеном 

средином 

          Директор 

Сачињавање оперативног 

плана рада 

          Директор 

Учешће у превенцији 

малолетничке деликвенције 

          Директор, ПП служба 

Праћење активности у 

оквиру изборних предмета на 

нивоу 1 – 8. разреда 

          

  

Директор, ПП служба 

Информисање  о успеху и 

владању ученика на крају 1. 

класификационог периода 

          Наставничко веће 

Посета часовима редовне 

наставе 

          Директор 

Праћење часова изборних 

предмета 

          Директор 

Увид у рад продуженог 

боравка 

          Директор 

Праћење остваривања 

развојног плана 

          Директор 

Разматрање питања из 

нормативне делатности 

школе 

          Директор 

Сарадња са наставницима на 

унапређивању наставног 

процеса (организовање 

међусобних посета 

наставника, отворени часови, 

тимски рад, саветовање) 

          Директор 

Анализа успеха и владања на 

крају сваког 

класификационог периода, 

утврђивање мера за 

          Директор 
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побољшање успеха 

Праћење израде завршног 

рачуна школе 

          Директор 

Праћење припрема за 

обележавање Нове године 

    

  

        

Организовање пописа 

инвентара у школи 

          Директор 

Посета часовима и 

одељењима где има доста 

недовољних оцена и посета 

часовима допунске и додатне 

наставе и слободних 

активности, изборних 

предмета и факултативних 

активности 

          Директор 

Aнализа резултата рада 

школе у првом полугодишту 

школске 2021/2022. године 

          Директор, Наст. веће 

Инструктивно – педагошки 

увид и надзор над радом 

наставника и других служби 

у школи 

          Директор 

Сагледавање стања основних 

и материјалних средстава 

после пописа 

  

          Директор, рачуновођа, 

секретар 

Контрола обављених послова 

на одржавању објекта током 

распуста 

          

  

Директор 

Припрема за почетак другог 

полугодишта 

  

          Директор, секретар 

Организовање прославе 

школске славе Светог Саве и 

Дана Школе 

          Директор 

Одржавање планираних 

седница стручних органа 

          Директор 

Праћење остваривања 

развојног плана 

          Директор, рачуновођа 

Полугодишњи извештаји о 

реализацији плана и 

програма школе и директора 

          Директор, ПП служба 

Припрема предлога 

финансијског плана 

          Директор 

Израда плана јавних набавки           Директор, секретар, 

рачуновођа 

Координација рада на изради 

завршног рачуна и 

сагледавање материјално - 

финансијског пословања 

          Директор 

Рад на уређењу школског 

простора и дворишта 

          Директор, ПП служба 

Припреме за упис ученика у 

први разред 

          Директор 
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Обилазак одељења у којима 

се јављају васпитно – 

дисциплински проблеми 

          Директор, ПП служба 

Рад на очувању школске 

имовине 

          Директор 

Увид у рад техничке службе           Директор 

Појачана активност на 

праћењу реализације рада 

школе и предузимање мера за 

евентуалне пропусте 

          Директор 

Анализа рада стручних 

актива и унапређивања 

васпитно - образовне 

делатности 

          Директор 

  

Анализа броја и узрока 

изостанака ученика са 

стручним сарадницима и 

одељењским старешинама 

          Директор, ПП служба, 

одељенске старешине 

Анализа рада одељенских 

заједница и одељењских 

старешина 

          Директор 

Припремање и одржавање 

родитељског састанка за 

родитеље осмака, поводом 

уписа ученика у средње 

школе и прославе Мале 

матуре 

          Директор 

Инструктивно – педагошки 

рад, посета часовима редовне 

наставе 

          Директор 

Учествовање у изради 

концепције и координација 

послова при изради 

Годишњег плана рада школе 

за школску 2021/2022. годину 

          Директор 

Разматрање и утврђивање  

успеха и владања ученика 

осмог разреда 

          Директор 

Припрема за упис ученика 

осмог разреда у редње школе, 

полагање завршног испита 

          Директор 

Учешће на седницама 

стручних органа школе 

          директор 

Израда плана радова које 

треба извести у школи за 

време летњег распуста 

          Директор 

Учешће у реализацији 

представљања средњих 

школа наше општине 

ученицима осмог разреда и 

њиховим родитељима у 

оквиру школе 

          директор 

Саветодавни рад са 

ученицима и родитељима 

          Директор, ПП служба 
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Организовање културних 

активности везаних за 

испраћај осмака 

          Директор 

Планирање екскурзија за 

следећу школску годину 

          Директор, ПП служба 

Утврђивање кадровских 

потреба за наредну школску 

годину 

          Директор 

Организовање припремне 

наставе за поправне и 

разредне испите 

          Директор 

Информације о извршеним 

припремама за почетак 

школске 2021/2022. године 

          Директор 

Извештај Директора школе о 

праћењу остваривања плана и 

програма и Годишњег плана 

рада школе за школску 

          Директор 

Анализа вредновања и 

самовредоновања 

          Директор 

Учешће у изради распореда 

рада свих служби у школи 

  

  

        Директор 

Стручно усавршавање           Директор 

        

3.2. План рада помоћника директора школе 

У оквиру  годишњег плана рада за школску 2020/2021.  годину, помоћник директора школе обављаће 

следеће послове везане за неометан рад мреже школа на терену: 

- Програмирање; 

- Организовање; 

-Руковођење; 

-Евалуација; 

-Педагошко-инструктивни рад 

  

Садржај рада 

  

Време реализације Носиоци активности 

Учешће у изради Годишњег плана 

рада школе и извештаја о раду школе 

Август/септембар Директор, помоћник директора, 

педагошки колегијум, стручни 

сарадници 

Израда личног годишњег плана  рада Август/септембар Помоћник директора 

Израда распореда свих облика наставе Август/септембар Наставници, руководиоци стручних 

већа, директор школе. Помоћник 

директора 

Координација рада школских служби Континуирано током 

године 

Помоћник директора, секретар, шеф 

рачуноводства, административни 

радник 

Учешће у планирању и програмирању Август/септембар Директор, помоћник директора, 

педагошки колегијум, стручни 

сарадници 

Израда и организација дежурства 

наставника 

Август/септембар Директор, помоћник директора 

Организовање одељенских већа, Септембар, током године Директор, помоћник директора 
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праћење успеха и постигнућа ученика педагог 

Педагошки рад ( помоћ наставницима 

у вођењу школске евиденције) 

Континуирано Помоћник директора, 

стручни сарадници 

Организација часова одсутних 

наставника 

Током године Директор, помоћник директора, 

педагог, психолог 

Организација ваннаставних 

активности, распореда предавања, 

посета, систематских прегледа, 

приредби 

Током године Директор, помоћник директора, 

педагошки колегијум, стручни 

сарадници 

Праћење реализације наставе Током године Директор, помоћник директора, 

стручни сарадници 

Преглед педагошке документације Током године Директор, помоћник директора, 

стручни сарадници 

Учешће у раду стручних већа и тимова Током године Директор, помоћник директора, 

председници и чланови тимова 

Сарадња са институцијама Током године Специјални педагог 

Представници институција предавачи 

Праћење и организација 

снабдевености школе хигијенским 

средствима, наставним материјалом и 

свим средствима потребним за 

неометано одвијање наставе 

Током године Директор, помоћник директора 

Помоћно-техничко особље 

Организација школских, општинских 

и окружних такмичења којима је 

школа домаћин 

Током године Директор, помоћник директора, 

стручни сарадници, предметни 

наставници 

Организација школских ( разредних и 

поправних) испита, као и завршног 

испита 

Фебруар - април Директор, помоћник директора 

Предметни наставници 

  

 3.3. Наставничко веће 

Чланови Наставничког већа су: директор школе, сви наставници и стручни сарадници. Наставничко 

веће ради у седницама. Наставничко веће решаваће следећа питања: 

o   организација рада целе школе, наставе, подела предмета, одељенских старешинстава, задужење за 

руководиоце струћних већа, кабинете, ученичких организације, формирање одељења, годишњих задужења 

настаника, формирање комисија НВ и делокруг њиховг рада, утврђивање ритма радног дана; 

o   праћење рада наставника и успеха ученика: анализа успеха ученика на тромесечјима, полугодишту и 

крају године, праћење реализације свих програма школе, фонда часова; 

o   мотивација ученика и наставника за успешнији образовно – васпитни рад, програмирање рада 

наставника и ученика, организовање и спровођење такмичења ученика, похваљивање и награђивање 

ученика, додела признања; 

o   педагошка истраживања у школи и вршење одређених анализа; 

o   праћење остваривања програма стручног, педагошког усавршавања; 

o   праћење унапређења рада школе и даље подстицање. 
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ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 Активности Време реализације Носиоци реализације 

IX-X XI-I II-III IV-V VI-

VIII 

 

Разматрање и усвајање 

Годишњег програма рада школе 

за школску 2021/2022. годину 

          ПП служба, Наставно 

веће, директор 

Разматрање и усвајање 

Годишњег извештаја о 

остваривању Годишњег плана 

рада школе за школску 2020/21. 

-извештај о самовредновању 

школе 

-извештај о реализацији 

развојног плана 

-извештај о стручном 

усавршавању 

          ПП служба, Наставно 

веће, директор 

Руководиоци тимова 

Усвајање структуре 40 – то 

часовне радне недеље 

          Наставно веће, 

Школски одбор 

Усвајање распореда часова за 

школску 2021/2022. годину 

          ПП служба 

Директор школе 

Наставничко веће 

Снабдевеност ученика 

уџбеницима и школским 

прибором 

  

  

        

  

Директор, ПП служба 

Припреме за обележавање Дечје 

недеље 

          Директор 

Актив учитеља 

Координатор Радост 

Европе 

Текућа питања           Директор 

Педагог 

Избор представника чланова 

Наставничког већа за чланове 

Школског одбора 

          Директор 

Секретар 

  

Анализа активности везаних за 

Дечју недељу 

  

  

  

  

      

  

Директор 

Актив учитеља 

Координатор Радост 

Европе 

Извештај квалитета фонда знања 

ученика  – иницијални тестови 

          Директор 

Руководиоци стр.већа 

Анализа успеха и понашања 

ученика после првог 

класификационог периода 

        

  

  Директор, ПП служба 

Разматрање реализације 

глобалних и оперативних 

планова рада 

          Директор, ПП служба 

Руководиоци стр.већа 

Разматрање реализације 

наставних и ваннаставних 

активности 

  

  

        Директор, ПП служба 

Руководиоци стр.већа 

Разматрање успеха и владања 

ученика на крају првог 

полугодишта 

          Директор, ПП служба 

Руководиоци стр.већа 

Разматрање реализације           Директор, ПП служба 
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оперативних и глобалних 

планова рада 

  Руководиоци стр.већа 

Разматрање изостанака ученика 

и доношење мера за њихово 

смањење 

  

  

        Директор, Наст. веће, 

ПП служба 

Припрема прославе Дана Светог 

Саве 

          Директор 

Коодинатори 

Анализа рада стручних већа и 

мере за њихово унапређивање 

          Директор, ПП служба 

Руководиоци стр.већа 

Извештај комисије за попис 

инвентара 

          Директор, шеф 

рачуноводства 

Анализа прославе Дана Светог 

Саве 

          

  

Директор, ПП служба 

Наставничко веће 

Анализа стручног усавршавања 

наставника за време зимског 

распуста 

          Наставничко веће 

Анализа вођења педагошке 

документације 

          Директор, ПП служба 

Руководиоци стр.већа 

Извештај стручног већа са 

стручног усавршавања 

          Директор, ПП служба 

Руководиоци стр.већа 

Остваривање плана 

професионалне орјентације 

ученика 

    

  

      Директор 

ПП служба 

Чланови Тима 

Анализа облика и садржаја 

сарадње школе и породице и 

унапређење рада на том плану 

        

  

  Директор, ПП служба 

Руководиоци стр.већа 

Разматрање и усвајање 

извештаја о реализацији 

образовно – васпитних задатака 

у 3. квалификационом периоду 

          

  

Директор 

ПП служба 

Наставничко веће 

Разматрање извештаја о успеху 

и понашању ученика и мере за 

побољшање 

          Директор 

ПП служба 

Наставничко веће 

Разматрање извештаја 

друштвених и слободних 

активности ученика 

          Директор 

ПП служба 

Наставничко веће 

Реализација остварених 

слободних активности 

    

  

      Директор 

ПП служба 

Наставничко веће 

Разматрање предлога о раду 

стручних орагана за наредну 

школску годину 

          Директор 

Усвајање концепције програма 

рада школе за наредну школску 

годину 

          Директор 

ПП служба 

Наставничко веће 

Подела предмета на наставнике 

и други задаци за наредну 

школску годину 

          Директор, Наст. веће 

Доношење одлуке о прослави 

завршетка осмог разреда 

          Директор 

Доношење одлуке о коришћењу 

уџбеника и приручника за 

наредну школску годину 

      

  

    Директор 
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Избор разредних старешина и 

руководиоца стручних већа за 

наредну школску годину 

          Директор 

ПП служба 

Наставничко веће 

Доношење одлуке о наградама и 

похвалама ученика, вуковаца и 

избор ученика генерације 

          Директор 

ПП служба 

Наставничко веће 

Доношење одлуке о полагању 

поправних и разредних испита и 

извођењу припремне наставе 

          Директор 

ПП служба 

Наставничко веће 

 Разматрање и усвајање 

извештаја о раду ученичких 

организација, извештаја о 

коришћењу библиотеке 

          Директор, 

Наставничко веће 

Разматрање реализације успеха 

и дисциплине ученика на крају 

другог полугодишта 

          

  

Директор, ПП служба 

Руководиоци стр.већа 

Анализа изостанака ученика на 

крају школске 2020/21. године 

          Директор, ПП служба 

Руководиоци стр.већа 

Извештај о раду стучних већа у 

школској 2021/22.години 

          Директор, 

Наставничко веће 

Усвајање нацрта програма рада 

за школску 2022/2023. годину 

        

  

  Директор, 

Наставничко веће 

Организација припремне 

наставе и поправних испита 

          Директор, ПП служба 

Усвајање резултата поправних 

испита и утврђивање коначног 

успеха на крају 2021/2022. 

године 

          Директор, 

Наставничко веће 

Разматрање структуре 40 – 

часовне радне недеље за 

школску 2022/2023. годину 

          Директор, 

Наставничко веће 

ПП служба 

  

3.4. Разредна већа 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА 

Руководилац: Милица Дуловић 

Чланови разредног већа: Александра Вујатовић, Андријана Вучинић, Анђела Петровић, Ана Павловић, 

Маја Николић, Милена Лутовац, Мирјана Станковић, Немања Миладиновић 

  

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

Утврђивање плана и програма разредног већа септембар чланови већа 

Договор о коришћењу уџбеника и прибора септембар чланови већа 

Организација рада у постојећим условима током 

трајања пандемије COVID -19 (on line, непосредни 

рад) 

септембар чланови већа 

Разрада плана превенције инфекције вирусом COVID 

-19 

септембар чланови већа 

Договор око реализације наставе предмета Дигитални 

свет 

септембар чланови већа 
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Размена искустава коришћења дигиталне учионице септембар чланови већа 

Припрема за коришћење електронског дневника септембар чланови већа 

Прављење распореда часова, изборни предмети септембар чланови већа 

Договор око плана рада допунске наставе септембар чланови већа 

Годишњи и месечни планови рада септембар чланови већа 

Прављење распореда за тематске и угледне часове (у 

оквиру годишњег плана) 

септембар чланови већа 

Први родитељски састанак септембар чланови већа 

Адаптација ученика на рад у школи октобар чланови већа 

Оптерећеност ученика обимом градива октобар чланови већа 

Евидентирање ученика за допунску наставу октобар чланови већа 

Планирање излета и рекреативне наставе октобар чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

тромесечја 

новембар чланови већа 

Анализа реализоаних садржаја из предмета Дигитални 

свет и примена ИКТ кроз дигиталну учионицу 

новембар чланови већа 

Реализација плана и програма новембар чланови већа 

Израда низа задатака објективног типа новембар чланови већа 

Родитељски састанак новембар чланови већа 

Припреме за прославу Нове Године децембар чланови већа 

Договор око Новогодишњег базара децембар чланови већа 

Израда тестова за полугодишњу проверу знања јануар чланови већа 

Родитељски састанак јануар чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

јануар чланови већа 

Реализација плана и програма јануар чланови већа 

Анализа реализоаних садржаја из предмета Диги-

тални свет и примена ИКТ кроз дигиталну учио-ницу 

јануар чланови већа 

Реализована дообука и размена искустава за приме-ну 

дигиталне учионице 

јануар чланови већа 

Анализа вођења електронског дневника јануар чланови већа 

Припреме за обележавање Дана Светог Саве и Дана 

школе 

јануар чланови већа 

Мере за побољшање успеха и дисциплине фебруар чланови већа 

Анализе провере технике читања фебруар чланови већа 

Евидентирање ученика који заостају у раду фебруар чланови већа 

Обележавање Дана жена март чланови већа 

Разматрање здравственог стања ученика март чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег тро-

месечја 

април чланови већа 

Реализација плана и програма април чланови већа 

Родитељски састанак април чланови већа 

Сарадања са родитељима и анализа посећености 

Отворених врата 

април чланови већа 

Садржаји који се односе на професионалну орје-

нтацију 

април чланови већа 

Припреме за екскурзују, излет мај чланови већа 
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Међуодељенска такмичења мај чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају школске 

године кроз различите видове реализовања наставе 

јун чланови већа 

Реализација плана и програма јун чланови већа 

Анализа реализације излета, посета и рекреативне 

наставе 

јун чланови већа 

Анализа реализоаних садржаја из предмета Диги-

тални свет и примена ИКТ кроз дигиталну учионицу 

јун чланови већа 

Анализа вођења електронског дневника јун чланови већа 

Родитељски састанак јун чланови већа 

Анализа и допуна мера и поступака у реализаци 

активности превенције инфекције вирусом COVID -19 

континуирано чланови већа 

Комуникацијске вештине континуирано чланови већа 

 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА 

Руководилац већа: Мирјана Симоновић       

Чланови разредног већа: Данијела Маниташевић,Маријана Кљајевић,Ана Павловић,Милица Дувњак,Ана 

Тодосијевић,Мирјана Шеша,Ивана Живановић,Александра Костић,Драган Живановић 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

Учешће у реализацији програма за пријем првака септембар Чланови већа 

Утврђивање плана и програма разредног већа септембар Чланови већа 

Коришћење уџбеника,свезака и прибора септембар Чланови већа 

Израда распореда часова,слободних 

активности,изборни предмети 

септембар Чланови већа 

Утврђивање годишњих и месечних планова рада 

часова одељенског старешине;Разговор о исхододном 

планирању 

септембар Чланови већа 

Реализација наставе услед тренутне епидемиолошке 

ситуацијe(COVID-19) 

септембар Чланови већа 

Организовање расподеле новоуписаних ученика септембар Чланови већа,директор 

,педагог и психолог 

План рада допунске наставе септембар Чланови већа 

Израда и спровођење иницијалних тестова септембар Чланови већа 

Израда распореда за тематске и угледне часове(у 

оквиру годишњег плана),извештаја са семинара 

септембар Чланови већа 

Израда плана стручног усавршавања учитеља за 

текућу школску годину 

септембар Чланови већа,директор 

Договор о начину сарадње са родитељима”Отворена 

врата” септембар Чланови већа 

Први родитељски састанак септембар Чланови већа 

Припрема и подела задужења за такмичења у 

2.разреду 

септембар Чланови већа 

Уједначавање критеријума оцењивања октобар Чланови већа 

Обележавање “Дечије недеље” октобар Чланови већа 

Евиндетирање ученика за допунску наставу октобар Чланови већа 
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Планирање полудневних и једнодневних екскурзија октобар Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

тромесечја 

новембар Чланови 

већа,педагог,психолог,дир

ектор 

Реализација плана и програма новембар Чланови већа 

Реализација и учешће на планираним семинарима и 

осталим облицима стручног 

усавршавања,усавршавање компетенције наставника 

новембар Чланови већа 

Родитељски састанак новембар Чланови већа 

Припреме за прославу Нове године и договор у вези 

са новогодишњим базаром 

децембар Чланови већа 

Израда тестова за полугодишу проверу знања децембар Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају полугодишта децембар Чланови 

већа,педагог,психолог,дир

ектор 

Реализација плана и програма,стручног 

усавршавања,угледних часова 

децембар Чланови већа 

Мере за побољшање успеха и дисциплине,разговор о 

ученицима који спорије напредују 

децембар децмбар 

Родитељски састанак децембар Чланови већа 

Припреме и подела задужења за прославу Светог Саве јануар Чланови већа,актив 

учитеља 

Припреме и подела задужења за прославу Дана школе фебруар Чланови већа,актив 

учитеља 

Одабир и припрема  за такмичење “Мислиша” и 

“Мала олимпијада 

фебруар Чланови већа 

Реализација планираних школских такмичења март Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег 

тромесечја 

април Чланови 

већа,педагог,психолог,дир

ектор 

Реализација плана и програм април Чланови већа 

Родитељски састанак април Чланови већа 

Припрема за екскурзију,излет мај Чланови већа 

Међуодељенска такмичења(Спортска недеља) мај Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају школске 

године 

јун Чланови 

већа,педагог,психолог,дир

ектор 

Реализација плана и програма,стручно усавршавање јун Чланови већа 

Реализација посета  и излета  јун Чланови већа 

Родитељски састанак јун Чланови већа 

Анализе и допуне мера и поступака реализације 

активности превенције инфекције COVID-19 

континуирано Чланови већа 
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ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА 

Руководилац већа: Марта Димитријевић 

 Чланови разредног већа: Јелена Веселиновић, Милена Џамић, Сњежана Чворовић, Маја Тодоровић, 

Татијана Магделинић, Биљана Рајичевић, Немања Тасић, Милутин Вујадиновић 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

Утврђивање плана и програма разредног већа септембар Чланови већа 

Израда распореда часова,слободних 

активности,изборни предмети 

септембар Чланови већа 

Утврђивање годишњих и месечних планова рада 

часова одељенског старешине 

септембар Чланови већа 

Реализација наставе услед тренутне епидемиолошке 

ситуацијe(COVID-19) 

септембар Чланови већа 

Организовање расподеле новоуписаних ученика септембар Чланови већа,директор 

,педагог и психолог 

План рада допунске наставе септембар Чланови већа 

Израда и спровођење иницијалних тестова септембар Чланови већа 

Израда распореда за тематске и угледне часове(у 

оквиру годишњег плана),извештаја са семинара 

септембар Чланови већа 

Израда плана стручног усавршавања учитеља за 

текућу школску годину 

септембар Чланови већа,директор 

Договор о начину сарадње са родитељима”Отворена 

врата” 

септембар Чланови већа 

Први родитељски састанак септембар Чланови већа 

Уједначавање критеријума оцењивања 
октобар 

Чланови већа 

Обележавање “Дечије недеље” 
октобар 

Чланови већа 

Планирање полудневних и једнодневних екскурзиј 
октобар 

Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

тромесечја 

новембар Чланови 

већа,педагог,психолог,дир

ектор 

Реализација плана и програма новембар Чланови већа 

Реализација и учешће на планираним семинарима и 

осталим облицима стручног 

усавршавања,усавршавање компетенције наставника 

новембар Чланови већа 

Родитељски састанак новембар Чланови већа 

Припреме за прославу Нове године и договор у вези 

са новогодишњим базаром 

децембар Чланови већа 

Израда тестова за полугодишу проверу знања децмбар Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају полугодишта децмбар Чланови 

већа,педагог,психолог,дир

ектор 

Реализација плана и програма,стручног 

усавршавања,угледних часова 

децмбар Чланови већа 

Мере за побољшање успеха и дисциплине,разговор о 

ученицима који спорије напредују 

децмбар Чланови 

већа,педагог,психолог,дир

ектор 
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Родитељски састанак децмбар Чланови већа 

Припреме и подела задужења за прославу Светог Саве јануар Чланови већа, Актив 

учитеља 

Припреме и подела задужења за прославу Дана школе фебруар Чланови већа, Актив 

учитеља 

Одабир и припрема  за такмичење “Мислиша” и 

“Мала олимпијада 

фебруар Чланови већа,  

Реализација планираних школских такмичења март Чланови већа, Актив 

учитеља 

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег 

тромесечја 

април Чланови 

већа,педагог,психолог,дир

ектор 

Реализација плана и програм април Чланови већа 

Родитељски састанак април Чланови већа 

Припрема за екскурзију,излет мај Чланови већа 

Међуодељенска такмичења(Спортска недеља) мај Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају школске 

године 

јун Чланови већа 

Реализација плана и програма,стручно усавршавање јун Чланови већа 

Реализација  јун Чланови већа 

Родитељски састанак јун Чланови већа 

Анализе и допуне мера и поступака реализације 

активности превенције инфекције COVID-19 

контуинирано Чланови већа 

 
 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА 

Руководилац већа: Бојана Блажевић Р. 

Диана Чумић, Ангелина Мирковић, Весна Радовић, Далиборка Павић, Тамара Биочанин и 

Кристина Матовић. 

 

Активности Време 

реализације 

Начин и носиоци 

реализације 

Евалуација 

Доношење и усвајање 

програма рада Разредног већа  

за школску 2020/2021.годину 

август-

септембар 

руководилац 

већа, чланови 

већа,педагог 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Израда распореда часова август-

септембар 

чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Израда годишњих и месечних 

планова рада 

август- 

током целе 

године 

чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Договор о изради и 

спровођењу иницијалних 

тестова 

август-

септембар 

чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Организација рада у 

постојећим условима током 

трајања пандемије COVID -19 

(on line, непосреднирад) 

август- 

септембар 

чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 
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Разрада плана превенције 

инфекције вирусом COVID -19 

август - 

септембар 

  Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Договор о распореду 

писмених задатака, 

контролних и писмених вежби 

септембар, 

јануар 

чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Договор о коришћењу 

уџбеника, школског прибора, 

штампе 

август, 

септембар 

чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Договор о планирању 

дестинација за реализацију 

посета, излета и наставе у 

природи 

  

септембар, 

јануар 

чланови већа, 

актив учитеља, 

директор школе 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Прављење распореда за 

тематске и угледне часове (у 

оквиру годишњег плана) 

август, 

септембар 

чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа и 

Рамонди 

Уједначавање критеријума 

оцењивања 

током целе 

године 

чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Укључивање ученика у рад 

секција, допунске, додатне 

наставе и слободних 

активности 

септембар и 

током целе 

године 

чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Договор о набавци додатне 

литературе и наставних 

средстава 

септембар чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Избор програма за стручно 

усавршавање 

септембар чланови 

већа,актив 

учитеља, ПП 

служба, директор 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Родитељски састанци квартално чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Анализа и допуна мера и 

поступака у реализације 

активности превенције 

инфекције вирусом COVID -

19 

током целе 

године 

  Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Планирање организације 

базара 

септембар чланови већа 

,актив учитеља, 

ПП служба, 

директор 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Евидентирање  и праћење 

ученика са потешкоћама у 

учењу 

током целе 

године 

чланови већа ПП 

служба, ТИО 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Анализа и утврђивање успеха 

и дисциплине на крају сваког 

квартално чланови 

већа,руководила

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 
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класификационог периода ц већа ПП 

служба, директор 

седнице Разредног већа 

Анализа ваннаставних 

активности - секција 

током целе 

године 

чланови већа, 

ПП служба, 

директор 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Мере за побољшање успеха и 

владања 

током целе 

године 

чланови већа, 

педагог 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Реализација наставног плана и 

програма 

током целе 

године 

чланови већа, 

педагог, 

директор 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Сарадања са родитељима и 

анализа посећености 

Отворених врата 

током целе 

године 

чланови већа, 

педагог, 

директор 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Сарадња са библотекаром, 

припреме за „Читалачку 

значку“ 

током целе 

године 

чланови већа, 

библиотекарка 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Припреме за прославу Нове 

године 

децембар чланови 

већа,родитељи 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Припреме за обележавање и 

прославу Дана школе као и 

Дана жена 

фебраур, 

март 

чланови већа, 

актив учитеља 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Припреме за такмичење из 

математике 

септембар- 

јануар 

чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Организовање школских и 

учешће на општинским 

такмичењима 

децембар, 

јануар, 

фебруар, 

март 

чланови већа, 

педагог, 

директор 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Праћење реализације 

предузетих мера за 

побољшање успеха и 

дисциплине 

током целе 

године 

чланови већа, 

директор, 

педагог 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Разматрање здравственог 

стања ученика 

април, мај чланови већа, 

Дом здравља 

Вождовац 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Резултати ученичких 

такмичења, награде и похвале 

најуспешнијих ученика 

мај, јун чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Анализа критеријума 

оцењивања - усаглашавање 

током целе 

године 

чланови већа, 

педагог 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Организовање и извођење 

једнодневих излета 

мај, јун чланови већа, 

руководилац, 

директор, 

педагог 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Сарадња са педагогом и 

родитељима 

током целе 

године 

чланови већа, 

директор, 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 
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педагог, 

психолог, 

родитељи 

седнице Разредног већа 

Корелација рада наставника и 

праћење квалитета наставе у 

одељењу-примена савремених 

облика и метода рада 

мај, јун чланови већа, 

директор, 

педагог, 

психолог 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Извештавање Одељенског 

већа о раду и сачињавање 

других извештаја и анализа 

квартално чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Међуодељенска такмичења мај, јун чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Анализа реализације излета, 

посета и рекреативне наставе 

мај, јун чланови већа, 

директор 

Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Израда и спровођење 

годишњих тестова из 

појединих предмета 

јун чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Анализа и допуна мера и 

поступака у реализацији 

активности превенције 

инфекцијев ирусом COVID -

19 

током целе 

године 

чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

Комуникацијске вештине током целе 

године 

чланови већа Чланови Разредног већа, 

Записник у Ес дневнику са 

седнице Разредног већа 

 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА 

 Руководилац већа: Наташа Јевтић- професор физичког васпитања 

 Чланови разредног већа: 

 Иван Пузовић - професор физичког васпитања 

 Николина Рацковић - професор немачког језика 

 Љиљана Симић - професор српског језика и књижевности 

 Наташа Ников - професор техничког и информатичког образовања 

 Душица Пецељ- професор географије 

 Светлана Петровић- професор техничког и информатичког образовања 

 Нада Симановић-професор географије 

 
 

Активности Време реализације Начин и носиоци реализације 

Доношење програма рада, 

припреме за почетак школске 

године 

август, 

септембар,октобар 

Чланови већа, педагог, 

директор 

Упознавање са 

карактеристикама одељења 

 

септембар,октобар Чланови већа, педагог, 

директор 

Разматрање и усвајање плана 

и програма рада одељенског 

септембар, октобар Чланови већа 
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већа 5. разреда 

 

Координирање рада 

предметних наставника у 

циљу јединственог васпитног 

деловања 

септембар, октобар Одељењске старешине 

Усаглашавање термина 

израде школских писмених 

задатака, тестирања и 

контролних задатака –годишњи 

распоред 

 

септембар, октобар Чланови већа 

Иницијални тестови септембар, октобар Чланови већа 

Снабдевање уџбеницима и 

прибором за рад 

септембар, октобар Чланови већа 

Организовање првог 

родитељског састанка 

септембар, октобар Одељењске старешине 

Анализа проблема преласка 

са разредне на предметну 

наставу 

квартално и током 

школске године 

Чланови већа,родитељи 

Усаглашавње критеријума 

оцењивања 

септембар, октобар Чланови већа 

Резултати иницијалних 

тестова из српског језика и 

математике (компарација 

одељења уз обавезно 

присуство учитеља) 

септембар, октобар Чланови већа 

Реализација плана и 

програма редовне, допунске 

и додатне наставе 

септембар, 

октобар,новембар,јануар 

Чланови већа, ПП служба, 

директор 

Анализа успеха и 

дисциплине, изостанака и 

ваннаставних активности на 

крају првог тромесечја 

новембар Чланови већа, директор, 

 

педагог 

 

Реализација наставног плана 

и програма 

током целе школске 

године 

Чланови већа 

Додатна и допунска настава октобар-јун Чланови већа, ПП служба, 

директор 

 

Анализа успеха и 

дисциплине на крају првог 

тромесечја 

септембар- новембар Чланови већа, педагог 

Успех и дисциплина на крају 

првог тромесечја 

новембар Чланови већа 

Анализа ваннаставних 

активности - секција 

новембар- јануар-април-

јун 

Чланови већа 

Мере за побољшање успеха и 

владања 

квартално Чланови већа, педагог 

Правила понашања ученика током целе школске 

године 

Чланови већа, Директор 

Анализа остварења плана и 

програма и резултати 

децембар Стручни тим наставника 

српског језика, ликовне и 
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постигнути на крају првог 

полугодишта 

музичке културе, верске 

наставе 

Мере побољшања успеха и 

владања у другом 

полугодишту 

Припрема и прослава Дана 

Светог Саве 

јануар Чланови већа, ПП службa 

Организација родитељских 

састанака 

јануар Одељењске старешине 

Организација зимског 

распуста 

децембар Чланови већа, директор, 

 

педагог 

Припрема и прослава Дана 

школе 

јануар-март Чланови већа 

Припреме за одржавање 

школских и општинских 

такмичења 

април-мај Одељењске старешине 

Утврђивање мера за 

побољшање успеха ученика у 

другом полугодишту 

током првог и другог 

полугодишта 

Чланови већа, директор, 

педагог 

 

Сарадња са педагогом и 

родитељима 

током целе школске 

године 

Чланови већа, директор 

Праћење реализације 

предузетих мера за 

побољшање успеха и 

дисциплине 

током целе школске 

године 

Одељењске старешине, 

 

директор, 

 

Анализа остварења програма 

здравствене заштите 

током целе школске 

године 

Одељењске старешине, 

директор, ПП служба 

Анализа школских и 

општинских такмичења 

током целе школске 

године 

Чланови већа, директор, 

педагог, психолог, родитељи 

Коришћење наставних 

средстава 

током целе школске 

године 

Чланови већа, директор, 

педагог, психолог, родитељи 

Анализа критеријума 

оцењивања - усаглашавање 

током целе школске 

године 

Одељењске старешине, 

директор 

Успех, дисциплина, 

изостанци ученика на крају 

трећег тромесечја 

април Одељењске старешине 

Одржавање родитељских 

састанака 

април Одељењске старешине 

Сумирање резултата 

постигнутих на одржаним 

такмичењима 

март-април-мај Одељењске старешине, Педагог 

Организовање и извођење 

једнодневих излета 

април-мај- јун Одељењске старешине, 

предметни наставници 

Припрема градских и 

републичких такмичења 

март-април-мај Одељењске старешине 

Утврђивање мера за 

побољшање успеха ученика у 

другом полугодишту 

април-мај Одељењске старешине 

Праћење рада, тешкоће у 

раду, сарадња са 

родитељима, директором и 

током целе школске 

године 

Одељењске старешине 
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педагогм школе 

Анализа успеха, дисциплине 

и изостанака ученика на 

крају другог полугодишта 

јун Одељењске старешине, 

Предметни насатавници 

Похвале и друге васпитно – 

дисциплинске мере 

квартално на крају 

тромесечја и 

полугодишта 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

 

Коришћење наставних 

средстава 

током целе школске 

године 

Одељењске старешине 

Праћење тока оцењивања 

ученика 

током целе школсе 

године 

Одељењске старешине 

Резултати такмичења, рада секција у 

протеклој школској 

години 

мај-јун Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Сређивање одељенске 

документације 

мај-јун-август Одељењске старешине 

Родитељски састанак – 

подела сведочанстава 

мај-јун-август Одељењске старешине 

 

ПРOГРАМ И ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА 

Руководилац већа:Виолета Пушица, професор математике 

Чланови разредног већа:  

Јелена Калезић, професор историје 

Зоран Богатиновић , професор техничког и информатичког образовања, 

Весна Башић, професор техничког и информатичког образовања, 

Слободан Бекоња, професор техничког и информатичког образовања, 

Оливер Златановић, професор физичког васпитања 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци реализације 

Доношење програма рада, 

припреме за почетак школске 

године 

септембар  Наставничко веће, 

 педагог, 

директор школе 

Организација рада школе у 

пoстојећим условима током 

трајања пандемије вируса 

COVID-19 (директна настава са 

целим одељењима и 45 минута 

трајање часа, комбинована 

онлајн настава са 

поделом ученика на групе и сви 

на он-лајн наставу) 

септембар  

 

Наставничко веће,  

ПП служба, директор школе 

 

Прављење плана за 

спровођење адекватних мера 

превенције инфекције 

вирусом COVID - 19 у 

школи. 

септембар 

 

Наставничко веће, 

ППслужба, директор школе 

 

Распоред писмених задатака, 

тестова и контролних вежби        

септембар - октобар Чланови већа 

Снабдевање таблетима, септембар Одељенске старешине  
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лаптоповима ,уџбеницима и 

прибором за рад 

Распоред додатне ,допунске 

наставе и рада секција  

септембар- октобар Чланови већа 

Реализација иницијалних тестова 

, из српског језика и математике 

по упутству МПН         

септембар - октобар Чланови већа 

Планирање излета, екскурзије септембар - октобар Одењенске старешине, 

директор 

Организовање првог 

родитељског састанка 

септембар - октобар Одељенске старешине 

Анализа проблема у вези са 

новим наставним предметом-

физика и новим наставницима      

септембар - октобар Чланови већа 

Сарадња са родитељима, 

отворена врата  

Током читаве школске 

године  

(ептембар - јун)  

Чланови већа, родитељи  

Усаглашавање критеријума 

оцењивања  

септембар - октобар Чланови већа 

Утисци о новом наставном 

предмету- физика, мишљење 

ученика и предметног наставника 

о свих шест одељења шестог 

разреда.    

септембар - октобар Одељенске старешине, 

наставници физике 

Анализа успеха и 

дисциплине,изостнака и 

ваннаставних актвности на крају 

првог тромесечја. 

септембар, октобар, 

новембар  

Чланови већа, директор, 

педагог   

Реализација наставног плана и 

програма 

 Током читаве 

школске године 

(септембар - јун) 

Чланови већа 

Додатна и допунска настава      Током читаве школске 

године (септембар - 

јун)  

Чланови већа, ПП служба, 

директор школе 

Одређивање мера за побољшање 

успеха 

Током читаве школске 

године (септембар - 

јун) 

Чланови већа, педагог  

Сарадња са родитељима  Током читаве школске 

године (септембар - 

јун) 

Чланови већа 

Анализа успеха, 

дисциплине,изостанака, 

доношење 

васпитнодисциплинских 

мера,анализа рада секција и 

осталих ваннаставних активности       

новембар, јануар, 

април,  

јун  

Чланови већа, директор , 

педагог 

Сарадња са педагогом школе Током читаве школске 

године (септембар - 

јун) 

Чланови већа 
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Припрема за општинска 

такмичења 

новембар - јануар Чланови већа, директор 

 

Анализа рада одељенских 

заједница        

децембар Стручни тим наставника 

српског језика, ликовне и 

музичке културе, верске 

наставе 

Припрема седнице поводом краја 

првог полугодишта 

децембар Чланови већа, ПП служба 

Организовање родитељског 

састанка 

септембар, фебруар, 

април,  

јун 

Чланови већа, педагог, 

директор школе  

Припрема и прослава Нове 

Године     

децембар  Чланови већа, педагог, 

директор школе 

Припрема и прослава Дана 

Светог Саве  

децембар - јануар   Чланови већа, директор 

школе 

Припрема и прослава Дана школе јануар -фебруар Чланови већа, педагог, 

директор школе 

Организација зимског распуста   јануар  Чланови већа, директор 

школе,педагог  

Припреме за одржавање 

школских и општинских 

такмичења 

април - мај  Одељенске старешине 

Утврђивање мера за побољшање 

успеха ученика у другом 

полугодишту 

април - мај  Одељенске старешине, 

директор, ПП служба 

Сарадња са педагогом и 

родитељима  

 Током целе године 

(септембар - јун)  

Чланови већа, директор 

Анализа оптерећености ученика       новембар - април Одељенске старешине, 

предметни натавници, 

Анализа школских и општинских 

такмичења  

јануар-април Одељењске старешине,  

предметни наставници, 

Коришћење наставних средстава Током целе године 

(септембар - јун) 

Чланови већа, директор 

школе, 

одељењско веће 

Праћење оцењивања ученика        ( септембар - јун) Чланови већа, директор 

школе, 

одељењске старешине,  

Анализа успеха, дисциплине 

иизостанака ученика на крају 

трећег класификационог периода 

април Одељенске старешине, 

предметни наставници, 

родитељи,  

ПП служба 

 

Одржавање родитељских 

квартално  

 Одељенске старешине 

Додатна, допунска настава, 

ваннаставне активности, 

такмичења         

новембар - мај Одељенске старешине, 

предметни наставници 

Организација пролећног распуста април Одељенске старешине 
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Припрема градских и 

републишких такмичења 

април - мај Одељенске старешине, 

предметни наставници  

 

Организација и реализација 

једнодневних излета   

 април - мај Одељенске старешине  

Анализа здравственог стања и 

физичке способности ученика  

новембар - јануар  

април - мај 

Одељенске старешине  

 

Праћење рада, тешкоће у 

раду,сарадња са родитељима, 

педагогом и директором школе 

 

 Током читаве 

школске године 

(септембар - јун)  

Одељенске старешине, 

предметни наставници,  

ПП служба 

 

Анализа успеха, дисциплине и 

изостанака ученика на крају 

другог полугодишта      

 мај- јун Одељенске старешине, 

предметни наставници, ПП 

служба 

Похвале и друге васпитно 

дисциплинске мере 

 

фебруар - јун Одељењске старешине, 

предметни наставници  

Набавка уџбеника за седми 

разред 

 јун Одељенске старешине 

Резултати такмичења, рада 

секција у протеклој школској 

години      

мај  Одељењске старешине, 

предметни наставници  

Сређивање одељенске 

документације 

мај - август Одељењске старешине 

Родитељски састанак - подела 

сведочанстава 

 јун Одељењске старешине  

 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА 

Руководилац већа: Наташа Сарић, професор енглеског језика 

Чланови разредног већа: Ана Крунић, професор српског језика и књижевности, 

Јелена Ђурић, професор српског језика и књижевности, Марија Латиновић, професор историје, Александра 

Ђорђевић, професор енглеског језика, Наташа Радивојевић, професор немачког језика 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци реализације 

Усвајање плана и програма рада 

разредног већа и усвајање плана 

и програма рада одељењског 

старешине за 7. разред 

септембар Наставничко веће, педагог, 

директор школе 

Организација рада школе током 

трајања пандемије изазване 

вирусом SARS - Cov 2 

(организација наставе - 

комбинована онлајн настава са 

непосредним радом са 

ученицима) 

септембар Наставничко веће,ПП служба, 

директор школе 

Распоред писмених задатака, 

тестова и контролних вежби 

септембар, октобар Одељењнске стрешине 
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Распоред додатне, допунске 

наставе и рада секција -  

укључивање ученика 

септембар, октобар чланови већа 

Реализација иницијалних тестова 

из српског језика  и математике 

по упутству МПН.  

септембар - октобар Чланови већа 

Планирање излета, екскурзије септембар - октобар Одењенске старешине, 

директор 

Организовање првог 

родитељског састанка 

септембар - октобар Одељенске старешине 

Анализа проблема у вези са новим 

наставним предметима и новим 

наставницима 

септембар - октобар Чланови већа 

 

 

 

Сарадња са родитељима, 

отворена врата 

Током школске године  

 

Чланови већа, родитељи 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

септембар - октобар Чланови већа 

Утисци о новом наставном 

предмету- хемија, мишљење 

ученика и предметног наставника  

о одељењима 

септембар - октобар Одељенске старешине, 

наставници хемије 

Анализа успеха и 

дисциплине,изостанака и 

ваннаставних актвности на крају 

првог тромесечја 

септембар, 

октобар,новембар 

Чланови већа, директор , 

педагог 

Реализација наставног плана и 

програма 

током школске године чланови већа 

Додатна и допунска настава - 

реализација 

током школске године Чланови већа, ПП служба, 

директор школе 

Одређивање мера за побољшање 

успеха 

током школске године Чланови већа, педагог 

Сарадња са родитељима током  школске 

године 

чланови већа 

Анализа успеха, дисциплине, 

изостанака, доношење               

васпитно- дисциплинских мера, 

анализа рада секција и осталих  

ваннаставних активности 

новембар,јануар,април

,јун 

Чланови већа, директор, 

педагог 

Сарадња са педагогом школе, 

директором школе 

током школске године чланови већа, педагог, 

директор 

Припрема за општинска 

такмичења 

новембар - јануар Чланови већа,директор 

Анализа рада одељенских 

заједница 

фебруар Стручни тим наставника 

српског језика, ликовне и 

музичке културе, верске 

наставе 
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Припрема  седнице поводом 

краја првог полугодишта 

 

фебруар 

 

Чланови већа, ПП служба 

Организовање родитељског 

састанка 

септембар, децембар, 

април, јун 

Чланови већа, педагог, 

директор школе 

Припрема и прослава Нове 

Године 

децембар Чланови већа, педагог, 

директор школе 

Припрема и прослава Дана 

Светог Саве  

децембар - јануар Чланови већа, директор школе 

Припрема и прослава Дана школе јануар -фебруар Чланови већа, педагог, 

директор школе 

Организација зимског распуста фебруар Чланови већа, директор 

школе,педагог 

Припреме за одржавање и и 

републичких такмичења  

април - мај Одељенске старешине 

Утврђивање мера за побољшање 

успеха ученика у другом 

полугодишту 

фебруар - март- април  Одељенске старешине, 

директор, ПП служба 

Анализа оптерећености ученика новембар - април Одељенске старешине, 

предметни натавници 

Анализа школских,  општинских, 

градских и републичких  

такмичења 

у току школске године Одељенске старешине, 

предметни наставници 

Коришћење наставних средстава у току школске године Одељенске старешине 

Праћење оцењивања ученика у току школске године Одељенске старешине, 

предметни наставници, 

nродитељи, ПП служба 

Анализа успеха, дисциплине 

иизостанака ученика на крају 

трећег периода 

април Одељенске старешине 

Одржавање родитељских 

састанака 

квартално Одељенске старешине 

Организација пролећног распуста април Одељенске старешине 

Припрема градских и 

републишких такмичења 

април - мај Одељенске старешине, 

предметни наставници 

Организација и реализација 

једнодневних излета 

април - мај Одељенске старешине 

Анализа здравственог стања и 

физичке способности ученика 

новембар - јануар 

април - мај 

Одељенске старешине 

Праћење рада, тешкоће у раду током школске године Одељенске старешине, 

предметни наставници, ПП 

служба 

Анализа успеха,дисциплине и 

изостанака ученика на крају 

другог полугодишта 

мај- јуни Одељенске старешине, 

предметни наставници, 

 ПП служба 

Похвале и друге васпитно 

дисциплинске мере 

фебруар - јуни Одељенске старешине, 

предметни наставници 
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Резултати такмичења, рада 

секција у протеклој школској 

години 

мај Одељенске старешине, 

предметни наставници 

Сређивање одељенске 

документације 

мај - август Одељенске старешине 

Родитељски састанак - подела 

сведочанстава 

јуни Одељенске старешине 

 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА 

Руководилац већа : Милица Миљојковић, професор енглеског језика 

Чланови разредног већа:Данка Нововић, професор српског језика и књижевности 

                                           Наташа Илић, професор биологије 

                                           Олгица Рабреновић, професор биологије 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци реализације 

Усвајање плана и програма рада 

разредног већа и усвајање плана и 

програма рада одељењског 

старешине за 8. разред 

септембар Наставничко веће, ПП служба 

директор школе 

Организација рада школе током 

трајања пандемије вируса COVID 19 

(комбиниоована онлајн настава са 

непосредним радом са ученицима)  

септембар Наставничко веће, ПП служба 

директор школе 

Распоред писмених задатака , 

тестова и контролних вежби 

септембар, октобар Одељењске старешине 

Распоред додатне, допунске наставе 

и рада секција - укључивање 

ученика 

септембар, октобар Чланови већа 

 

 

Реализација иницијалних тестова из 

српског језика и математике по 

упутству МП 

септембар, 

 октобар 

Чланови већа 

Планирање излета , екскурзије септембар,  

октобар 

Одељењске старешине, Директор 

школе 

Организовање првог родитељског 

састанка 

септембар,  

октобар 

 

Одељењске старешине 

 

Сарадња са родитељима, отворена 

врата 

током школске године Чланови већа, родитељи 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

септембар,  

октобар 

 

Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине, 

изостанака и ваннаставних 

активности на крају првог  

тромесечја 

септембар, октобар, 

новембар 

Чланови већа, директор школе, 

педагог 

Реализација наставног плана и 

програма 

током школске године Чланови већа 

Додатна и допунска настава- 

реализација 

током школске године Чланови већа, директор школе, 

педагог 

Одређивање мера за побољшање током школске године Чланови већа, педагог 
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успеха 

Сарадња са родитељима током школске године Чланови већа 

Анализа успеха, дисциплине, 

изостанака, доношење васпитно-

дисциплинских мера, анализа рада 

секција и осталих ваннаставних 

активности 

новембар, јануар, април, 

јун 

Чланови већа, директор школе, 

педагог 

Сарадња са педагогом и директором 

школе 

током школске године Чланови већа 

Припрема за општинска такмичења новембар- јануар  Чланови већа, директор школе 

Припрема седнице поводом краја 

првог полугодишта 

децембар Чланови већа, ПП служба 

Припрема и прослава Нове Године децембар Чланови већа, директор школе 

Организација зимског распуста децембар, јануар  

 

Чланови већа, директор школе, 

педагог 

Припрема и прослава Светог Саве  јануар  

 

Чланови већа, директор школе, 

педагог 

Припрема и прослава Дана школе фебруар Чланови већа, директор школе, 

педагог 

Организација припремне наставе за 

полагање завршног испита 

децембар, јануар  

 

Чланови одељењског већа, 

директор школе, педагог 

Одржавање припремне наставе за 

полагање завршног испита 

током другог 

полугодишта 

Чланови одељењског већа, 

директор школе, педагог 

Утврђивање мера за побољшање 

успеха ученика у другом 

полугодишту 

фебруар, март, април Чланови већа, директор школе, 

педагог 

Припреме за одржавање градских и 

републичких такмичења 

фебруар, март, април Чланови одељењског већа, 

директор школе, педагог 

Анализа оптерећености ученика новембар, април Одељењске старешине, 

предметни наставници 

Анализа школских, градских и 

републичких такмичења 

 

током другог 

полугодишта 

Одељењске старешине, 

предметни наставници 

Коришћење наставних средстава у току школске године Одељењске старешине, 

предметни наставници 

Праћење оцењивања ученика у току школске године Чланови одељењског већа, 

родитељи, директор школе, 

педагог 

Анализа успеха дисциплине и  

изостанака ученика на крају трећег 

класификационог периода 

април Чланови одељењског већа, 

директор школе, педагог 

Организација пролећног распуста април Чланови већа, директор школе, 

педагог 

Организација и реализација излета и 

екскурзија 

април, мај Чланови већа, директор школе 

Анализа здравственог стања и 

физичке способности ученика 

током школске године Одељењске старешине 
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Праћење рада ученика, тешкоће у 

раду 

током школске године Одељењске старешине, ПП 

служба  

Анализа успеха , дисциплине, 

изостанакаученика на крају другог 

полугодишта 

мај-јун Чланови одељењског већа, 

директор школе, педагог 

 

Похвале и друге васпитно-

дисциплинске мере 

мај-јун Одељењске старешине 

Резултати такмичења, рада секција у 

протеклој школској години 

 

мај-јун Одељењске старешине, 

предметни наставници 

Родитељки састанак - подела 

сведочанстава 

јун Одељењске старешине 

Сређивање одељењске 

документације 

јун-август Одељењске старешине 

 

3.5. Одељенски старешина 

Одељенски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац одељења. 

Годишњи план рада одељенског старешине 

1. Рад са одељењем 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација и спровођење избора за 

руководство одељења, стварање 

атмосфере и услова да се избори 

реализују 

Разговор на ЧОС-у Током септембра 

Консолидација одељења као 

колектива ради постизања успеха, 

радне дисциплине и реализације 

васпитних задатака 

Непосредно васпитно деловање 

одељенског старешине на 

одељенски колектив кроз 

разговор, предавања, указивање 

позитивних примера, 

саветодавни рад 

Током целе школске године 

Упознавање ученика са правилима 

понашања 

Разговор на ЧОС-у; прочитати 

ученицима Правилник о 

дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика 

До 15.9. 

Подстицање израде и учешће у 

изради плана рада одељења 

Разговор на ЧОС-у До 15.9. 

Оспособљавање ученика за 

самостално и одговорно доношење 

одлука и сопствени развој 

Разговор на ЧОС-у Током године 

Упознавање одељења са 

организационом структуром школе,  

годишњим програмом образовно-

васпитног рада и постицање ученика 

на укључивање  у одређене програме, 

као и шире активности школе 

Разговор на ЧОС-у Током септембра 

Упознавање ученика са Протоколом 

о поступању у заштити ученика од 

насиља, занемаривања и злостављања 

Инвидуални разговори,  разговор 

на ЧОС-у 

Током године 
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Развијање ставова код ученика о 

заједничким циљевима одељенске 

заједнице и усклађивање личних и 

колективних интереса, избор и 

подстицање активности оје 

доприносе формирању здравог језгра 

одељења 

Разговор на ЧОС-у До краја септембра 

Реализација васпитних задатака кроз 

теме на ЧОС-у, обухватајући 

обавезне области васпитног рада: 

интелектуално, физичко, здравствено  

еколошко васпитање, образовање за 

мир и толеранцију, узајамно 

разумевање и поштовање 

различитости 

Рад на ЧОС-у разговор, 

предавања, реферати ученика, 

израда паноа, акције, радионице... 

Током године 

Реализација културно-забавних и 

спортских активности, сарадња са 

другим одељењима 

Разговори на ЧОС-у Током године 

Планирање и реализација излета, 

посета, екскурзија 

Непосредно васпитно деловање у 

циљу унапређивање колектива и 

појединаца 

Према програму рада 

школе 

Брига о похаљању наставе  других 

облика образовно-васпитног рада 

Континуирано праћење и 

евиденција 

Током године 

  

2. Индивидуални рад са ученицима 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање и праћење здравствених, 

материјалних, социјалних прилика и 

услова живота и рада ученика 

Инвидуални разговори са 

ученицима, упитник за ученике 

петог разреда основне школе, 

односно првог разреда средње 

школе 

Током године;прикупљање 

информација о ученицима 

упитником, током 

септембра 

Упознавање различитих потреба, 

интересовања и проблема ученика у 

циљу њиховог задовољења, односно 

решавања, применом различитих 

метода, техника и инструмената 

Разговор са ученицима, сарадња 

са школским педагогом и 

психологом 

Током године 

Праћење напредовања сваког ученика 

и одељења  у целини у савладавању 

наставног плана и програма 

васпитног рада, обухватајући 

ученићка знања вештине и навике, 

способности, развијености 

мотивације, стечене вредности и 

ставове, и то у свим облицима 

образовно-васпитног рада, допунском 

и додатном образово-вспитном раду, 

слободним активностима, културним 

и другим активностима,у циљу 

решавања уочених образовних, 

васпитних и других проблема 

Разговор са ученицима, 

систематско праћење и 

посматрање успеха у учењу, 

праћење развоја ученика, 

консултације са наставницима, 

анализа на седницама 

Одељенских већа, разговор са 

родитељима/ старатељима 

Током године 

Подстицање индивидулног развоја Континуирано указивање Током године 
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кроз: мотивисање ученика, развијање 

радних навика, неговање основних и 

моралних вредности 

примера, проучавање, 

саветовање, индивидуални 

разговор 

Превентивни рад са ученицима или 

групом ученика који имају сличне 

васпитне и друге проблеме, праћење 

адаптације нових ученика и пружање 

подршке 

Саветодавни рад, диференцирани 

педагошки поступци, сарадња са 

педагогом и психологом школе, 

као и са социјално-здравственим 

институцијама 

Током године 

Изрицање васпитних и васпитно-

дисциплинских мера, похвала и 

других стимулативних мера из 

надлежности одељенског старешине 

Разговор са ученицима, сарадња 

са директором, педагогогом и 

психологом школе 

Током године 

Појачан васпитни рад са ученицима  

код којих за тим има потребе 

Разговор, саветовање Током године 

Учешће у раду дисциплинске 

комисије за тежу повреду обавеза 

ученика и повреду забране 

Разговор са учеником, родитељем 

и члановима дисциплинске 

комисије 

Током године 

Учешће у изради педгошког профила 

ученика, као и плана за сваког 

ученика 

Сарадња са члановима Стручног 

тима за инклузивно образовање и 

Тима за инклузију 

По потреби 

Учешће у изради плана заштите 

ученика 

Сарадња са члановима Тима за 

заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Током године 

Учешће у раду комисија за полагање 

поправних, завршних и других 

испита овог одељења 

Присуство, саветовање На крају године 

Реализација Програма 

професионалне оријентације 

Сарадња са педагогом и 

психологом, као и са Тимом за 

професионалну оријентацију 

Током 7. и 8. разреда 

  

3. Рад са родитељима/старатељима 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Информисање родитеља/старатеља о 

захтевима које школа  поставља 

ученицима и реализацији појединих 

програма и активности 

Разговор са 

родитељима/старатељима, 

индивидуалан рад 

Током године 

Информисање  родитеља/старатеља о 

успеху одељења у целини 

Разговор са 

родитељима/старатељима, 

заједничке анализе 

Током године 

Писмено обавештавање 

родитеља/старатеља о постигнућима 

ученика у образовно-васпитном раду 

Писани извештај, подаци о 

успеху ученика у ђачкој 

кљижици или сведочанству 

Квартално, на полугодишту 

и на крају школске године 

Упознавање родитеља са кодексом 

понашања ученика и родитеља 

Разговори на родитељском 

састанку 

Током септембра 

Упознавање родитеља са 

Правилником о оцењивању и 

Правилником о материјално-

дисциплинској одговорности ученика 

Разговори на родитељском 

састанку 

Током септембра 

Упознавање родитеља и прикупљање 

података неопходних за сарадњу са 

породицом 

Упитник за родитеље ученика 1. 

и 5. разреда 

Током септембра 
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Упознавање  родитеља са 

Протоколом о поступању у заштити 

деце од и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Разговори на родитељском 

састанку 

Током септембра 

Упознавање родитеља са планираним 

посетама, излетима и екскурзијом 

Разговори на родитељском 

састанку 

Током септембра 

Упознавање родтитеља са  

инклузивним образовањем 

Разговори на родитељском 

састанку 

Током септембра 

Припремање и вођење родитељских 

састанака: планирање времена, броја 

и тема састанака 

Родитељски састанци Најмање 4 пута годишње 

Планирање и вођење  групних и 

индивидуалних разговора, најмање 1 

час недељно 

Упознавање личности ученика, 

усклађивање васпитног деловања 

кроз саветодавне разговоре са 

родитељима 

Током године 

Педагошко, психолошко и 

здравствено превентивно образовање 

родитеља 

Предавање одељенског 

старешине, педагога, психолога, 

радионице 

Током године 

Организовање заједничких разговора 

са наставницима и родитељима 

Информисање Током године 

Избор представника за Савет 

родитеља 

Сарадња и размена искустава Септембар 

4. Рад са Одељенским већем 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Израда програма рада Одељенског 

већа 

Планирање рада До 15. септембра 

Обезбеђивање активног учешћа 

чланова Одељенског већа у раду 

седница при анализи успеха, 

дисциплине и реализацији наставног 

плана и програма 

Анализа рада на седницама, 

међусобни разговори и размена 

искустава и запажања 

Током године 

Упознавње Одељенског већа са 

развојем ученика, предлагање 

програма васпитног деловања свих 

наставника 

Састанци Одељенског већа, 

индивидуални контакти 

наставника и одељенског 

старешине 

Током године 

Сарадња наставника у вези са 

избором ученика за ваннаставне 

активности, додатни рад и такмичења 

Разговор Током године 

Брига о проблему оптерећености 

ученика и решавање тог проблема 

Планирање контролних вежби и 

писмених задатака 

Почетак полугодишта 

Корелација рада наставника и 

праћење квалитета наставе у 

одељењу-примена савремених облика 

и метода рада 

Анализа рада наставника чланова 

Одељенског већа, подстицање, 

унапређење наставе и увођење 

иновација 

Током године 

Координирање образовно-васпитних 

активности у одељњу и настави, 

ваннаставним активностима 

Разговор Током године 

Праћење рада и развоја ученика 

укључених у допунску наставу 

Састанци Одељенских већа и 

идивидуални разговори, 

систематско праћење 

напредовања ученика 

Током године 
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Стручно усавршавање у установи и 

ван установе у циљу јачања 

компетенција одељенског старешине 

Разговор, предавања, присуство  

семинарима, стручним скуповима 

Током године 

 5. Сарадња са стручним сарадницима школе  и тимовима 

 САДРЖАЈ РАДА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Заједнички педагошко-психолошки 

рад-према потребама 

идентификовање проблема ученика 

који имају тешкоће у развоју 

Разговори, договори, примена 

инструмената у циљу сагледавања 

развоја ученика 

Током године 

Учешће у раду Тима за заштиту 

ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања 

Разговори, евиденција, протоколи Током године 

Учешће у раду Тима за подршку 

ученицима 

Разговори, евиденција, протоколи Током године 

Учешће у раду  Тима за инклузију Разговори, евиденција, протоколи Током године 

            

 6. Административни послови-педагошка документација 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Рад са директором школе и 

стручним сарадницима на плану 

вођења педагошке документације 

Састанци Током целе школске године 

Ажурно и прецизно вођење матичне 

књиге и књиге евиденције о раду 

ученика 

                                  

Евидентирање и унос података у 

јавне исправе, педагошку 

документацију и вођење 

евиденције о раду одељенског 

старешине 

Током целе школске године 

Прецизно и садржајно вођење 

записника са састанака Одељенског 

већа, Наставничког већа и 

родитељски састанака 

Евидентирање и унос података у 

јавне исправе, педагошку 

документацију и вођење 

евиденције о раду одељенског 

старешине 

Током целе школске године 

Писање извештаја о реализацији 

плана и програма у надлежности 

одељенског старешине 

Евидентирање и унос података у 

јавне исправе, педагошку 

документацију и вођење 

евиденције о раду одељенског 

старешине 

Током целе школске године 

Извештавање Одељенског већа о 

раду и сачињавање других извештаја 

и анализа 

Евидентирање и унос података у 

јавне исправе, педагошку 

документацију и вођење 

евиденције о раду одељенског 

старешине 

Током целе школске године 

Вођење Дневника рада одељенског 

старешине 

Евидентирање и унос података у 

јавне исправе, педагошку 

документацију и вођење 

евиденције о раду одељенског 

старешине 

Током целе школске године 

Евиденција о поправним, завршним 

и другим испитима 

Евидентирање и унос података у 

јавне исправе, педагошку 

документацију и вођење 

евиденције о раду одељенског 

Током целе школске године 
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старешине 

Писање ђачких књижица или 

сведочанства 

Евидентирање и унос података у 

јавне исправе, педагошку 

документацију и вођење 

евиденције о раду одељенског 

старешине 

На  полугодишту и крају 

школске године 

Презентација података о васпитно 

раду са ученицима и раду одељења 

Евидентирање и унос података у 

јавне исправе, педагошку 

документацију и вођење 

евиденције о раду одељенског 

старешине 

Током целе школске године 

  

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 1. РАЗРЕДА 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

 

Припремљеност за школу септембар одељ.старешине 

Понашање у школи – упознавање са 

мерама и активностима превенције 

инфекције вирусом COVID - 19 

септембар одељ.старешине 

Хигијена, начин и значај вођења 

добре хигијене 

септембар одељ.старешине 

Здравље је највеће богатство -       

како га очувати у периоду   

епидемије 

септембар одељ.старешине 

Другарство октобар одељ.старешине 

Дечија недеља октобар одељ.старешине 

Буквар дечјих права октобар одељ.старешине 

Час посвећен дечјим правима октобар одељ.старешине 

Београд - наш град новембар одељ.старешине 

10. Учење и рад код куће и од куће новембар одељ.старешине 

Помоћ другу у учењу новембар одељ.старешине 

Однос ученика према раду новембар одељ.старешине 

Наш успех и дисциплина децембар одељ.старешине 

Дечји бонтон децембар одељ.старешине 

15. Лаж и истина децембар одељ.старешине 

Припрема за прославу Нове године децембар одељ.старешине 

Прослава Нове године децембар одељ.старешине 

Ближи се крај првог полугодишта јануар  

Припрема за прославу школске 

славе 

јануар  

20. Наше обавезе у другом 

полугодишту 

јануар одељ.старешине 

Зимске згоде и незгоде фебруар одељ.старешине 

Однос према старијима фебруар одељ.старешине 

Мамама на дар март одељ.старешине 
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У сусрет пролећу март одељ.старешине 

25. Посета библиотеци март одељ.старешине 

Дечји бонтон март одељ.старешине 

Пријатељство април одељ.старешине 

Однос ученика према раду април одељ.старешине 

Сукоби и њихово решавање април одељ.старешине 

Обележавање васкршњих празника април одељ.старешине 

Уређење паноа мај одељ.старешине 

Учење мај одељ.старешине 

Излет мај одељ.старешине 

Уређење учионице мај одељ.старешине 

Анализа успеха и дисциплине на 

крају школске године 

јун одељ.старешине 

На крају године јун одељ.старешине 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 2. РАЗРЕДА 

 
 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

 

Упознавање са мерама заштите у 

постојећој епидемиолошкој 

ситуацији (инфенкција вирусом 

COVID-19) 

септембар одељенске стрешине 

Правила понашања и дисциплина 

ученика у школи 

септембар одељенске стрешине 

Правила понашања и дисциплина у 

нашем одељењу 

септембар одељенске стрешине 

Избор одбора ОЗ  

Упутство и планирање дневних 

обавеза 

септембар одељенске стрешине 

Светски дан детета “Буквар дечјих 

права” 

септембар одељенске стрешине 

Моја школа-школа без насиља-

2.октобар-светски дан ненасиља 

 

октобар 

одељенске стрешине 

 

Час посвећен дечјим правима октобар одељенске стрешине 

Сличности и разлике октобар одељенске стрешине 

Светски дан заштите животиња и 

дан хране 

октобар 

 

одељенске стрешине 

Развијање културних потреба: 

анализа ТВ програма,читање књига, 

дечје штампе,цртаних филмова 

 

 

новембар 

 

одељенске стрешине 

Невербална и вербална 

комуникација 

новембар 

 

одељенске стрешине 

Упознавање са програмом новемба одељенске стрешине 
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“Читалачка значка” 

Шта бих волео да будем кад 

порастем 

новембар 

 

одељенске стрешине 

Играмо се на компијутеру-квизови 

знања и слагалице 

 

децембар 

одељенске стрешине 

Игром до спознаје-”Некад 

случајно,некад намерно” 

децембар 

 

одељенске стрешине 

Како провести зимски распуст децембар 

 

одељенске стрешине 

Прослава Нове године децембар 

 

одељенске стрешине 

Припрема за обележавање Дана 

Светог Саве 

 

јануар 

одељенске стрешине 

Развијање другарства у одељењу-

Шта значи бити добар друг 

 

фебруар 

одељенске стрешине 

Игре на снегу/друштвене 

игре(правила и поштовања) 

 

фебруар 

одељенске стрешине 

Сарадња и такмичење(правилни 

ставови) 

 

фебруар 

одељенске стрешине 

Припема за обележавања Дана 

школе 

фебруар одељенске стрешине 

Како да обрадујемо маме и 

баке(8.март) 

март одељенске стрешине 

У сусрет пролећу 

(учешће на конкурсу) 

март одељенске стрешине 

Такмичимо се у изражајном читању 

и рецитовању 

 

март 

одељенске стрешине 

Буђење пролећа-час у природи април одељенске стрешине 

Чувајмо другарство и тајне април одељенске стрешине 

Светски дан здравња април одељенске стрешине 

Осликавање ускршњих јаја април одељенске стрешине 

Радне навике мај одељенске стрешине 

Сачувајмо птице Београда мај одељенске стрешине 

Покажи шта знаш мај одељенске стрешине 

Другарство и хуманост на делу мај одељенске стрешине 

Дан заштите животне средине-

презентација 

јун одељенске стрешине 

Какав нам је успех? јун одељенске стрешине 

Весели завршетак 2.разреда јун одељенске стрешине 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 3. РАЗРЕДА  

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

 

Поново у школи– повратак у школу септембар одељенске стрешине 

Упознавање са мерама заштите у 

постојећој епидемиолошкој 

ситуацији и указивање на важност 

придржавања истих 

септембар одељенске стрешине 

Ово сам ја – представљање себе, 

колико се познајемо међу собом 

септембар одељенске стрешине 

Како да откријем своје способности 

– 

ученици износе своја интересовања 

септембар одељенске стрешине 

Кад порастем бићу... септембар одељенске стрешине 

Дечја недеља октобар одељенске стрешине 

Како да учимо – уче како да уче и 

стекну навике у учењу 

октобар одељенске стрешине 

Мој радни дан – организујемо радни 

дан и слободно време 

октобар одељенске стрешине 

Рођенданско стабло – знаком 

представљамо наш датум рођења 

октобар одељенске стрешине 

Десет топлих речи – бирамо 

најлепше 

речи да се обратимо 

октобар одељенске стрешине 

Хајде да се договоримо новембар одељенске стрешине 

Хајде да се дружимо – како да се 

дружимо 

новембар одељенске стрешине 

Кад настане збрка новембар одељенске стрешине 

Толеранција према разлика новембар одељенске стрешине 

Да ли смо испунили досадашњи 

циљ – анализа да ли су ученици 

постигли резултате које су до сада 

поставили 

децембар одељенске стрешине 

Наша радна соба – како уредити 

радну собу 

децембар одељенске стрешине 

Новогодишњи маскенбал – 

органузујемо маскембал на нивоу 

разреда 

децембар одељенске стрешине 

Новогодишњи маскенбал – 

органузујемо маскембал на нивоу 

разреда 

децембар одељенске стрешине 

Божић јануар одељенске стрешине 

Свети Сава – правимо пано поводом 

Светог Саве 

јануар одељенске стрешине 

Свети Сава – правимо пано поводом 

Светог Саве 

јануар одељенске стрешине 

Уредимо учионицу – како да 

уредимо 

фебруар одељенске стрешине 
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и чувамо и како да се понашамо у 

учионици и школи. Уређивање пано 

Еколошке заповести – стичемо 

основна знања из екологије 

фебруар одељенске стрешине 

Рециклирај не фолирај март одељенске стрешине 

Честитка за маму, баку –правимо 

честитку за маму или баку поводом 

осмог марта 

март одељенске стрешине 

Мој први хербаријум –сакупљамо и 

правимо хербаријум биљака из 

нашег 

краја 

март одељенске стрешине 

Мој први хербаријум –сакупљамо и 

правимо хербаријум биљака из 

нашег 

краја 

март одељенске стрешине 

Ускршњи штанд – припремамо 

штанд 

за Ускрс 

април одељенске стрешине 

Добродошлица ластавицама април одељенске стрешине 

Весели одељенски састанак –први 

април дан шале 

април одељенске стрешине 

Здравље на уста улази мај одељенске стрешине 

Да ли смо безбедни у саобраћају – 

уочавамо правила у саобраћају 

мај одељенске стрешине 

Шта треба да читам – развијамо 

љубав према читању 

мај одељенске стрешине 

Правимо наш часопис – 

електронска 

форма 

мај одељенске стрешине 

Научили смо – представљамо свој 

портфолио 

јун одељенске стрешине 

Желим да се представим – 

припремамо приредбу за крај 

школске 

године 

јун одељенске стрешине 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 4. РАЗРЕДА 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

Евалуација 

Понашање у школи – 

упознавање са мерама и 

активностима превенције 

инфекције вирусом COVID - 19 

септембар одељ.старешина Ес дневник 

Поново смо заједно-избор 

одељенског руководства 

септембар одељ.старешина Ес дневник 

Организација радног дана септембар одељ.старешина Ес дневник 

Уводимо своја правила септембар одељ.старешина Ес дневник 



 

71 

Обележавање Дечје недеље октобар одељ.старешина Ес дневник 

Клима у одељењу октобар одељ.старешина Ес дневник 

Правимо плакате, стрипове на 

тему здраве исхране 

октобар одељ.старешина Ес дневник 

Вршњачко насиље октобар одељ.старешина Ес дневник 

Препорука за читање: 

„Читалачка значка” 

новембар одељ.старешина, 

библиотекар 

Ес дневник 

Увежбавање учења новембар одељ.старешина Ес дневник 

Учионица без насиља новембар одељ.старешина Ес дневник 

Међуодељењски сусрет новембар одељ.старешина,чла

нови одељењских 

заједница исте смене 

Ес дневник 

Како се учи новембар одељ.старешина Ес дневник 

Мотивација за учење децембар одељ.старешина Ес дневник 

Гашење сукоба - „ја”  -  „ти” 

поруке 

децембар одељ.старешина Ес дневник 

Безбедно коришћење интернета 

и друштвених мрежа 

децембар одељ.старешина Ес дневник 

Новогодишња прослава децембар одељ.старешина Ес дневник 

Час посвећен Светом Сави јануар одељ.старешина Ес дневник 

Сви смо исти, али различити јануар одељ.старешина Ес дневник 

Моја школа – Дан школе фебруар одељ.старешина Ес дневник 

Учимо да сарађујемо фебруар одељ.старешина Ес дневник 

Вербална и невербална 

комуникација (глуви телефони, 

пантомима) 

фебруар одељ.старешина Ес дневник 

Како да обрадујемо маме, баке март одељ.старешина Ес дневник 

Електронско насиље март одељ.старешина Ес дневник 

Светски дан позоришта март одељ.старешина Ес дневник 

Како показујем љубав март одељ.старешина Ес дневник 

Међународни дан спорта април одељ.старешина Ес дневник 

Мој Београд април одељ.старешина Ес дневник 

Обележавање Ускрса април одељ.старешина Ес дневник 

Није тешко бити фин мај одељ.старешина Ес дневник 

Процена властитог понашања 

(шта замерам себи) 

мај одељ.старешина Ес дневник 

Шта је пубертет? мај одељ.старешина, 

педагог 

Ес дневник 

Имамо госта мај одељ.старешина, 

родитељ 

Ес дневник 

Шта нас чека у петом разреду јун одељ.старешина, 

наставници 5. 

разреда 

Ес дневник 

Израда плаката одељења јун чланови одељењске 

заједнице 

Ес дневник 

Најлепше успомене из четвртог 

разреда 

јун чланови одељењске 

заједнице 

Ес дневник 
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Напомена: Програм Основи безбедности ће се  реализовати  током 2021/2022. године у зависности од 

епидемиолошке ситуације, у укупном трајању од осам месеци, кроз један час одељењског старешине на 

месечном нивоу. На часовима одељењског старешине обрађиваће се 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, као и Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 5. РАЗРЕДА 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

Представљамо себе Септембар одељ. старешине 

Избор одбора ОЗ Септембар одељ. старешине 

Разговор о специфичностима 

и захтевима предметне наставе 

Септембар одељ. старешине 

Доносимо правила којих ћемо се 

придржавати на часовима ОЗ 

Септембар одељ. старешине 

Доносимо правила којих ћемо се 

придржавати на излетима, екскурзијама 

Октобар одељ. старешине 

Час посвећен историјат школе Октобар одељ. старешине 

Час посвећен правима детета Октобар одељ. старешине 

Упознавање са радом секције за права 

детета 

Октобар одељ. старешине 

Упех и дисциплина – моје жеље, 

очекивања и реално стање 

Како трошимо слободно време 

Новембар 

 

 

Новембар 

одељ. старешине 

 

 

одељ. старешине 

Шта знам о пушењу Новембар одељ. старешине 

Уређење учионице Новембар одељ. старешине 

Планирање завршетка првог полугодишта 

(поправљање оцена, помоћ ученицима 

који имају тешкоће у савладавњау 

градива) 

Децембар одељ. старешине 

Како желимо да прославимо 

Нову годину 

Децембар одељ. старешине 

Шта знам о дроги Децембар одељ. старешине 

Шта знам о алкохолу Децембар одељ. старешине 

Припреме за обележавање Дана Светог 

Саве 

Јануар одељ. старешине 

Моје радне обавезе у школи и кући Јануар одељ. старешине 

Ненасилна комуникација –покренимо 

акцију „Тајни пријатељ“ или „Упутимо 

лепе поруке једни другима“ 

Фебруар одељ. старешине 

Какву бих школу желео Фебруар одељ. старешине 

Радионица другарство Фебруар одељ. старешине 

Нацртај свог идола и напиши његове 

особине 

Фебруар одељ. старешине 

Лична хигијена – зашто је она значајна Март одељ. старешине 

Колико смо успешни пред крај трећег 

тромесечја 

Март одељ. старешине 

Где бисмо желели да идемо (прављење 

плана за неку посету или излет) 

 

Игра занимања (глума) 

Март 

 

 

Март 

одељ. старешине 

 

 

одељ. старешине 

Наши обичаји Април одељ. старешине 

Како проводимо слободно време Април одељ. старешине 
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Шта волимо а шта не код 

супротног пола 

Април одељ. старешине 

Предстваљамо себе – шта волимо а шта 

не, чиме се бавимо у слободно време 

Мај одељ. старешине 

Како доживљавам своје промене у 

пубертету 

Мај одељ. старешине 

Правила понашања и дисциплина ученика 

у школи 

Мај одељ. старешине 

Редовни одељенски послови и 

индивидуални разговори 

Мај одељ. старешине 

Анализа успеха ученика на крају школске 

године 

Мај одељ. старешине 

Осврт на наш пети разред Јун одељ. старешине 

Шта планирам за распуст Јун одељ. старешине 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 6. РАЗРЕДА 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

Представљамо себе на почетку шестог 

разреда          

септембар Одељењске старешине 

Разовор о правилима и понашању у 

школи током трајања пандемије COVID - 

19 

септембар Одељењске старешине 

Избор одбора ОЗ септембар Одељењске старешине 

Доносимо правила којих ћемо се 

придржавати на часовима ОЗ      

септембар Одељењске старешине  

Упознавање са радом секције за права 

детета 

септембар Одељењске старешине 

Доносимо правил којих чемо се 

придржавати на излетима, екскурзијама  

октобар Одељењске старешине 

Час посвећен историјату школе         октобар Одељењске старешине 

Час посвећен правима детета октобар Одељењске старешине 

Какве су нам радне навике октобар Одељењске старешине 

Успех и дисциплина - моје жеље, 

очекивања и реално стање 

новембар Одељењске старешине 

Како трошимо слободно време новембар Одељењске старешине 

Шта знам о пушењу новембар  Одељењске старешине 

Уређење учионице         новембар Одељењске старешине 

Планирање завршетка првог полугодишта 

(поправљање оцена, помоћ ученицима 

који имају тешкоће у савладавању 

градива) 

децембар Одељењске старешине 

Како желимо да прославимо Нову годину децембар Одељењске старешине  

Шта знамо о дроги       децембар  Одељењске старешине 

Шта знамо о алкохолу децембар Одељењске старешине 

Припреме за обележавање Дана Светог  јануар Одељењске старешине 
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Саве 

Моје радне обавезе у школи и кући      фебруар Одељењске старешине  

Ненасилна комуникација - покренимо 

акцију ,,Тајни пријатељ`` или ,,Упутимо 

лепе поруке једни другима``  

фебруар Одељењске старешине 

 Какву бих школу желео фебруар  Одељењске старешине 

Радионица ,,Дрударство```           фебруар Одељењске старешине 

Нацртај свог идола и напиши његове 

особине 

фебруар Одељењске старешине 

Лична хигијена - Зашто је она значајна - 

осврт на пандемију изазвану вирусим 

вирусом COVID - 19 

март Одељењске старешине 

Шта волим а шта не код супротног пола      март Одељењске старешине 

Где бисмо желели да идемо (прављење 

пламена за неку посету или излет) 

март  Одељењске старешине 

Игра занимања (глума) март   Одељењске старешине  

 

Наши обичаји        април Одељењске старешине 

Како проводимо слободно време  април Одељењске старешине 

Подршка ученицима у учењу април Одељењске старешине  

Представљамо себе - шта волимо а шта 

не, чиме се бавимо у слободно време      

мај Одељењске старешине 

Како доживљавам своје промене у 

пубертету 

мај Одељењске старешине 

Како побољшати успех? мај  Одељењски старешина 

Праћење оптерећености ученика мај Одељењски старешина 

Како превазилазимо тешкоће и проблеме? јун Одељењски старешина 

Анализа успеха и владања на крају 

школске године 

јун Одељењски старешина 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 7. РАЗРЕДА 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

Представљамо себе на почетку 7. 

разреда 

септембар одељењски старешина 

Разговор о правилима и понашању у 

школи током трајања  пандемије  

COVID - 19 

септембар одељењски старешина 

Избор одбора ОЗ септембар одељењски старешина 

Доносимо правила којих ћемо се 

придржавати на часовима ОЗ 

септембар одељењски старешина 

Учешће у избору за ђачки парламент септембар одељењски старешина,          

пп служба 

Професионална орјентација и договор 

о начину рада 

септембар одељењски старешина,  

пп служба 
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У свету интересовања септембар одељењски старешина, 

пп служба 

 

У свету вештина и способности октобар одељењски старешина, 

пп служба 

 

Успех и дисциплина - моје 

жеље,очекивања и реално стање 

октобар одељењски старешина 

Пут способности октобар одељењски старешина 

У свету вредности октобар одељењски старешина, 

пп служба 

Шта знам о пушењу октобар одељењски  

старешина 

Шта знам о дроги новембар одељењски старешина 

Самоспознаја-аутопортрет новембар одељењски старешина, 

пп служба 

У очима других новембар одељењски старешина 

Какав/каква сам у тиму новембар одељењски старешина, 

пп служба 

Шта знам о алкохолу децембар одељењски старешина 

Мој тип учења децембар одељењски старешина, 

пп служба 

Ја за десет година децембар одељењски старешина 

Упутимо лепе поруке једни другима јануар одељењски старешина 

Слика савременог света рада јануар одељењски старешина 

Прикупљање и начин обраде 

информација о школама и 

занимањима 

јануар одељењски старешина 

Какав нам је успех фебруар одељењски старешина 

Повезивање области рада са 

занимањем 

март одељењски старешина, 

пп служба 

Путеви образовања у каријери март одељењски старешина, 

родитељи 

Организација наставе на даљину због 

проглашења ванредног стања 

март одељењски старешина, 

директор 

Праћење напредовања ученика март одељењски старешина 

Подршка ученицима у учењу март одељењски старешина, 

пп служба 

Како проводимо слободно време април одељењски старешина 

Наши обичаји април одељењски старешина 

Електронско насиље април одељењски старешина, 

пп служба 

Подршка ученицима у учењу април одељењски старешина 

Како превазилазимо тешкоће и 

проблеме? 

мај одељењски старешина, 

пп служба, 

родитељи 
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Како побољшати успех? мај одељењски старешина 

Праћење оптерећености ученика мај одељењски старешина 

Анализа успеха ученика у току 

наставе на даљину и предлози 

закључних оцена 

мај одељењски старешина 

Анализа успеха и владања на крају 

2.полугодишта 

јуни одељењски старешина 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 8. РАЗРЕДА 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

Конституисање ОЗ септембар одељењске старешине 

Упознавање ученика са активностима 

током године, посебно у вези са 

полагањем пријемног испита 

септембар одељењске старешине 

Провера података свих ученика септембар одељењске старешине, 

родитељи 

Договор о раду у току школске године и 

анализа правилника о кућном реду 

септембар одељењске  

старешине, 

 ПП служба 

Родитељски састанак и упознавање 

родитеља са полагањем пријемних испита 

септембар одељењске старешине, 

родитењи 

Дечја Недеља октобар одељењске старешине 

Однос према садашњој и размишљање о 

будућој школи 

октобар одељењске  

старешине,  

ПП служба 

Методе и технике успешног учења октобар одељењске  

старешине, педагог 

Однос са родитељима октобар одељењске  

старешине 

“Куда после основне школе”- разговор о 

битним обележјима појединих занимања 

новембар одељењске  

старешине 

Праћење даровитих и слабих ученика и 

пружање потребне помоћи 

новембар одељењске старешине,  

педагог 

Сарадња и толеранција у групи новембар одељењске старешине,  

родитељи 

Однос са наставницима новембар одељењске  

старешине 

Васпитање другарства и међусобне 

солидарности 

децембар одељењске старешине,  

педагог, родитељи 

Индивидуални разговор са одређеним 

ученицима 

децембар одељењске  

старешине, педагог, 

психолог 

Болести зависности децембар одељењске старешине, 

психолог 

Пријатељство и љубав децембар одељењске старешине 
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Анализа постигнутог успеха децембар одељењске  

старешине 

Родитељски састанак јануар одељењске старешине,  

родитељи 

Прослава Светог Саве јануар одељењске старешине 

Тестирање ученика тестом ТПИ за будуће 

занимање 

фебруар одељењске  

старешине, родитељи 

Сачињавање предлога мера, на основу 

успеха одељења у првом полугодишту и 

мере за његово побољшање 

фебруар одељењске старешине,  

ПП служба 

 

Развијање позитивних ставова према 

супротном полу 

фебруар одељењске  

старешине,  

психолог 

Занимање које ми се свиђа фебруар одељењске старешине,  

ПП служба, родитељи 

Обележавање 8. марта март одељењске  

старешине 

Улога школе у мом животу март одељењске старешине, 

педагог 

Ја и моја породица март одељењске старешине, 

психолог 

Успех и неуспех у школском раду март одељењске старешине 

педагог 

Анализа резултата успеха на крају трећег 

класификационог периода 

април одељењске старешине 

ПП служба 

Припреме за пријемни испит април одељењске старешине, 

родитељи, педагог 

Шта да очекују ученици у средњој школи април одељењске  

старешине 

Начин успешног провођења слободног 

времена 

април одељењске старешине 

Успех и неуспех у раду 

(разговор кроз примере) 

мај одељењске старешине, 

педагог, психолог 

Колико нас познају родитељи мај одељењске старешине 

родитељи 

Понашање на пријемном испиту и 

потребна документација 

мај одељењске старешине, 

родитељи,  

ПП служба 
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3.6. Савет родитеља 

Представници Савета родитеља за школску 2021/2022.годину: 

  

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА 

1/1 Ana Petrović 

1/10 Никола Нешић 

1/2 Александар Поповић 

1/3 Далија Милановић 

1/4 Јасмина Филиповић 

1/5 Јелена Радуловић 

1/6 Милена Станковић 

1/7 Ранко Латиновић 

1/8 Теодора Ромић 

1/9 Драгана Новаковић 

2/1 Ivana Terzić 

2/10 Мелание Ковачевић 

2/2 Зорана Златановић 

2/3 Урош Марић 

2/4 Јелена Петковић 

2/5 Радмила Раденковић 

2/6 Гавро Гајановић 

2/7 Катарина Петровић 

2/8 Миљана Живановић 

2/9 Милица Николић 

3/1 Зоран Каличанин 

3/2 Митар Гаврић 

3/3 Ана Ђурић 

3/4 Никола Зељић 

3/5 Оливер Минић 

3/6 Aljona Novicic 

3/7 Sanja Šobić 

3/8 Марија Варинац 

3/9 Ратимир Поповић 

4/1 Snežana Glušac 
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4/2 Марија Јестрић 

4/3 Ивана Николов 

4/4 Nikola Bogdanović 

4/5 Мирјана Перишић 

4/6 Златко Марковић 

4/7 Бранкица Иванковић 

5/1 Nina Ilić 

5/2 Mirjana Kapor 

5/3 Aлександра Сибиновић 

5/4 Гордана Ступар 

5/5 Марко Пантић 

5/6 Suzana Petrović 

5/7 Милош Дојчиновић 

5/8 Предраг Тошић 

6/1 Снежана Данић 

6/2 Љиљанљ Тубић 

6/3 Јанко Исидоровић 

6/4 Небојша Илић 

6/5 Далибор Вељовић 

6/6 Далибор Стоилковић 

7/1 Александар Кнежевић 

7/2 Валентина Добријевић 

7/3 Irena Ljubomirovic Ivankovic 

7/4 Марија Стошић 

7/5 Габријела Попов 

7/6 Душан Зечевић 

8/1 Vlado Popović 

8/2 Слободан Петровић 

8/3 Олга Илић 

8/4 Гордана Велиновић 
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План рада Савета родитеља: 

 Активности Време реализације  Носиоци реализације 

  

 

Конститусање Савета родитеља и избор 

председника Савета родитеља; 

Септембар Одељ.старешине 

Директор  школе 

Педагог школе 

Предлог плана рада савета родитеља за 

школску 2021/2022. годину; 

Септембар Директор школе 

Чланови Савета 

Упознавање са организацијом рада школе 

у условима постојеће епидемиолошке 

ситуације 

Септембар Директор школе 

Педагог школе 

Избор представника за комисије Септембар Чланови Савета 

Упознавање са изменама у законским и 

подзаконским актима 

Током године Секретар школе 

Разматрање предлога програма 

образовања и васпитања, развојног плана, 

годишњег плана и програма рада. 

Септембар Чланови Савета 

Разматрање Извештаја о остваривању 

Годишњег плана рада школе за школску 

2020/21.годину 

Септембар Чланови Савета 

Разматрање Годишњег плана рада школе 

за школску 2021/22. године 

Септембар Чланови Савета 

Анализа хигијенско – техничких услова 

рада школе 

Током године Чланови Савета 

Директор школе 

Координатор Савета 

Информисање о владању и успеху ученика 

након  класификационих  периода 

школске 2021/2022. године 

Током године Педагог школе 

Информације са родитељских састанака Током године Чланови Савета 

Разматрање опремљености школе 

наставним средствима 

Током године Чланови Савета 

Директор школе 

Разматрање и давање сагласности за 

програм и организацију екскурзија и 

излета, посета позоришту и биоскопу 

Септембар Чланови Савета 

Учешће у прослави Нове године и Дана 

Светог Саве. 

Децембар, јануар Чланови Савета 

Директор школе 

Извештај о раду школе на крају првог 

полугодишта школске 2021/2022. године 

јануар Педагог школе 

Безбедност ученика у школи Током године Директор школе 

Педагог школе 

Чланови Савета 

Информације о уџбеницима и 

приручницима који ће се користити у 

школској 2022/2023. години. 

март,април Директор школе 

Педагог школе 

Информације о постигнутим резултатима 

ученика на разним такмичењима, похвале 

и награде. 

Током године Психолог школе 

Директор школе 

Праћење уписа ученика осмог разреда у 

средње школе. 

јун Чланови Савета 

Директор 

педагог 

Организовање акција помоћи родитеља за Током године Чланови Савета 



 

82 

опремање школског простора 

Гостовање родитеља у оквиру програма 

професионалне оријентације-

представљање појединих занимање 

Током године Чланови Савета 

Извештај о раду Савета родитеља јн, септембар Чланови Савета 

Председник Савета родитеља 

 

3.7. Школски одбор 

Чланови Школског одбора: 

-   Милица Миљојковић, члан Наставничког већа- председник 

-       Марина Јованов, члан Наставничког већа 

-       Александра Вујатовић, члан Наставничког већа 

-       Јелена Илић-Живојиновић, члан Савета родитеља 

-       Маријана Томашевић, члан Савета родитеља 

-      Предраг Тошић, члан Савета родитеља 

-       Наташа Прентовић, члан локалне самоуправе 

-       Драган Животић, члан локалне самоуправе 

-       Славица Сантрач, члан локалне самоуправе 

 

 

Активности 

Време реализације  

Носиоци реализације 

Доношење Одлуке о усвајању плана рада 

Школског одбора 

Септембар Директор школе 

Чланови ШО 

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о 

реализацији програма рада школе за 

школску 2020/21. Годину 

-извештај о самовредновању школе 

-извештај о реализацији акционог плана 

развојног плана школе 

-извештај о стручном усавршавању 

Септембар   

Директор школе 

Педагог школе 

Чланови ШО 

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о 

раду директора 

Септембар   

Директор школе 

Чланови ШО 

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег 

плана рада школе за школску 2021/22. 

Годину 

-план стручног усавршавања 

-акциони план развојног плана 

-план самовредновања 

Септембар   

Директор школе 

Педагог школе 

Чланови ШО 

Доношење Одлуке о Усвајању 

финансијског плана за припрему буџета 

Републике 

децембар, јануар  Директор школе 

Чланови ШО 

Шеф рачуноводства 

Доношење Одлуке о Усвајању извештаја 

о пословању, годишњег обрачуна 

јануар  Директор школе 

Чланови ШО 

Шеф рачуноводства 

Доношење Одлуке о Усвајању извештаја 

о извођењу екскурзија 

Септембар  Директор школе 

Педагог школе 

Чланови ШО 

Разматра задатке образовања и васпитања Током године  Директор школе 

Педагог школе 

Чланови ШО 
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Предлаже мере за побољшање услова 

рада и остваривање образовно-аспитног 

рада 

Током године  Директор школе 

Педагог школе 

Чланови ШО 

Решава жалбе и приговоре, на решење 

директора 

Током године  Директор школе 

Секретар школе 

Чланови ШО 

Остали послови у складу са Законом и 

актом о оснивању и статутом школе 

Током године Директор школе 

Секретар школе 

Чланови ШО 

 

 

3.7 Стручна већа за области наставних предмета, тимови, стручни 
активи 

3.7.1. План рада стручног већа наставника разредне наставе 

Руководилац стручног већа:Милена Лутовац 

Чланови већа: наставници разредне наставе 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

 

Евалуација 

Доношење и усвајање 

програма рада Стручног већа 

за школску 2021-2022.годину 

август -Дисускија на састанку 

Стручног већа 

-Руководилац Стручног 

већа,педагог 

Записник са стручног 

већа 

Организација рада у 

зависности од 

епидемиолошке 

ситуације(три модела 

наставе) 

август-

септембар(према 

потреби до краја 

школске године) 

-Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Руководилац стручног 

већа.директор 

-Записник са стручног 

већа 

-Упутство и препоруке 

рада из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба 

-Препоруке и мере заштите 

здравља ученика и 

запослених за превенцију 

COVID 19  у школској 

2021/22.години 

август-

септембар(по 

потрреби и током 

школске године) 

-дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови 

већа,директор,руководил

ац Стручног већа 

-Записник са стручног 

већа 

-Упутство и препоруке 

рада из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба 

-Израда распореда часова и 

коришћење фискултурне сале 

по препорукама 

Министарства просвете 

август(према 

потреби и током 

школске године) 

-Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови 

већа,директор,руководил

ац Стручног већа 

-Записник са стручног 

већа 

-Упутство и препоруке 

рада из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба 

-Припрема и организација 

пријема првака по 

препорукама Министарства 

просвете 

-август -Дискусија 

-Разредно веће 1.разреда 

и 2.разреда, директор 

-Записник са стручног 

већа 

-Упутство и препоруке 

рада из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба 

-Договор о набавци додатне 

литературе и наставних 

средстава 

-август -Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

-Записник са стручног 

већа 

-Избор дечје штампе -август Дискусија на састанку Записник са стручног 
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Стручног већа 

-Чланови већа 

већа 

 

-Критеријуми вредновања на 

основу стандарда постигнућа 

ученика(уједначавање 

критеријума оцењивања 

ученика на ниво разредног 

већа) 

-август -Предавање и упутство на 

који начин треба да се 

израде критеријуми 

вредновања(на нивоу 

разредног већа) 

-Чланови већа,директор 

Записник са стручног 

већа 

 

Израда оперативних планова 

рада на нивоу разредног већа 

август -Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови 

већа,рукободиоци већа 

Записник са стручног 

већа,записници са 

разредних већа млађих 

разреда 

-Договор о изради и 

начинима спровођења 

иницијалних тестова 

-август Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

 

Записник са стручног 

већа,записници са 

разредних већа млађих 

разреда 

 

-Избор члана већа за сарадњу 

са Друштвом учитеља 

Београда и за Дечји савез 

-август Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

Записник са стручног 

већа 

-Договор о изради распореда 

провера знања  

-август,септембар -Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

Записник са стручног 

већа,ес дневник,сајт 

школе 

-Активности везане за 

планирање угледних часова и 

тематских дана и избор 

програма акредитованих 

семинара за стручно 

усавршавање ван установе 

-август -Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

Записик са стручног 

већа,Записници са 

разредних већа млађих 

разреда,План 

усавршавања у установи 

-Договор о планирању 

дестинација за реализацију 

посета,излета и наставе у 

природи(у складу са 

одлукама Кризног штаба и 

Министрства просвете) 

-септембар-

октобар-фебруар-

март 

-Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа.директор 

школе 

-Записник са стручног 

већа 

-Упутство и препоруке 

рада из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба 

-Организација и припрема 

пријема првака у Дечји савез 

по препорукама 

Министарства просвете 

-септембар-

октобар 

-Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

-Записник са стручног 

већа 

-Упутство и препоруке 

рада из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба 

-Активности у оквиру Дечје 

недеље  

септембар-октобар 
Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа,директор  

-Записник са стручног 

већа 

-Упутство и препоруке 

рада из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба 

-Реализација активности 

везаних за Дечју недељу(у 

складу са препорукама 

Кризног штаба и 

Министарства просвете) 

-септембар-

октобар 

-Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

-Записник са стручног 

већа 

-Упутство и препоруке 

рада из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба 

-Анализа и утврђивање -новембар-јун -Дискусија на састанку -Записник са стручног 
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успеха и дисциплине на крају 

сваког класификационог 

периода  

Стручног већа 

-Чланови 

већа,педагог,руководиоц

и Рзредних већа 

већа,записници са 

разредних већа млађих 

разреда,ЕС дневник 

-Извештај о утврђеном 

успеху и дисциплини и 

реализација плана и програма 

на крају сваког 

класификационог периода у 

електронском облику 

-новембар-јун -Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа,педагог 

-Записник са стручног 

већа,записници са 

разредних већа млађих 

разреда,ЕС дневник 

-Реализација допунске 

наставе,слободних 

активности и додатног рада 

прво 

полугодиште,јун-

август 

-Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

-Записник са стручног 

већа,записници са 

разредних већа млађих 

разреда,ЕС дневник 

-Присуство семинарима 

Друштва учитеља Београда и 

других организација 

новембар-март -Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

-Записник са стручног 

већа,План стручног 

усавршавања ван 

установе 

-Договор око организовања 

просаве Нове 

године(Новогодишњи базар) 

новембар,децембар -Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа,директор 

-Записник са стручног 

већа,Препоруке и дописи 

из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба,сајт школе 

-Резултати рада на крају 

првог полугодишта 

-децембар -Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа,педагог 

-Записник са стручног 

већа,Ес 

дневник,Записници са 

разредних већа млађин 

разреда 

-Припреме за прославу Дана 

Светог Саве и Дана школе  

-

децембар,јануар,фе

бруар 

Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

 

-Записник са стручног 

већа,Препоруке и дописи 

из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба,сајт школе 

-Припреме за такмичења  децембар-фебруар Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

 

-Записник са стручног 

већа,Препоруке и дописи 

из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба,сајт школе 

-Прослава Дана Светог Саве децембар,јануар Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

 

--Записник са стручног 

већа,Препоруке и дописи 

из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба,сајт школе 

-Организација поводом 

обележавања Дана школе 

децембар-фебруар Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

 

-Записник са стручног 

већа,Препоруке и дописи 

из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба,сајт школе 

-Анализа остварене сарадње 

са родитељима 

квартално Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

-Записник са стручног 

већа,Ес дневник 

-Искуства у реализацији 

предмета Пројкетна настава и 

Дигитални свет 

фебруар-март Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

 

Записник са стручног 

већа,записници са 

разредних већа млађих 

разреда 
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-Стручно усвршавање 

наставника  

-фебруар-март Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

 

Записник са стручног 

већа,План усавршавања у 

усатнови и ван 

установе,извештаји. 

-Прослава Дана школе -фебруар Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

 

-Записник са стручног 

већа,Препоруке и дописи 

из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба,сајт школе 

-Договор око припрема за 

посету предшколаца  

-март Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа,педагог 

 

-Записник са стручног 

већа,Препоруке и дописи 

из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба 

-Сарадња са предшолским 

установама из окружења-

посета предшколаца 

април Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа,педагог 

 

-Записник са стручног 

већа,Препоруке и дописи 

из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба,сајт школе 

-Резултати са такмичења -април-мај Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

-Записник са стручног 

већа,сајт школе 

-Разматрање реализованих 

посета,излета,наставе у 

природи и препоруке и 

предлози за наредну школску 

годину 

-април-мај Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа 

 

-Записник са стручног 

већа,Препоруке и дописи 

из Министарства 

просвете и Кризног 

штаба,извештаји 

разредних већа млађих 

разреда 

-Израда и спровођење 

годишњих тестова 

-април-мај Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови 

већа,руководиоци 

Разредних већа 

-Записник са стручног 

већа.записници 

разредних већа млађих 

разреда 

-Извештај о раду Разредних 

већа 

-новембар-јун Дискусија на састанку 

Стручног већа,записници 

-Чланови 

већа,руководиоци 

Разредних већа 

-Записник са стручног 

већа.записници 

разредних већа млађих 

разреда,Ес дневник 

-Договор о подели задужења 

за следећу школску годину 

-август Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови већа,директор 

-Записник са стручног 

већа 

-Извештај о раду Стручног 

већа 

јун-август Дискусија на састанку 

Стручног већа 

-Чланови 

већа,руководилац 

Стручног већа 

-Годишњи извештај 

стручног већа 

 

НАПОМЕНА: Све активности планиране Планом рада стручног већа наставника разредне наставе током 

пандемије COVID 19 биће организоване и реализоване у складу са препорукама Министарства просвете и 

одлукама Кризног штаба. 

3.7.2 План рада стручног већа за српски језик и књижевност 
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руководилац Ивона Ђукић 

чланови: Ана Крунић, Данка Нововић, Јелена Ђурић, Љиљана Симић, Марина Станковић, Милена 

Богићевић 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

 

Евалуација 

Усвајање годишњег плана 

рада Стручног већа у 

школској 2021/ 2022. години 

септембар дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Израда педагошке  

документације 

септембар дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Преглед и анализа резултата 

на иницијалним тестовима 

септембар дискусија на састанку 

Стручног већа  

чланови Стручног већа 

Идентификовање ученика са 

посебним потребама 

септембар / 

октобар 

дискусија на састанку 

Стручног већа  

чланови Стручног већа 

Тим за ИОП  

Усаглањавање критеријума 

оцењивања 

септембар дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Представљање слободне 

наставне активности 

ученицима 

септембар  дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Набавка наставних 

средстава  

септембар  дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Распоред писмених задатака 

, контролних вежби и 

тестова  

септембар дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

План и дискусија о начину 

реализације пројектне 

наставе за ученике петог и 

шестог разреда 

септембар  дискусија на састанку 

Стручног већа  

чланови Стручног већа 

Упознавање са 

библиотечким фондом и 

правилима коришћења 

библиотеке за ученике петог 

разреда 

септембар дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Посета Сајму књига октобар                     договор  на састанку 

Стручног већа 

библиотекар школе 

чланови Стручног већа 

Организација допунске и 

додатне наставе према 

потребама ученика 

 

октобар дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Анализа  постигнућа 

ученика на крају првог 

класификационог периода 

новембар дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Припрема ученика за 

такмичења из српског језика 

новембар - јануар 

- фебруар 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Припрема ученика за 

такмичење Књижевна 

олимпијада 

новембар - јануар 

- фебруар 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Припрема ученика за 

такмичење у рецитовању             

новембар - јануар 

- фебруар 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

библиотекар школе 

чланови Стручног већа 

Припрема ученика за 

такмичење Читалачка значка 

током школске 

године 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

библиотекар школе 

чланови Стручног већа 
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Анализа прославе школске 

славе Свети Сава 

јануар  дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

професори разредне 

наставе 

Анализа ученичких 

постигнућа на крају првог 

полугодишта 

децембар - јануар дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови  Стручног већа 

Анализа припрема за 

прославу Дана школе 

фебруар дискусија на састанку 

Стручног већа 

директор школе 

чланови Стручног већа 

Анализа  постигнућа 

ученика на школским 

такмичењима 

фебруар  дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Анализа реализације Дана 

школе 

фебруар дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Учешће на Републичком 

зимском семининару за 

професоре српског језика 

јануар / фебруар дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Анализа стручног 

усавршавања чланова 

Стручног већа 

током године дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Реализација општинских 

такмичења 

март дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Анализа реализације 

припремне наставе за 

полагање завршног испита 

ученика осмог разреда 

током године дискусија на састанку 

Стручног већа 

директор школе 

чланови Стручног већа 

Активности поводом 

пробног завршног испита за 

ученике осмог разреда 

април дискусија на састанку 

Стручног већа 

директор школе 

чланови Стручног већа 

Анализа реализације и 

резултата ученика на 

окружним  такмичењима 

април  дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Реализација такмичења у 

рецитовању у сарадњи са 

Пријатељима деце 

Вождовца 

април дискусија на састанку 

Стручног већа 

библиотекар школе 

чланови Стручног већа 

Реализација смотре Мајски 

песнички сусрети 

мај дискусија на састанку 

Стручног већа 

библиотекар школе 

чланови Стручног већа 

Анализа реализације 

пројектне , припремне , 

допунске , додатне наставе 

мај / јун дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Реализација завршног 

испита за ученике осмог 

разреда 

јун дискусија на састанку 

Стручног већа 

директор школе 

чланови Стручног већа 

Анализа реализације 

редовне , допунске и 

додатне наставе на крају 

школске године 

јун дискусија на састанку 

Стручног већа 

чланови Стручног већа 

Извештај о раду Стручног 

већа у школској 2021/ 2022. 

и подела задужења за 

наредну школску годину 

јун дискусија на састанку 

Стручног већа 

директор школе 

руководилац Стручног 

већа 

чланови Стручног већа 
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3.7.3. План рада стручног већа друштвених наука 

Руководилац стручног већа: Сања Станишић 

Чланови већа: професори историје, верске наставе и грађанског васпитања 

 

НАПОМЕНА: Све активности планиране Планом рада стручног већа друштвених наука током пандемије 

COVID 19 биће организоване и реализоване у складу са препорукама Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, као и одлукама Владе РС, Министарства здравља и Кризног штаба. 

 

3.7.4. План рада стручног већа страних језика 

Руководилац стручног већа:  

Чланови већа:  

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

 

Евалуација 

Усвајање годишњег плана 

стручног актива за 

школску 2021/2022. 

 

август-октобар наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

директор школе 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Израда педагошке 

документације 

август-октобар наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

педагог/психолог 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Идентификовање ученика 

са посебним потребама 

август-октобар наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

педагог/психолог 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Набавка наставних 

средстава 

август-октобар наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

директор школе 

педагог/психолог 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Распоред писмених 

задатака, контролних 

вежби и тестова; 

Пројектна настава 

(Европски дан језика) 

август-октобар наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

директор школе 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

План стручног 

усавршавања Стручног 

већа 

август-октобар наставници енглеског 

језика 

наствници немачког 

језика 

директор школе 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Коришћење савремених 

средстава у настави 

август-октобар наставници енглеског 

језика 

наставници  

немачког језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 
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Посета Сајму књига август-октобар наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

наставници српског 

језика 

библиотекар школе 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Анализа иницијалних 

тестова 

август-октобар наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Анализа ученичких 

постигнућа на крају првог 

класификационог периода 

новембар-јануар наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

педагог/психолог 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Предлог мера за 

побољшање успеха 

новембар-јануар наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

педагог/психолог 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Коришћење активних 

метода у настави новембар-јануар 
наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

наставник верске 

наставе 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Припреме ѕа прославу 

школске славе “Свети 

Сава” 

новембар-јануар наставници страних 

јетика 

наставници српског 

језика 

наставници верске 

наставе 

наставници музичке 

културе 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Анализа резултата 

писмених задатака 

новембар-јануар наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Анализа успеха ученика 

са посебним потребама 

новембар-јануар наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

педагог/психолог 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Организација школских 

такмичења 

новембар-јануар наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Анализа прославе 

школске славе “Свети 

новембар-јануар наставници енглеског 

језика дискусија на састанку 

Стручног већа 
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Сава” наставници немачког 

језика 

Анализа резултата 

школских такмичења 

фебруар-март наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Дискусија о начину 

мотивације ученика 

фебруар-март наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Анализа прославе Дана 

школе 

фебруар-март наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Анализа стручног 

усавршавања чланова 

Стручног већа 

фебруар-март наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Реализација општинских 

такмичења 

фебруар-март наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Посета преѕентацији 

уџбеника 

фебруар-март наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Анализа резултата на 

општинским 

такмичењима 

фебруар-март наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Тематско планирање: 

Ускршњи базар (енглески, 

немачки, српски језик) 

април-мај наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

наставници српског 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Анализа резултата на 

градским такмичењима 

Пројектна настава - Дан 

мајки 

април-мај наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Анализа успеха и владања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

април-мај наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Анализа резултата на 

републичким 

такмичењима 

април-мај наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Анализа рада на редовној, 

додатној, допунској и 

јун-август наставници енглеског 

језика дискусија на састанку 
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припремној настави и у 

секцијама 

наставници немачког 

језика 

Стручног већа 

Огранизација угледних 

часова 

јун-август наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Подела задужења за 

наредну школску годину 

јун-август наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Извештај о раду Стручног 

већа у школској 

2021/2022. 

јун-август наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

Избор руководиоца 

Стручног већа за наредну 

школску годину 

јун-август наставници енглеског 

језика 

наставници немачког 

језика 

дискусија на састанку 

Стручног већа 

 

3.7.5 План рада стручног већа математике и природних наука  

Руководилац стручног већа:   Марика Чочовска Миловановић 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

Ред. 

број 

Име и презиме наставника Занимање Радно место 

1. Бранислава Врбашки проф. математике настав. математике 

2. Светлана Савовић проф. математике настав. математике 

3. Милица Васовић проф. математике настав. математике 

4. Виолета Пушица проф. математике настав. математике 

5. Севић Марија проф. математике настав. математике 

6. Ивана Јанковић проф. математике настав. математике 

7. Марика Чочовска 

Миловановић 

проф.физике настав. физике 

8. Весна Јањић проф.физике настав. физике 

9. Вера Стојисављевић проф. хемије настав. хемије 

10. Снежана Латас проф. хемије настав. хемије 

11. Наташа Илић проф. биологије настав. биологије 

12. Олгица Рабреновић проф. биологије настав. биологије 

13. Ана Ђукић проф. биологије настав. биологије и хемије 
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14. Душица Пецељ проф. географије настав. географије 

15. Слађана Миливојевић проф. географије настав. географије 

16. Нада Симановић проф. географије настав. географије 

 
 
 

Активности Време 

реализације 

Начин и носиоци 

реализације 

Евалуација 

● Усвајање годишњег плана 

рада Стручног већа 

математике и природних 

наука за школску 

2021/2022.годину 

● Реализација иницијалних 

тестова 

● Израда педагошке 

документације за праћење 

напредовања ученика 

● Идентификовање ученика са 

посебним потребама и 

прилагођавање наставних 

садржаја 

● Набавка наставних средстава 

● Распоред писмених задатака,  

контролних вежби и тестова 

● План стручног усавршавања 

чланова већа 

● Планирање додатне и 

допунске наставе и слободних 

активности 

● Дефинисање јединственог 

критеријума оцењивања по 

предметима 

● Планирање рада у случају 

преласка на кобиновани 

начин наставе 

● Планирање рада у случају 

преласка на наставу на 

даљину 

  

септембар -На састанку већа, 

чланови СВ 

-Израда: тестова, 

документације, 

планова за ИОП, 

чланови СВ 

 

 

 

 

 

разматрање и 

усаглашавање 

распореда, чланови СВ 

дискусија и усвајање, 

чланови СВ 

 

разматрање и усвајање 

предлога, чланови СВ, 

пп служба 

-Измена планова, 

чланови СВ 

-Школска платформа и 

Гугл учионица, 

чланови СВ 

 

 

-Записник са седница 

СВ 

Дневник 

 план ПП служби 

 

-Лична евиденција 

наставника, дневник 

-Годишњи план рада 

школе 

  

 

● Анализа иницијалних тестова 

● Коришћење савремених 

средстава у настави 

● План одржавања угледних 

часова 

октобар Дискусија на састанку 

већа, чланови СВ 

 

-Записник са седница 

СВ 

дневник,лична 

евиденција наставника, 

● Анализа  постигнућа на крају 

првог класификационог 

периода 

● Предлог мера за побољшање 

успеха 

●  Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности 

● Резултати рада допунске и 

новембар дискусија и договор на 

састанку већа,израда 

извештаја чланови СВ, 

пп служба 

дневник,лична 

евиденција наставника, 

извештај, записник са 

седница СВ 
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додатне наставе 

● Анализа критеријума 

оцењивања 

● Израда плана рада припреме 

ученика осмог разреда за 

полагање завршног испита 

● Анализа усклађености 

наставног плана и оцењивања 

са образовним стандардима 

● Анализа успеха ученика са 

посебним потребама и 

дискусија са педагогом и 

психологом школе 

децембар усвајање 

плана,дискусија на 

састанку већа, чланови 

СВ, пп служба 

дневник, извештај, 

записник са седница СВ 

● Организација и спровођење 

школских такмичења 

● Вредновање успостављеног 

јединственог критеријума 

оцењивања 

● Анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта 

● Предлог мера за побољшање 

успеха ученика 

јануар припрема и 

организација, 

дискусија на састанку 

већа,израда извештаја 

чланови СВ, пп служба 

-дневник,лична 

евиденција наставника, 

извештај, записник са 

седница СВ 

 

● Анализа рада стручног већа у 

току првог полугодишта 

● Анализа резултата школских 

такмичења 

● Организација и спровођење 

општинских такмичења 

● Дискусија о начинима 

мотивације ученика 

фебруар дискусија на састанку 

већа,израда извештаја 

чланови СВ, пп служба 

дневник,лична 

евиденција наставника, 

извештај, записник са 

седница СВ 

● Одабир уџбеника за наредну 

школску годину 

● Организација и спровођење 

градских такмичења 

март дискусија на састанку 

већа,чланови СВ 

записник са седнице СВ 

● Анализа резултата 

општинских и градских 

такмичења 

● Анализа ученичких 

постигнућа на крају трећег 

класификационог периода 

● Предлог мера за побољшање 

успеха 

● Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности 

● Организација и спровођење 

републичких такмичења 

април дискусија на састанку 

већа,израда извештаја 

чланови СВ, пп служба 

дневник,лична 

евиденција наставника, 

извештај, записник са 

седница СВ 

● Анализа одржавања 

припремне наставе за 

полагање завршног испита 

● Анализа резултата са 

републичких такмичења 

мај дискусија чланови СВ дневник,лична 

евиденција наставника, 

извештај, записник са 

седница СВ 

● Анализа успеха ученика на 

крају другог полугодишта 

● Анализа реализованости 

наставних садржаја 

јун дискусија на састанку 

већа,израда извештаја 

чланови СВ, пп служба 

дневник,лична 

евиденција наставника, 

годишњи извештај 

школе, записник са 
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● Сумирање постигнутих 

резултата 

● Анализа резултата ученика 

остварених на завршном 

испиту 

● Анализа учешћа наставника у 

програмима стручног 

усавршавања 

● Израда извештаја о раду 

стручног већа 

седница СВ 

● Подела часова за наредну 

школску годину 

● Анализа успеха на крају 

школске године 

● Израда тематских, глобалних 

и оперативних планова рада 

● Анализа рада стручног већа у 

протеклој школској години 

● Избор руководиоца за следећу 

школску годину и подела 

задужења 

август договор чланова већа, 

дискусија на састанку 

већа,израда планова и 

извештаја чланови СВ, 

пп служба 

дневник,лична 

евиденција наставника, 

годишњи извештај 

школе, записник са 

седница СВ 

 

НАПОМЕНА: Све активности планиране Планом рада стручног већа математике и природних наука током 

пандемије COVID 19 биће организоване и реализоване у складу са препорукама Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, као и одлукама Владе РС, Министарства здравља и Кризног штаба. 

 

3.7.6. Стручно веће вештина 

Руководилац стручног већа: Оливер Златановић, наставник физичког вапитања 

Чланови већа: Драгана Ђорђевић Фиданов, наст. музичке културе 

                         Злата Јеремић, наст. музичке културе 

                         Софија Љубинковић, наст. ликовне културе 

Наташа Јевтић, наст. физичког васпитања 

  Иван Пузовић, наст. физичког васпитања 

  Страхиња Симић, наст. ликовне културе 

                          Миљан Терзић, наст. физичког васпитања 

                          Маја Николовски, наст. музичке културе 

                          

 

Активности Време 
реализације 

Начин и носиоци 
реализације 

Евалуација 

-Подела одељења на 

наставнике 

-Припрема за почетак 

школске године 

-Планирање рада редовне 

наставе и ваннаставних 

активности 

-Планирање рада у случају 

преласка на кобиновани начин 

наставе 

АВГУСТ 

СЕПТЕМБАР 

-На састанку већа, 

чланови СВ 

-Израда планова, 

чланови СВ 

-Израда глобалних 

планова, чланови СВ 

-Измена планова, 

чланови СВ 

 

 

-Записник са седнице 

СВ 

-Договор на састанку 

већа 

-Дневник 

 

-Записник са седнице 

СВ 
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-Планирање рада у случају 

преласка на наставу на 

даљину 

-Инклузивно образовање, 

индивидуализација, ИОП 

-Професионално васпитање у 

настави музичке и ликовне 

културе и физичког васпитањ 

-Утврђивање нивоа знања и 

вештина из претходних 

разреда 

-Предлог растерећења 

наставних програма 

-Такмичења из свих спортова 

предвиђена планом и 

програмом организације 

школског спорта 

-Планирања појединачног и 

колективног усавршавања 

-Организација угледних 

часова 

-Школска платформа 

и Гугл учионица, 

чланови СВ 

-Израда планова за 

ИОП, чланови СВ 

-Чланови СВ 

 

 

-Провера, тестирање, 

чланови СВ 

 

-Дискусија на 

састанку већа, 

чланови СВ  

-Чланови СВ 

 

 

-Дискусија на 

састанку већа, 

чланови СВ 

-Чланови већа 

-Записник са седнице 

СВ 

 

-Доставити план ПП 

служби 

 

 

 

-Лична евиденција 

наставника, дневник 

 

-Записник са седнице 

СВ 

 

 

 

 

-Годишњи план рада 

школе 

-Записник са седнице 

СВ 

-Учешће на конкурсима 

-Реализација редовне наставе 

и слободних наставних 

активности 

-Постигнућа ученика који су 

радили по ИОП 

-Учешће у изради паноа 

школе 

-Спортски дан 

-Израда паноа за Нову годину 

ОКТОБАР 

НОВЕМБАР 

ДЕЦЕМБАР 

-Припрема и 

организација 

-Чланови СВ 

-Дискусија на 

састанку већа, 

чланови СВ 

-Наставници ликовне 

културе 

-Наставници 

физичког васпитања, 

припрема и 

организација 

-Наставници ликовне 

културе  

-Записник са седнице 

СВ 

-Дневник 

-Записник са седнице 

СВ 

 

-Записник са седнице 

СВ 

-Записник са седнице 

СВ 

-Успех ученика на крају првог 

полугодишта 

 

-Праћење и напредовање 

ученика који су обухваћени 

инклузивним образовањем; 

текући проблеми тих ученика 

-Обеелжавање школске славе 

светог Саве 

-Оцењивање у функцији 

стимулације ученика 

-Општинско такмичење 

вокалних солиста ,,Сребрна 

сирена” 

-Припреме за Дан школе 

-Израда паноа за Дан школе 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

-Дискусија на 

састанку већа, 

чланови СВ 

-Дискусија на 

састанку већа, 

чланови СВ 

-Учешће у 

организацији, 

чланови СВ 

-Чланови СВ 

-Наставници музичке 

културе, припрема 

 

-Чланови СВ 

-Чланови СВ 

-Дневник 

 

 

-Лична евиденција 

наставника 

 

-Дневник 

 

 

-Записник са седнице 

СВ 
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-Колеративно огледни час 

-Напредовање ученика по 

ИОП-у 

-Резултати рада на карају 

трећег класификационог 

периода 

-Учешће на конкурсима и 

такмичењима 

-Пролећни крос 

-Градско такмичење вокалних 

солиста ,,Златна сирена” 

-Припрема за такмичење 

,,Осликавање ускршњих јаја” 

МАРТ 

АПРИЛ 

МАЈ 

-Чланови СВ 

-Дискусија на 

састанку већа, 

чланови СВ 

-Дискусија на 

састанку већа, 

чланови СВ 

-Припрема и 

организација, 

чланови СВ 

-Припрема, 

наставници физичког 

васпитања 

-Наставници музичке 

културе, припрема 

-Наставници ликовне 

културе 

-Записник са седнице 

СВ 

-Лична евиденција 

наставника 

 

-Записник са седнице 

СВ 

 

Записник са седнице 

СВ 

 

 

Записник са седнице 

СВ 

 

-Лична евиденција 

наставникатит 

-Резултати на такмичењима 

-Избор руководиоца за 

следећу школску годину и 

подела задужења 

-Извештај о раду СВ 

-Извештај о постигнућима 

ученика који су радили по 

ИОП-у 

ЈУН Анализа, чланови СВ 

-Договор чланова СВ 

 

-Руководилац СВ 

-Дискусија на 

састанку већа, 

чланови СВ 

-Записник са седнице 

СВ 

-Записник са седнице 

СВ 

-Годишњи извештај 

школе 

-Доставити извештај 

ПП служби 
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3.7.7. Стручно веће наставника ТИТ и ИР 

Руководилац стручног већа: Зоран Богатиновић 

Чланови већа:  

Весна Башић, Наташа Ников, Зоран Богатиновић, Слободан Бекоња, Милош Антић и Светлана Петровић, 

Сузана Вранић, Ивана Јанковић 

 

Активности Време 

реализације 

Начин и носиоци 

реализације 

Евалуација 

- Подела одељења и радних 

задатака Анализа уџбеничке 

литературе за наставнике 

Организовање образовно-

васпитног рада у школи кроз 

непосредан рад и наставу на 

даљину  

Анализа стручног упутства за 

реализацију и организацију 

образовно-васпитног плана. -

Примена мера заштите здравља 

ученика и запослених током 

трајања пандемије Ковид-19  

Израда опeрaтивних и мeсeчних 

плaнoвa Сређивање кабинета 

Израда годишњих програма - 

плана рада 

Сагласност за опремање 2. 

кабинета за ИР и набавка 

рачунара за ТиТ. 

Август На састанцима 

седнице стручног 

већа 

Чланови Стручног 

већа 

Директор школе 

Запаписник 

Стручног већа 

 

Оперативни 

планови 

Утврђивање корелацијских 

садржаја са осталим наставним 

предметима  

Избор скеција: информатичка. 

машинска, саобраћајна, 

архитектура и грађевинарство, 

електротехника, моделарство  

Усклађивање критеријума 

оцењивања ученика  

Набавка Конструкторских 

комплета за реализацију 

практичних вежби. 

Септембар На састанцима 

седнице стручног 

већа 

Чланови Стручног 

већа 

Наставници ТиТ 

Наставници ИиР 

Запаписник 

Стручног већа 

Електронски 

дневник 

Стручно усавршавање у већу 

Припрема материјала за он -лајн 

наставу, ажурирање сајта за 

Техникуи технологију 

Посета Фестивалу науке 

Октобар На састанцима 

седнице стручног 

већа 

Чланови Стручног 

већа 

Наставници ТиТ 

Запаписник 

Стручног већа 

Електронски 

дневник 

 

Анализа успеха ученика на 1. 

тромесечју и рад на побољшању 

успеха 

 

Новембар На састанцима 

седнице стручног 

већа 

Чланови Стручног 

већа 

Наставници ТиТ 

Наставници ИиР 

Запаписник 

Стручног већа 

 

Упознавање са пропозицијама и 

календаром такмичења за 

Децембар На састанцима 

седнице стручног 

Запаписник 

Стручног већа 
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Припреме за школско такмичење 

и избор ученика за општинско 

такмичење 

Дискусија о усклађивању 

критеријума оцењивања 

Периодична анализа реализације 

програма допунске наставе, 

додатног рада и слободних 

активности 

 на крају другог 

класификационог периода. 

 Проблеми у савладавању 

градива у току 1. Полугодишта и 

како их превазићи 

Такмичење“Дабар“-информатика 

и рачунарство 

 

већа 

Чланови Стручног 

већа 

Наставници ТиТ 

Наставници ИиР 

Лична евиденција 

запослених 

Извештај са 

такмишења 

Анализа реализације Плана и 

програма рада већа у I 

полугодишту и допринос 

унапређењу образовно-васпитне 

праксе 

Праћење напредовања ученика 

за које је израђен ИОП 

Јануар Чланови Стручног 

већа 

Наставници ТиТ 

Наставници ИиР 

Запаписник 

Стручног већа 

Лична евиденција 

запослених 

Извештај са 

такмишења 

Припрема за Школско и 

општинско такмичење  

Одржавање присуство и анализа 

угледних часова 

Фебруар Наставници ТиТ 

Наставници ИиР 

Чланови стручног 

већа 

Запаписник 

Стручног већа 

Лична евиденција 

запослених 

Извештај са 

такмишења 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

Анализа успеха ученика на крају 

3. класификационог периода 

Март Чланови стручног 

већа 

Електронски 

дневник, Педагошка 

документација 

Припрема ученика за такмичење 

општинскотакмичење “ШТА 

ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ” 

Анализа успеха и владања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Припреме за градско такмичење 

Анализа резултата градског 

такмичења  

Мeрe зa пoбoљшaњe успeхa 

учeникa  

Април Чланови Стручног 

већа 

Наставници ТиТ 

Наставници ИиР 

Педагошка 

документација 

 

Републичко такмичење ТИО 

Градско такмичење из саобраћаја 

Пoсeтa музejу Никoлa Тeслa - 

ученици 8. разреда 

Мај Наставници ТиТ 

Наставници ИиР 

Педагошка 

документација 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

Анализа успеха ученика на крају 

другог полугодишта Избор 

руководиоца стручног већа за 

Јун Наставници ТиТ 

Наставници ИиР 

Чланови стручног 

Педагошка 

документација 

Евиденција у 
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2022-2023. 

Анализа реализованог стручног 

усавршавања наставника-

извештај о стручном 

усавршавању 

Предлог годишњег програма 

рада већа за наредну школску 

годину 

већа електронском 

дневнику 

Стручно усавршавање у 

установи кроз посету часовима и 

ван ње на семинарима 

У току године 
Чланови стручног 

већа Портфолио 

наставника 

 
 

3.7.8. План рада стручног већа за продужени боравак 

Руководилац стручног већа: Милица Милосављевић 

Чланови већа: Бранка Мацура Јоветич, Маријана Међедовић, Невена Чавић, Милица Милосављевић, 

Тамара Максић, Марина Личина 

 

ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима основног 

образовања.  

1. Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе  

2. Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би 

допринела/допринео добру у друштву  

3. Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити) 

Организација рада продуженог боравка: 

● радно време од 7 до 18 часова 

● од 7 до 9 часова прихват ученика који поподне похађају наставу (ученици самостално 

долазе у учионице боравка осим у периоду адаптације када их родитељи доводе до 

учионица) 

● доручак, израда домаћих задатака, боравак у школском дворишту 

● одлазак на наставу 

● долазак ученика након завршетка наставе (ученици долазе самостално у боравак, осим у 

периоду адаптације када их до боравка доводе учитељице) 

● ручак, израда домаћих задатака, боравак у школском дворишту 

● одлазак ученика (на позив портира или родитеља) 

Координатор: Милица Милосављевић 

  

Активности 

  

Начин реализације Време 

реализације 

Носиоци активности 

Анализа стручног 

упутства у вези са 

моделом 

организације 

наставног процеса у 

школској 2021/22. 

Упознавање са стручним 

упутством 

Дискусија 

Доношење закључака 

Припрема информација за 

родитеље 

август Милица Милосављевић 

Бранка Мацура Јоветић 

Марјана Међедовић 

Невена Чавић 

Тамара Максић 

Ана Златков 
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Анализа просторних 

и наставничких  

капацитета 

Договор у вези са 

организацијом рада 

продуженог боравка 

Директор школе 

Данијела Чоловић 

- Доношење и 

усвајање програма 

рада продуженог 

боравка за школску 

2021/2022.годину. 

  

Промењен и усвојен нов 

програм рада продуженог 

боравка у складу са 

организацијом  наставе. 

Усвојено радно време за 

две смене и распоред за 

наставнике. Установљене 

просторије намењене 

корисницима продуженог 

боравка. 

Израда презентације за 

сајт  

август Милица Милосављевић 

Бранка Мацура Јоветић 

Марјана Међедовић 

Невена Чавић 

Тамара Максић 

Ана Златков 

Директор школе 

Данијела Чоловић 

-Организација рада у 

измењеним 

околностима током 

трајања епидемије 

COVID – 19 

  

- Правила понашања 

за време активности 

продуженог боравка 

 

 

Упознавање са 

препорукама и  

превентивним мерама за 

спречавање појаве и 

ширења епидемије 

заразне болести.  

Разговор са ученицима, 

долазак и одлазак из 

боравка, понашање за 

ввреме израде домаћих 

задатака, боравка у 

школском дворишту, 

трпезарији 

септембар Милица Милосављевић 

Бранка Мацура Јоветић 

Марјана Међедовић 

Невена Чавић 

Тамара Максић 

Ана Златков 

-Реализација 

планираних 

активности, вежби и 

израде домаћих 

задатака  

 -Реализација 

активности везаних 

за Дечју недељу. 

Свакодневне активности 

са ученицима 

  

Прављење паноа и 

говорне вежбе везане за 

Дечју недељу. 

током године 

  

октобар 

Милица Милосављевић 

Бранка Мацура Јоветић 

Марјана Међедовић 

Невена Чавић 

Тамара Максић 

Ана Златков 

Реализација 

активности везаних 

за предстојеће 

празнике. 

Активности предвиђене  

кроз говорне вежбе, 

прављењем декорације за 

учионице и ходнике и 

кратке писмене саставе 

децембар Милица Милосављевић 

Бранка Мацура Јоветић 

Марјана Међедовић 

Невена Чавић 

Тамара Максић 

Ана Златков 

Реализација 

активности везаних 

за предстојеће 

празнике. 

Активности кроз додатне 

задатке и вежбе за 

контролне и писане 

задатке. Разговор о 

Светом Сави, израда 

паноа. 

јануар Милица Милосављевић 

Бранка Мацура Јоветић 

Марјана Међедовић 

Невена Чавић 

Тамара Максић 

Ана Златков 

Реализација Активности кроз израду фебруар Милица Милосављевић 
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активности везаних 

за предстојеће 

празнике. 

забавних и 

информативних тема 

(Стари Египат, 

митологија, Бон тон). 

Разговори и радионице 

везане за Дан државности.  

Бранка Мацура Јоветић 

Марјана Међедовић 

Невена Чавић 

Тамара Максић 

Ана Златков 

-Реализација 

активности везаних 

за предстојеће 

празнике. 

Честитке за дан жена. 

Израда цветова од папира  

за мајке/старатељке. 

Израда пролећне 

декорације за учионицу, 

слушање музике о 

пролећу. 

Читање поезије за децу на 

Светски дан поезије.  

март Милица Милосављевић 

Бранка Мацура Јоветић 

Марјана Међедовић 

Невена Чавић 

Тамара Максић 

Ана Златков 

Реализација 

активности везаних 

за предстојеће 

празнике. 

Писана вежба за Дан шале 

1. априла. Колективно 

читање књига по жељи 2. 

априла за Међународни 

дан књига за децу. 

Прављење паноа за дан 

планете Земље. Израда 

ускршње декорације за 

учионицу. 

април Милица Милосављевић 

Бранка Мацура Јоветић 

Марјана Међедовић 

Невена Чавић 

Тамара Максић 

Ана Златков 

Реализација 

активности везаних 

за предстојеће 

празнике. 

Писана вежба о 

доживљајима током 

Празника рада. 

Илустрација и говорна 

вежба о породици на 

Међународни дан 

породица. Израда оригами 

лептира на Светски дан 

лептира. 

мај Милица Милосављевић 

Бранка Мацура Јоветић 

Марјана Међедовић 

Невена Чавић 

Тамара Максић 

Ана Златков 

Реализација 

активности везаних 

за предстојеће 

празнике. 

Прослава Међународног 

дана деце. Разговори о 

дечјим правима и о 

вршњачком насиљу. 

Припреме за контролне 

вежбе. 

јун Милица Милосављевић 

Бранка Мацура Јоветић 

Марјана Међедовић 

Невена Чавић 

Тамара Максић 

Ана Златков 
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3.7.8 План рада стручног актива за развој школског програма 

Руководилац стручног актива:Катарина Илић-професор енглеског језика 

Чланови актива: Јелена Јовановић-професор разредне наставе, Јелена Шипка-педагог школе,Анђелка 

Мирковић-помоћник директора,Сњежана Чворовић-професор разредне наставе,Николина Рацковић-

професор немачког језика,Милица Севић-професор математике,Вера Стоисављевић-професор 

хемије,Данијела Маниташевић-професор разредне наставе 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

 

Евалуација 

- Доношење и усвајање 

програма рада стручног 

актива за школску 

2021/2022. годину 

септембар Чланови тима, 

педагог,директор школе 

Записник са састанка 

тима 

 - Осврт на годишње и 

оперативно планирање у 

складу са плановима 

Министарства просвете и 

ЗУОВ-а припремљеним 

за   реализацију наставе у 

случају ванредне 

ситуације  

септембар Руководиоци разредних и 

стручних већа,чланови 

тима,педагог,директор 

школе 

Записник са састанка 

тима 

- Сврха,циљеви и задаци              

Школског програма 

септембар-август ПП служба,директор 

школе,Наставничко 

веће,Чланови већа 

Записник са састанка 

тима 

Разматрање реализације 

Школског програма по 

разредима  

септембар-јун Директор школе,ПП 

служба,чланови 

већа,руководиоци 

разредних и одељенских 

већа 

Записник са састанка 

тима 

Разматрање реализације 

Школског програма у 

индивидуалној 

настави,изборној,предмет

ној и онлине настави      

септембар-јун Чланови већа, одељенске 

старешине,руководиоци 

разредних и одељенских 

већа,Тим за инклузивно 

образовање,Тим за 

самовредновање 

Записник са састанка 

тима 

Израда и усвајање  

записника ,полугодишњег 

и годишњег извештаја о 

раду Стручног актива за 

развој школског програма 

септембар-јун Чланови већа, ПП 

служба,руководилац, 

директор школе 

Записник са састанка 

тима 

Проучавање и 

усклађивање са  

правилницима 

септембар - јун Директор школе,педагог 

школе,руководилац 

Записник са састанка 

тима 

Прикупљање материјала 

за израду Анекса  

Школског програма за 

период  2021/2022. 

године  и достављање 

Савету 

родитеља,Наставничком 

већу и Школском одбору 

на разматрање  и 

усвајање 

фебруар-јун Стручна већа , актив 

учитеља,,ПП 

служба,директор 

школе,чланови већа 

Записник са састанка 

тима 
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- Праћење Закона и 

Правилника и 

усклађивање Школског 

програма израђеног за 

период 2018-2022. 

септембар -август ПП служба,директор 

школе 

Записник са сатанка 

тима 

- Праћење реализације 

Школског програма за 

школску 2021/2022. 

годину 

септембар -јун Директор школе,стручна 

већа,ПП служба 

Записник са састанка 

тима 

 

3.7.9. План рада Актива за развојно планирање 

Руководилац стручног актива: 

Чланови актива:  

Анђела Петровић, професор разредне наставе - руководилац 

Мирјана Шеша, професор разредне наставе 

Јелена Шипка, педагог школе 

Данијела Чоловић, директор школе 

Мирјана Симоновић, професор разредне наставе - записничар 

Наташа Радивојевић, професор немачког језика 

Далиборка Павић, професор разредне наставе 

Зоран Богатиновић, професор ТИТ 

Драгана Ђорђевић - Фиданов, професор музичке културе 

Представник локалне самоуправе 

Представник родитеља 

 

Активност Време реализације 

 

Носиоци реализације 

Израда Годишњег плана и програма рада 

Актива за ШРП 

Aвгуст чланови Актива за ШРП 

Избор руководиоца, заменика 

руководиоца и записничара Актива за 

ШРП 

Август чланови Актива за ШРП 

Израда плана евалуације Септембар чланови Актива за ШРП 

Израда плана школе за учешће на 

конкурсима и пројектима (националним и 

међународним) 

Септембар Директор школе, чланови актива 

за ШРП 

Сарадња са Tимом за самовредновање Септембар чланови Актива за ШРП и Тим за 

самовредновање 

Разматрање услова који доприносе бољој 

безбедности ученика 

септембар, октобар чланови Актива за ШРП 

Израда инструмената за праћење и 

евалуацију 

Октобар чланови Актива за ШРП 

Спровођење мера превенције насиља и 

повећања сарадње међу ученицима, 

наставницима и родитељима кроз 

организацију предавања или радионица 

ненасилне комуникације 

Октобар чланови Актива за ШРП, Тим за 

заштиту од насиља, Савет 

родитеља 

Медијска презентација школе Новембар чланови Актива за ШРП 

Израда полугодишњег извештаја о раду Фебруар чланови Актива за ШРП 

Утврђивање и спровођење мера за Април едуковани предавачи 
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увођење иновативних метода наставе, 

учења и оцењивања ученика 

Медијска презентација школе Мај Директор 

Прикупљање и анализа инструмената 

мерења потребних за евалуацију 

планирану ШРП-ом  

Јун чланови Актива за ШРП 

Медијска презентација школе Мај Директор 

Прикупљање и анализа инструмената 

мерења потребних за евалуацију 

планирану ШРП-ом за шк. 2016/2017.г. 

Јун чланови Актива за ШРП 

Израда акционог плана за следећу годину Јун чланови Актива за ШРП 

Медијска презентација школе Мај Директор 

Прикупљање и анализа инструмената 

мерења потребних за евалуацију 

планирану ШРП-ом за шк. 2016/2017.г. 

Јун чланови Актива за ШРП 

Израда Извештаја о раду Актива за ШПР Јун чланови Актива за ШРП 

Израда акционог плана за следећу годину  Јун, август чланови Актива за ШРП 

 

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 

 

МЕРЕ/ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Конституиса

ње Тима за 

школску 

2021/22. 

годину 

Избор представника, 

руководиоца и 

записничара тима, 

одређивање динамике 

и начина рада 

Директор, пп 

служба, чланови 

Тима 

Септембар Увид у записник 

са састанка Тима 

Израда 

Акционог 

плана за 

школску 

2021/22. 

годину 

Сарадња са Тимом за 

самоевалуацију, 

Тимом за израду 

школског програма и 

састанак Тима за 

развојно планирање 

Чланови Тима 

за ШРП 

Септембар Акциони план 

Праћење 

реализованос

ти циљева 

истакнутих 

Акционим 

планом 

Праћење, евлуација, 

константан рад на 

унапређењу рада 

школе 

Директор, пп 

служба, чланови 

Тима за ШРП 

Током школске 

године 

Евалуационе 

листе 

Побољшање 

приоритетне 

области 

Подршка 

ученицима 

Примена савремених и  

иновативних модела 

наставе. 

Опремање кабинта и 

школског простора 

савременим 

информационо 

техничким средствима. 

Уређење и опремање 

заједничких школских 

Директор, пп 

служба, 

наставници, 

ученици 

Током школске 

године 

Евалуационе 

листе, анализа 

успеха, план и 

извештаји 

стручног 

усавршавања 

наставника 
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просторија. 

Прилагођавање метода 

и облика рада 

могућностима, 

потребама и 

интересовањима 

ученика 

Редовно праћење и 

анализа успеха 

ученика 

Уједначеност 

дидактичко-

методичког приступа 

настави 

Примена тестова 

усвојености 

образовних стандарда 

Примена различитих 

облика и метода рада 

Употреба различитих 

наставних средстава и 

примена образовне 

технологије у циљу 

постизања бољег 

квалитета наставе 

Истакнути јасне 

смернице и 

критеријуме за 

вредновање 

постигнућа ученика 

Упућивање ученика на 

различите технике 

учења на часу 

Оспособљавање 

ученика да користе  

све доступне изворе 

знања 

Усмеравање ученика 

да  процењују тачност 

решења и подстицање 

критичког  приступа 

својим и одговорима 

других ученика 

Планирање 

вредновања ученичких 

постигнућа у складу са 

Правилником  

Похваљивање ученика, 

праћење њиховог 

напредовања и давање 

правовремене 

информације о 

њиховом раду. 
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Више указивати 

ученицима на оно што 

су урадили у 

претходној фази рада, 

давати им 

информације шта још 

треба да унапреде, 

сугерисати могуће 

начине рада у 

следећим фазама 

учења, давати више 

позитивних коментара 

(оцена) кад покажу 

напредак и вредновати 

рад у односу на лична 

постигнућа. 

Координација и 

усклађеност 

наставника у односу на 

захтеве, али и домаће 

задатке које дају 

ученицима. 

Добијање повратне 

информације да буде 

осавремењено кроз 

zoom aplikacije, видео 

игре , квизове, 

упитнике и др. 

Унапређење 

дигиталних 

компетенција. 

Наставу осавременити 

и више користити 

савремене методе, 

облике рада и садржаје 

прилагођене 

интересовањима 

ученика, посебно у 

старијим разредима, да 

би се на тај начин 

ученици боље осећали 

у школи.На часовима 

одељењске заједнице 

организовати  

различите активности 

и радионице које ће 

допринети већем 

ангажовању ученика и 

задовољити њихова 

интересовања и 

актуелне теме. 

Проширити понуду 

секција и слободних 
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активности уз 

укључивање већег 

броја ученика 

Подршка ученицима 

кроз 

укључивање,афирмиса

ње и организовање 

различитих културних, 

музичких и  спортских 

активности 

Унапређење 

приоритетне 

области Етос 

Подстицање 

укључивања родитеља 

на заједничке 

активности у школи 

Интензивирати 

сарадњу са 

родитељима кроз 

online упитнике. 

-        Радити на 

појачаној сарадњи са 

родитељима у циљу 

унапређења и 

побољшања учешћа  и 

ангашовања родитеља, 

како у процесу 

праћења напредовања 

ученика,тако и у 

усвајању нових 

садржаја и израде 

домаћих задатака. 

Укључити родитеље 

као сарднике у 

реализацији 

превентивних мера и 

подизања нивоа 

здравствене 

безбедности ученика 

Активно укључивање 

заинтересованих 

родитеља и ученика у 

све важне активности 

намењене деци 

основношколског 

узраста  на нивоу 

општине 

Укључити родитеље 

као сараднике у циљу 

очувања естетске и 

функционалне намене 

школског дворишта. 

Тако ће се уједно 

допринети и  повећању 

степена безбедности 

Савет родитеља, 

заинтересовани 

родитељи, 

одељенске 

старешине и 

предметни 

наставници 

Полугодишње Извештај Савета 

родитеља, 

евалуационе 

листе за 

родитеље, Листа 

ваннаставних 

активности, 

Увид у школски 

сајт (фотографије, 

забелешке) 
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ученика. 

  

Редовно ажурирање 

школског сајта и 

истицање различитих 

обавештења о 

активностима 

Организовање 

различитих облика 

социјализације међу 

члановима 

Наставночког већа 

Равномерно 

распоредити задужења 

и више наставника 

ангажовати да воде 

бригу о уређењу школе 

и школског дворишта ( 

конкретизовати 

циљеве и задатке). 

  

3.7.10. План тима за самовредновање школе 

Руководилац стручног тима: Далиборка Павић, професор разредне наставе 

Чланови тима: Данијела Чоловић, директор школе 

                          Јелена Шипка, педагог школе 

                          Марија Репац Бабић, педагог - записничар   
    Весна Јањић, професор физике 

    Ивона Ђукић, професор српског језика 

    Наташа Ников, професор ТИТ 

    Немања Миладиновић, професор разредне наставе 

                          Тамара Биочанин, професор разредне наставе 

 
 

Активности Време 

реализације 

 

Начин и носиоци 

реализације 

Евалуација 

Израда плана рада за школску 

2021/2022. годину 

септембар договор са свим 

члановима Тима 

упознавање чланова 

колектива са планом 

Тима за ову годину 

Избор кључних области које ће 

Тим самовредновати у овој 

школској години 

септембар, 

током године 

доношење одлуке на 

првој седници 

Наставничког већа 

чланови Тима 

доношење одлуке на 

првој седници 

Наставничког већа 

Одабир начина праћења и 

прикупљања података, 

показатеља (инструмената 

вредновања), као и одабир 

методологије у обради истих 

током године договор са свим 

члановима Тим 

имплементација и 

анализа 

Анализа прикупљених 

података, показатеља и предлог 

мера за побољшање и 

унапређење квалитета рада 

током године сређивање прикупљених 

података 

 

чланови Тима 

разговори, консултације 

са члановима Тима 
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школе  

Писање и усвајање извештаја 

на основу добијених резултата 

истраживања и закључака до 

којих је Тим дошао 

јун - август руководилац Тима, 

записничар Тима уз 

консултацију са осталим 

члановима Тима 

увид у извештај 

Саопштавање уочених јаких и 

слабих страна процеса 

самовредновања, као и 

предлога мера за њихово 

побољшање 

август руководилац Тима извештавање на седници 

Наставничког већа, 

записник са седнице, 

увид у извештај 

3.7.11. План Тима за ИО 

Руководилац стручног тима: Јелена Ђурић 

Чланови тима:  

-  Јелена Шипка, педагог школе 

- Данијела Чоловић, директор школе 

- Ана Тодосијевић, професор разредне наставе-записничар 

- Наташа Илић, професор биологије 

- Александра Ђорђевић, професор енглеског језика 

- Николина Рацковић, професор немачког језика 

 

 

Активности Време 

реализације 

Начин и носиоци 

реализације 

 

Евалуација 

Упознавање са планом и 

програмом рада Тима за ИО 

септембар чланови Тима за ИО Записници тима 

Сачињавање плана стручног 

усавршавања запослених за 

инклузивно образовање 

септембар чланови Тима за ИО Извештај о 

реализацији плана 

Годишњи план 

стручног усавршавања 

Идентификовање деце која 

спорије напредују 

септембар, 

октобар 

чланови Тима за ИО Записници, вођење 

евиденције, израда 

планова 

Идентификовање ученика за 

ИОП 

септембар, 

октобар 

током године 

чланови Тима за ИО Записници са 

састанака тима, 

вођење евиденције, 

планаови 

Извештавање о напредовању 

ученика који раде по ИПО – 

у 

континуирано чланови Тима за ИО Евиденција о 

вредновању ИОП-а 

Годишњи и 

полугодишњи 

извештај о успеху  

Разматрање напредовања 

ученика и предлози мера за 

даље активности 

континуирано чланови Тима за ИО Извештај о успеху, 

ецвиденција о 

вредновању ИОП-а 

Размена искустава са другим 

школама 

континуирано чланови Тима ИО, 

директор 

Записници са 

састанака, стручних 

скупова 

извештаји 
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Разматрање извештаја за 

школску 2021/2022. годину 

јун чланови Тима за ИО Годишњи извештај о 

раду Тима,анализа 

планираног и 

реализованог 

Израда плана и програма за 

наредну школску годину 

јун, август чланови Тима за ИО План Тима за 2022/23. 

годину 

  3.7.13.  План Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Руководилац стручног већа:;Диана Чумић  
Чланови већа: Данијела Чоловић, директор школе 
- Анђелка Мирковић, помоћник директора школе 
- Стручни сарадници 
- Светлана Савовић,професор математике 
- Ана Крунић, професор српског језика 
- Ивана Живановић, професор разредне наставе-записничар 
- Милица Милосављевић, професор разредне наставе 
 

Активности Време 

реализације 

Начин и носиоци 

реализације 

 

Евалуација 

Пројекат ”Подршка школама у 

функцији развоја квалитета 

инклузивног обраѕовања и 

унапређивања културе 

вредновања” 

септембар Чланови школског 

колектива  

Сертификат, 

презентације, 

Наставничко веће 

Ваннаставне активности за 

лични,професинални и 

социјални развој ученика-

секције 

током године Чланови Наставничког 

већа 

Презентације ученика, 

приредбе,изложбе,такми

чења  

Стручно усавршавање у свим 

областима К1,К2,К3,К4 

током године Чланови Наставничког 

већа 

Сертификат, 

презентације, угледни 

часови 

Ерамзус током године Душица Пецељ 

Ана Крунич 

Наташа Ников 

Раде Стевановић 

Наставничко веће, 

слике, презентације 

Мере заштите covid-19 током године ученици, наставници и 

целокупно особље 

Наставничко веће, 

ученици, родитељи, 

часови одељенске 

заједнице 

Конкурси и фестивали током године директор, ученици, 

наставници 

Наставничко 

веће,ученици, 

презентације 
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3.7.14. План рада Тима за професионални развој 

Руководилац стручног тима: Милутин Вујадиновић, професор разредне наставе 

Чланови тима:  Андријана Вучинић, професор разредне наставе - записничар 

Весна Башић, професор ТИТ 

Александра Вујатовић, професор разредне наставе 

Светлана Савовић, професор математике 

Нада Симановић, професор географије 

 

Активности Време 

реализације 

 

Начин и носиоци 

реализације 

Евалуација 

Састанак Тима за професионални 

развој и анализа рада у овој 

области у току школске 2020/21. 

године 

септембар Координатор Тима 

Чланови Тима 

Директор школе 

Записник 

Полугодишњи и 

годишњи извештај 

рада тима 

Расподела задужења међу 

члановима Тима и договор о 

раду Тима за професионални 

развој 

септембар Координатор Тима 

Чланови Тима 

Директор школе 

Записник 

Полугодишњи и 

годишњи извештај 

рада тима 

Израда годишњег плана рада 

Тима за професионални развој 

септембар Координатор Тима 

Чланови Тима 

Директор школе 

Записник 

Полугодишњи и 

годишњи извештај 

рада тима 

Анализа потреба стручних већа 

за стручним усавршавањем 

септембар Координатор Тима 

Чланови Тима 

Директор школе 

Записник 

Полугодишњи и 

годишњи извештај 

рада тима 

Израда Годишњег плана 

стручног усавршавања учитеља, 

наставника и стручних сарадника 

ван установе за шк.2021/22.год. 

септембар Координатор Тима 

Чланови Тима 

Руководиоци 

Одељенских већа 

Записник 

Годишњи план 

усавршавања 

Рамонда софтвер 

Израда личних планова стручног 

усавршавања 

септембар Координатор Тима 

Чланови Тима 

Руководиоци 

Одељенских већа 

Записник 

Годишњи план 

усавршавања 

Рамонда софтвер 

Рад на заказивању, организацији 

и реализацији семинара 

Континуирано 

(током целе 

године) 

Координатор Тима 

Чланови Тима 

Директор школе 

Записник 

Полугодишњи и 

годишњи извештај 

рада тима 

Евиденција о стручном 

усавршавању 

јануар 

јун 

Координатор Тима 

Чланови Тима 

Полугодишњи и 

годишњи извештај 

рада тима 

Рамонда софтвер 

Формирање и ажурирање већ 

постојеће електронске базе и 

папирне документације о 

стручном усавршавању 

Континуирано 

(током целе 

године) 

Координатор Тима 

Чланови Тима 

Сви чланови 

Наставничког већа 

Полугодишњи и 

годишњи извештај 

рада тима 

Рамонда софтвер 

Стално стручно усавршавање у 

функцији вредновања и 

самовредновања рада школе 

По објављивању 

Конкурса 

Министарства 

Координатор Тима 

Чланови Тима 

Директор школе 

ПП служба 

Пријављене колеге са 

списк, које желе да 

напредују у звању 

Полугодишњи и 

годишњи извештај 

рада тима 
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3.7.15. План рада Тима за међупредметно повезивање и предузетништво 

Руководилац стручног тима:  Марија Латиновић -координатор  

Чланови тима:                            Драган Живановић, професор разредне наставе 

                                        Милица Брзић, професор немачког језика 

                                                     Милица Дуловић, професор разредне наставе 

                             Милица Петровић, професор разредне наставе-записничар 

                                     Сузана Вранић, професор ТиТ 

    

 
 

 

Активности Време реализације 

 

Начин и носиоци реализације 

Формирање тима август- септембар директор-пп служба 

Доношење плана и програма и 

динамике рада 

август- септембар чланови Тима 

Подела задатака септембар,фебруар, март чланови Тима 

Планирање тематске и пројектне 

наставе 

током године чланови Тима 

Реализација тематске и пројетне 

наставе 

током године чланови Тима 

Креирање базе припрема за час 

који развијају међупредметне 

компетенције 

током године чланови Тима 

Одабир учениика учесника у 

предузеништву 

новембар- март чланови Тима 

Прикупљање материјала за 

брошуру 

јануар- март чланови Тима 

Организовање предавања, 

радионица и продајних изложби 

током године чланови Тима 

Радионица за израду сувенира током године чланови Тима 

Припремање хране  чланови Тима 

Организација штампе  чланови Тима 

Промоција Куварчића (брошуре) током године чланови Тима 

Доношење одлуке о коришћењу 

прикупљених новчаних 

средстава 

годишње 
чланови Тима 

Анализа спроведених 

активности и учешћа чланова 

тима 

полугодишње и годишње чланови Тима 
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3.7.16. План рада Тима за праћење и израду пројеката 

Руководилац стручног тима: Кристина Матовић, професор разредне наставе  

Чланови тима: -Радисав Стеванчевић, професор енглеског језика 

                          -Катарина Илић, професор енглеског језика 

                          -Ана Радић, професор енглеског језика - записничар 

                          -Марија Латиновић, професор историје  

                          -Тијана Шуковић, професор енглеског језика 

 

 
Активности 

Време реализације 

 

Начин и носиоци реализације 

Израда и имплементација плана и 

програма Тима за израду пројеката, 

динамика реализације активности и 

евидентирање чланова тима. 

август, 

септембар, 

током године  

Тим за екстерно уређење,  

кроз разговор и усмено 

изражавање  

Обнова и продубљивање сарадње са 

амбасадом Швајцарске. 

током године Тим, директор школе 

Продубљивање сарадње са 

амбасадом Јапана. 

током године Тим, директор школе  

Неговање сарадње са следећим 

амбасадама: Велике Британије, 

Канаде, Немачке, Аустрије, Данске, 

Финске, Грчке, Шпаније, Италије, 

Португала, Израела, Аргентине, 

Белгије (у виду техничко - 

технолошке и материјалне сарадње, 

Дани европске културне баштине, 

изложбе: Упознајмо свет, 

Упознајмо ЕУ). 

током године  Тим, директор школе  

Остваривање сарадње са амбасадом 

земље чија деца гостују у нашој 

школи у току манифестације 

“Радост Европе”. 

током године Тим, директор школе  

еТвининг пројекти, прикључити се 

већ покренутим пројектима. 

током године Тим, директор школе, 

наставници, ПП служба 

Конкурси и пројекти Министарства 

просвете и Министарства за 

заштиту животне средине.  

током године Тим, директор школе 

Домаће и стране компаније на 

нивоу техничко - технолошке 

сарадње.  

током године Тим, директор школе 

Остваривање међународне сарадње 

са основним школама из ЕУ 

(Словенија, Грчка, Италија, 

Немачка, Аустрија, Шпанија, 

Румунија) и ван територија ЕУ, нпр. 

Јапан, Русија, Кина.  

током године Тим, директор школе  

Евалуација остварених пројеката, 

конкурса и постигнутих циљева. 

током године Тим, директор школе и ПП 

служба 
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3.7.17. План рада Тима за праћење и подршку новим ученицима и колегама 

 
Руководилац стручног тима:  Марта Димитијевић, професор разредне наставе  

Чланови тима:    Ана Павловић, професор разредне наставе 

Ана Тодоровић, психолог  

 
 

Активности Време 

реализације 

Начин и носиоци 

реализације 

Евалуација 

Формирање тима август/септем

бар 

Директор, педагог Упознавање чланова 

Тима са радом 

Доношење плана и програма 

и динамике рада 

август/септем

бар 

Доношење одлуке 

на првој седници 

Наставничког већа, 

чланови Тима 

Упознавање са планом 

и програмом рада 

Тима 

Евидентирање новоуписаних 

ученика 

септембар/окт

обар 

Увид у евиденцију 

педагога 

Разговор са колегама 

о новим ученицима 

на основу евиденције 

педагога 

Састанак Тима и 

састављање 

извештаја, 

чланови Тима 

Евидентирање 

новоуписаних 

ученика, 

Увид у записник са 

састанка Тима 

Евидентирање новоуписаних 

колега 

септембар/ 

новмар 

Разговор са новим 

колегама,  

чланови Тима 

Евидентирање 

новоуписаних колега, 

Увид у записник са 

састанка Тима 

Упзнавање нових ученика и 

чланова колектив са 

специфичностима рад школе 

септембар/ 

новмар 

Упућивање на сајт 

школе и Јутјуб канал 

(упознавање са 

историјом 

школе,резултатима, 

успесиима,  задацима 

и мисијом школе 

кроз текстове, 

фотографије и видео 

материјал), 

чланови Тима 

Смернице о раду 

школе, упућивање на 

цајт школе, вибер 

групу 

Формирање вршњачког тима за 

подршку ученицима и 

менторски рад са новим 

члановима колектива 

септембар-

новембар 
Договор са колегама 

да у оквиру одељења 

формирају вршњачки 

тим за подршку 

новим ученицима. 

Додељивање ментора 

приправницима у 

сарадњи са 

секретаром и 

директором школе, 

чланови Тима и 

одељенске 

Увид у записник са 

састанка Тима 
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старешине 

Испитивање степена 

задовољства новодошлих 

ученика и наставника и 

праћење самороцене 

успешности социјализације 

(анкете, скалне процене, 

индивидуални разговори) 

 

Кварталн

о 

полугодишње 

Разговор са 

новоуписаним 

ученицима 

Спровођење анкете 

која испитује степен 

задовољства нових 

колега 

Анализа анкете 

Сумирање резултата 

Састанци и 

извештаји Тима, 

чланови Тима 

Гугл упитник, скала 

процене 

Укључивање у различите 

активности у школи у складу 

са исказаним 

интересовањима 

током године Ангажовање нових 

ученика и 

прикључивање већ 

постојећим или 

формирање нових 

секција у складу са 

њиховим 

компетенцијама и 

интересовањима 

Укључивање нових 

ученика у разне 

активности ван 

наставе, 

чланови Тима 

Увид у записник са 

састанка Тима 

Организовање различитих 

облика едукације и заједничких 

активности који би допринели 

успешној интеграцији и јачању 

колективног духа (семинари-

комуникацијске вештине, 

забавно рекреативне 

активности и др.) 

током године Подршка и 

присуство  

семинарима у 

установи и ван ње 

Јачање колективног 

духа и тимског рада 

кроз дружења на 

свакодневном нивоу 

Организације 

прослава и 

једнодневних излета 

Размена искустава и 

посећивања часова 

колега у циљу 

личног усавршавања, 

чланови Тима 

семинари, прославе, 

путовања 

Анализа успеха и дисциплине 

новодошлих ученика 
квартално Састанак поводом 

анализе извештаја 

разредних старешина 

Анализа постигнутих 

резултата и предлози 

за даље напредовање, 

чланови Тима 

Увид у записник са 

састанка Тима 
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Сарадња са родитељима 

новодошлих ученика 
по потреби Организација 

догађаја у којима 

учествују родитељи 

ради неговања добре 

сарадње (базари, 

спортска такмичења, 

радионице) 

У сарадњи са 

разредним 

старешином и 

педагогом, и лично, 

уколико прилика 

захтева интервенцију 

Тима, 

чланови Тима 

Радионице, спортска 

такмичења 

Пружање помоћи и подршке 

новодошлим ученицима и 

колегама 

континуирано Разговор и 

конструктивни 

предлози на 

недељном нивоу 

Консултације и 

упућивање на 

стручне сараднике, 

старије колеге, 

чланови Тима 

Разговори, 

консултације са 

члановима Тима 

Анализа успешности сарадње, 

мере подршке и унапређивања 

сарадње 

полугодишње 

и годишње 

Сасатанци и 

извештаји о анализи 

постигнутог 

Анализа свих 

догађаја који се тичу 

Тима у протеклој 

школској години са 

освртом на ствари 

које треба изменити, 

чланови Тима 

Увид у записник са 

састанка Тима 

3.8. Стручни сарадници 

3.8.1. План рада педагога школе 

 

Активност Време реализације 

 

Носиоци реализације 

1.Планирање и програмирање 

образовно – васпитног рада 

Учествовање у изради Годишњег плана 

рада школе         Учествовање у изради 

Школског програма, Акционог плана  

Развојног плана школе и Плана 

самовредновања 

Август -септембар 

 

 

 

Током године 

Стручни сарадници   Директор          

Руководиоци стручних већа, 

школских тимова Наставници 

 

Припремање годишњег  и месечних  

планова рада педагога                            

Израда Оперативног плана о раду 

Током године 

 

 

 

Педагог 

Директор 

Помоћник директора 
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основне школе за организацију и 

реализацију образовно-васпитног 

рада по посебном програму за рад у 

условима пандемије вируса covid-19                              

Израда месечног извештаја о раду 

школе 

Септембар  

по потреби и током године 

Израда Плана посете часовима Септембар - октобар ППС, директор 

Пружање помоћи наставницима у 

развијању програма, планирању и 

документовању васпитно – образовног 

рада  

Током године ППС,  наставници 

Учествовање у изради планова за 

ученике којима је потребна додатна 

подршка (индивидуализација, ИОП-1, 

ИОП-2, ИОП-3)  

Током године 

 

 

 

Педагог, СТИО, Тим за додтну 

подршку, одељенске старешине, 

предметни наствници 

Израда планова појачаног васпитног 

рада 

Током године Стручни сарадници 

Одељенске старешине 

Родџитељи 

Пружање помоћи наставницима у 

изради месечних и годишњих планова и 

организацији образовно васпитног рада 

у постојећим епидемиолошким 

условима                              Учешће у 

предлозима  и избору одељењских 

старешина 

Август - септембар 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Август  

Педагог 

Наставници 

 

 

 

ППС 

Директор 

Формирање одељења, 

распоређивање новооуписаних 

ученика  

Август  

 

Током године 

ППС 

Директор, ОС 

2.Праћење и вредновање васпитно – 

образовног рада Систематско праћење 

и вредновање васпитно – образовног 

процеса, развоја и напредовања ученика 

Током године 

 

 

 

ППС, ОС 

Предметни наставници 

Рад на развијању и примени 

инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области и 

активности рада школе 

Током године Педагог 

Тим за самовредновање 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана 

Током године ППС 

СТИО 

 

Иницирање и учествовање у 

истраживањима васпитнo - образовне 

праксе које реализује школа, 

научноистраживачка институција или 

стручно друштво у циљу унапређивања 

васпитно - образовног рада 

Током године Педагог 

Психолог 

Представници институција 

Учешће у изради полугодишњег и 

годишњег извештаја о раду педагога  

Јануар 

Август-септембар 

Педагог 
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(установе)  

Учествовање у праћењу реализације 

остварености општих и посебних 

стандарда, постигнућа ученика 

Током године Педагог 

Одељенска већа 

Праћење анализе успеха и владања 

ученика на класификационим 

периодима, као и предлагање мера за 

њихово побољшање 

Током године Педагог 

Психолог, спец. педагог 

Одељенска већа 

Наставничко веће 

Праћење успеха ученика у 

ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и пријемним 

испитима за упис у средње школе 

Током године ППС 

Одељенска већа 

Наставничко веће 

Учествовање у усклађивању 

програмских захтева са индивидуалним 

карактеристикама ученика 

Током године ППС 

Наставници, ОС 

Праћење узрока школског неуспеха 

ученика и предлагање мера за 

унапређивње 

Током године ППС 

Наставници, ОС 

Праћење поступака  и ефеката 

оцењивања ученика 
Током године ППС 

Одељенска већа 

Наставничко веће 

Праћење остваривања циљева и 

задатака планираних ШРП и Школским 

програмом и анализа резултата 

самовредновања 

Током године Чланови Тима 

3.Рад са наставницима Пружање 

помоћи наставницима у усклађивању 

програмских захтева са 

специфичностима контекста 

(индивидуалним карактеристикама 

деце, породичног окружења, установе и 

шире средине) 

Током године ППС 

Наставници 

Пружање стручне помоћи наставницима 

на унапређивању квалитета васпитно – 

образовног рада 

Менторски рад са наставницима 

приправницима и новодошлим  

наставницима 

Током године ППС 

Наставници 

Директор 

Праћење начина вођења педагошке 

документације  наставника 
Током године Педагог 

Директор 

Наставници 

Подршка  наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и 

инструмената оцењивања ученика 

Током године ППС 

Наставници 

 

Посета часовима у циљу опсервације 

понашања ученика и праћења структуре 

и динамике одељења 

Током године ППС 

Директор 

Наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

осмишљавању рада са ученицима 

којима је потребна додатна подршка 

(даровитим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоју) 

Током године ППС 

Наставници 

 

Оснаживање наставника за рад са 

ученицима из осетљивих друштвених 

Током године ППС 

Директор 
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група Наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

остваривању задатака професионалне 

оријентације  

Током године ППС 

Наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

процесу планирања наставе, а у складу 

са епидемиолошком ситуацијом и 

реализацији активности вазаних за 

наставу на даљину 

Током године ППС 

Директор 

Наставници 

Пружање помоћи одељенским 

старешинама у реализацији појединих 

садржаја часова одељењске заједнице 

Током године ППС 

Директор 

Наставници 

Пружање помоћи наставницима  у 

остваривању свих облика сарадње са 

породицом 

Током године ППС 

Директор 

Наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

примени различитих техника и 

поступака самоевалуације 

Током године ППС  

Директор 

Наставници 

Упознавање одељенских старешина и 

одељенских већа са карактеристикама 

нових ученика 

Током године ППС 

Директор 

Наставници 

Подршка учитeљима и укључивање у 

реализацију активности у продуженом 

боравку 

Током године ППС 

Учитељи у боравку 

4.Рад са ученицима        Тестирање  

ученика приликом уписа у школу  и 

формирање одељења 1. разредa 

Април - август ППС, ОС 

Директор 

Упознавање са појачаним мерама 

здравствене заштите и безбедности 

ученика  и праћење реализације                          

Подршка ученицима у превазилажењу 

стреса у условима епидемије 

Септембар  

по потреби и током године 

ППС, ОС 

Директор 

Праћење успеха, напредовања и 

адаптације ученика 

Током године ППС 

Наствници 

Саветодавни рад са новим ученицима 

(праћење адаптације) 

Током године ППС, ОС 

Идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању 

Током године Стручни сарадници, ОС 

Наствници 

Рад на професионалној оријентацији и 

информисању ученика  

Током године ППС                      Одељенске 

старешине 7. и 8. разреда 

Реализација превентивних активности у 

циљу смањивања насиља и  повећања 

толеранције и конструктивног 

решавања конфликата 

Током године Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Учествовање у појачаном васпитном 

раду са ученицима који врше повреду 

правила понашања у школи 

 
Учествовање у изради педагошког 

профила за ученике којима је потребна 

додатна подршка, 

израда индивидуалног образовног плана 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

Стручни сарадници Директор                           

ОС, Тимови 

СТИО 

Тим за додатну подршку 

Одељенске старешине 
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Анализирање и предлагање мера за  

унапређивање ваннаставних активности 

Током године ППС, ОС 

Предметни наставници 

Анализирање предлога и сугестија 

ученика за унапређивање рада школе и 

помоћ у њиховој реализацији 

Током године ППС, директор 

Ученичке организације 

5. Рад са родитељима     Сарадања са 

родитељима и упознавање са 

организацијом и новим начином 

реализације о.в. рада, подршка у 

спровођењу мера смањења ризика и 

стицања превентивних навика        

Подршка родитељима током наствае на 

даљину 

 

Септембар 

по потреби и током године 

Струни срадници, директор 

ОС 

Организовање и учествовање  ( по 

потреби онлајн) на општим и групним 

родитељским састанцима у вези сa 

организацијом и остваривањем 

васпитно-образовног рада (анализа 

успеха и владања, професионално 

информисање, упознавање са 

процедуром уписа у средњу школу) 

Током године Стручни сарадници, директор 

ОС 

Припрема и реализација родитељских 

састанака, трибина, радионица са 

стручним темама у складу са 

епидемиолошким препорукама 

Током године ППС 

Одељенске старешине 

Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са ученицима  са 

тешкоћама у учењу, проблемима у 

понашању, проблемима у развоју, 

професионалној ор. 

Током године ППС 

Одељенске старешине 

Родитељи 

Пружање подршке и помоћи 

родитељима  у осмишљавању 

слободног времена  ученика 

Током године ППС 

Одељенске старешине 

Родитељи 

Рад са родитељима, односно 

старатељима у циљу прикупљања 

података о деци 

Током године ППС 

Одељенске старешине 

Родитељи 

Сарадња са члановима Савета родитеља  

и Школског одбора                 

Присуствовање седницама (по потреби 

онлајн), вођење записника (Савет 

родитеља) Анализа успеха и владња и 

предлог мера за унапређивање 

Током године Педагог 

Директор 

Чланови Савета родитеља и 

Школског одбора 

 

6.Рад са директором, стручним 

сарадницима, педагошким 

асистентом и пратиоцем ученика                              

Сарадња са директором, стручним 

сарадницима на истраживању постојеће 

васпитно - образовне праксе и 

специфичних проблема и потреба 

установе и предлагање мера за 

унапређење 

Током године Стручни сарадници, Директор                          

Тим за самовредновање 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у оквиру рада стручних 

органа, тимова и комисија и редовна 

размена информација 

Током године ППС                               Директор                  

Стручни тимови 
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Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на заједничком планирању 

активности, израда стратешких 

докумената установе, анализа извештаја 

о раду школе 

Током године Стручни сарадници     Директор                    

Секретар              

Сарадња са директором на формирању 

одељења и расподели одељењских 

старешинстава 

Август ППС                          Директор                            

ОС 

Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације 

Током године ППС                        Директор               

Наствници 

Сарадња са директором на планирању 

активности у циљу јачања наставничких 

и личних компетенција 

Током године ППС                        Директор               

Наствници 

Сарадња са пратиоцима ученика на 

координацији активности у пружању 

подршке ученицима  за које се доноси 

индивидуални образовни план 

Током године ППС 

Персонални асистент (лични 

пратилац) 

 

7. Рад у стручним органима и 

тимовима                    Учествовање у 

раду наставничког већа, стручних и раз. 

већа, педагошког колегијума, актива и 

тимова (давањем саопштења, 

информисањем о резултатима 

обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од 

значаја за образовно-васпитни рад и 

јачање наставничких компетенција, 

подношење извештаја) 

Током године Стручни сарадници 

ПК, НВ, ОВ 

Школски тимови - Актив за 

Развојно планирање, Тим за 

самовредновање, Тим за 

обезбеђивње квалитета и развој 

установе, Актив за развој и 

праћење реализације Школског 

програма, Тим за  инклузивно 

образовање, Тим за ПО, Тим  за 

израду ГП, програма  и 

извештаја 

 

Предлагање мера за унапређивање рада 

стручних органа установе 

Током године ППС                            Директор            

Руководиоци стручних органа и 

тимова 

8.Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе         

Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним, научним, културним и 

другим  установама               

Интензивирање сарадње са 

здравственим установама у циљу 

поштовња препорука и мера смањења 

ризика уноса вируса у школу 

Током године Стручни сарданици Спољни 

сарадници (Институт, ГЗЗЈЗ, 

Министарство просвете) 

Учествовање у истраживањима 

научних, просветних и других установа 

Током године ППС                 Представници 

друштава и организација 

9.Вођење документације, припрема за 

рад и стручно усавршавње                         

Вођење евиденције о сопственом раду 

на дневном, месечном и годишњем 

нивоу, вођење записника, писање 

извештаја 

Током године Педагог 

Израда, припрема и чување посебних 

протокола, чек листа за праћење 

наставе и васпитних активности  на 

Током године ППС                     Наставници                   

Одељенске старешине 
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нивоу школе, припреме за предавања и 

радионице 

Припрема за послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада педагога 

Током године Педагог 

Прикупљање података о ученицима и 

чување  материјала  који садржи личне 

податке о ученицима у складу са 

етичким кодексом педагога 

Током године ППС 

 

Прaћење стручне  литературе и 

периодике, праћење информација од 

значаја за образовање и васпитање, 

похађање акредитованих семинара, 

вебинара, учешће у пројектима, на 

састанцима актива стручних 

сарадника,стручним скуповима у 

организацији Друштва педагога и 

Института за модерно образовање, 

конференцијама, трибинама, размена 

искустава и сарадња са другим 

педагозима и стручним сарадницима  у 

образовању 

Стручно усавршавање у установи 

1. Излагање и дискусија на 

састанцима стручних органа 

школе 

2. Учешће у истраживањима и 

пројектима 

3. Присуствовање и дискусија на 

угледном часу (помоћ у 

припреми, попуњавање 

евалуационих листа) 

4. Рад са студентима и 

приправницима (консултације, 

припрема , реализација и 

праћење, упућивање у 

евалуацију и самоевалуацију) 

5. Онлајн обуке 

Стручно усавршавање ван установе  

1. Подршка школама у функцији развоја 

квалитета ИО и унапређивање културе 

вредновања 

2. Контрола љутње, едукативне 

радионице за ученике 

3. Програм позитивног понашања у 

школи 

4. Претпоставке успешне наставе  

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППС 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППС 

Чланови Наствничког већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППС 

Минстарство просвете 

Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања  

Цепора 

Клет 

Центар за примењену педагогију 

 

 

 

  



 

124 

3.8.2. План рада психолога школе 

 

Активност Време реализације 

 

Носиоци реализације 

1. Планирање образовно-васпитног 

рада Учествовање у припреми 

Годишњег плана рада школе и 

извештаја о раду школе 

септембар-октобар 

 

јун-јул 

 

Директор 

ПП служба 

Стручна већа 

Учествовање у планирању реализације 

посебних програма одобрених од 

надлежног министарства 

током године Директор 

ПП служба 

Припремање годишњег извештаја и 

програма рада и  месечних планова рада 

психолога 

током године Психолог  

Припремање плана стручног 

усавршавања и професионалног развоја 

јун-јул Психолог  

Припремање плана посете часовима септембар-октобар Директор 

ПП служба 

2. Праћење и вредновање рада 

школеУчествовање у праћењу и  

вредновању  образовно-васпитног рада 

школе и предлагање мера за 

побољшање ефикасности, 

економичности и успешности школе у 

задовољавању образовних и развојних 

потреба ученика 

током године ПП служба 

Директор 

Стручна већа 

Тимови 

Активи 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и ИОП-а 

 

током године ПП служба 

Одељенске старешине 

Тим за ИО 

Праћење прилагођавања ученика 1. 

разреда, ученика 5. разреда и 

новоуписаних ученика свих разреда 

септембар-јануар Наставници 

Тим за праћење и подршку 

новим ученицима и новим 

колегама 

Праћење анализе успеха ученика и 

дисциплине на класификационим 

периодима, као и предлагање мера за 

њихово побољшање 

новембар-јануар 

 

април-јул 

ПП служба 

Одељенске старешине 

3. Рад са наставницима Пружање 

подршке јачању наставничких 

компетенција (области комуникације и 

сарадње, конструктивног решавања 

сукоба и проблема, подршке развоју 

личности ученика, поучавања и учења) 

током године ПП служба 

Наставници 

Посета часовима у циљу опсервације 

понашања ученика и праћења структуре 

и динамике одељења 

током године ПП служба 

Директор 

Наставници 

Саветодавни рад са наставницима 

давањем повратне информације о 

посећеном часу, као и предлагањем 

мера за унапређење праћеног сегмента 

образовно- васпитног процеса 

током године Психолог 

Наставници 

Помоћ одељенским старешинама у 

упознавању, подстицању и праћењу 

током године Психолог 

Одељенске старешине 
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свих компоненти развоја личности 

(новодошли, 1. и 5. разред) 

Пружање подршке наставницима у 

планирању и реализацији непосредног 

образовно-васпитног рада са ученицима 

(области прилагођавања рада 

образовно-васпитним потребама 

ученика, избора и примене различитих 

техника учења, ефикасног управљања 

процесом учења, избора поступака 

вредновања ученичких постигнућа, 

стварања подстицајне атмосфере на 

часу, развијања конструктивне 

комуникације и демократских односа у 

одељењу) 

током године ПП служба 

Наставници 

Упознавање наставника са 

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 учење 

током године ПП служба 

Наставници 

Саветовање наставника у 

индивидуализацији наставе на основу 

психолошке процене индивидуалних 

карактеристика ученика и остварености 

образовних постигнућа 

током године ПП служба 

Наставници 

Пружање подршке наставницима за рад 

са децом којој је потребна додатна 

образовна подршка 

током године ПП служба 

Наставници 

Тим за ИО 

Оснаживање наставника за рад са 

ученицима из осетљивих друштвених 

група 

током године ПП служба 

Наставници 

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 

током године ПП служба 

Наставници 

Пружање подршке наставницима у 

формирању и вођењу ученичког 

колектива, указивање на психолошке 

узроке поремећаја интерперсоналних 

односа у одељењским заједницама и 

предлагање мера за њихово 

превазилажење 

током године ПП служба 

Наставници 

Пружање подршке наставницима у раду 

са родитељима, односно старатељима 

током године ПП служба 

Наставници 

4. Рад са ученицимаТестирање ученика 

приликом уписа у школу и 

структуирање одељења првог разреда  

април-јул ПП служба 

Испитивање општих и посебних током године ПП служба 
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способности, особина личности, 

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 

Праћење успеха, напредовања и 

адаптације ученика 

током године ПП служба 

Наставници 

Пружање подршке ученицима који се 

школују по индивидуализираној 

настави и индивидуалном образовном 

плану 

током године ПП служба 

Наставници 

Саветодавно-инструктивни рад са 

ученицима који имају тешкоће у учењу, 

развојне, емоционалне и социјалне 

тешкоће, проблеме прилагођавања, 

проблеме понашања 

током године ПП служба 

Наставници 

Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања  

Пружање подршке ученицима из 

осетљивих  друштвених група 

током године ПП служба 

Наставници 

Идентификовање ученика са изузетним 

способностима и пружање пордшке 

таквим ученицима за њихов даљи развој 

током године ПП служба 

Подршка развоју професионалне 

каријере ученика 

током године ПП служба 

Тим за ПО 

Директор 

Пружање психолошке помоћи ученику, 

групи, одељењу у акцидентним кризама 

током године ПП служба 

Одељенске старешине 

Наставници 

Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученике који врше повреду 

правила понашања у школи 

током године ПП служба 

Наставници 

Организовање и реализовање 

радионица и других активности  за 

ученике  из области менталног здравља, 

педагошке, развојне и социјалне 

психологије 

током године ПП служба 

Пружање подршке ученичком 

активизму и партиципацији у школском 

животу 

током године Психолог 

Ученички парламент 

Наставници 

5. Рад са родитељима, односно 

старатељима ученикаПрикупљање 

података од родитеља, односно 

старатеља који су од значаја за 

упознавање ученика и праћење његовог 

развоја 

током године ПП служба 
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Саветодавни  рад са родитељима, 

односно старатељима  ученика који 

имају различите  тешкоће у развоју, 

учењу и понашању 

током године ПП служба 

Подршка јачању родитељских 

васпитних компетенција, нарочито 

информисањем о психолошким 

карактеристикама њихове деце  

током године ПП служба 

Саветодавни рад и усмеравање 

родитеља, односно старатеља чија деца 

врше повреду правила понашања у 

школи и којима је одређен појачани 

васпитни рад 

током године ПП служба 

Директор 

Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Сарадња са родитељима, односно 

старатељима на пружању подршке 

ученицима који се школују по 

индивидуалном образовном плану 

током године ПП служба 

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 ПП служба 

Учествовање у реализацији програма 

сарадње школе са родитељима, односно 

старатељима ученика (општи и 

одељенски родитељски састанци и 

друго) 

током године ПП служба 

Одељенске старешине 

Пружање психолошке помоћи 

родитељима, односно старатељима, чија 

су деца у акцидентној кризи 

током године ПП служба 

Одељенске старешине 

6. Рад са директором,  стручним 

сарадницима, педагошким и 

персоналним асистентом 

ученикаСарадња са директором и 

стручним сарадницима на пословима 

који се тичу  обезбеђивања 

ефикасности, економичности  и 

флексибилности образовно-васпитног 

рада  школе 

током године Директор 

ПП служба 

Персонални асистенти ученика 

Сарадња са директором и другим 

стручним сарадницима на припреми 

школских докумената, извештаја и 

анализа 

током године ПП служба 

Директор 

Сарадња са директором и другим 

стручним сарадницима у организовању 

трибина, предавања, радионица за 

ученике, запослене, родитеље 

током године ПП служба 

Директор 

Спољни сарадници 

Сарадња са директором и другим 

стручним сарадницима по питању 

различитих приговора и жалби ученика 

и његових родитеља, односно старатеља 

током године Директор 

ПП служба 

Одељенске старешине 

Редовна размена, планирање и током године ПП служба 
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усаглашавање заједничких послова са 

другим стручним сарадницима у школи 

Сарадња са педагошким асистентима и 

пратиоцима ученика на координацији 

активности у пружању подршке 

ученицима  који се школују по 

индивидуалном образовном плану 

током године Персонални асистенти 

ПП служба 

Одељенске старешине 

7. Рад у стручним органима, 

тимовима и педагошком колегијуму 

школеУчествовање у раду 

наставничког већа, стручних и 

разредних већа, педагошког колегијума, 

актива и школских тимова 

током године Тим за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Ученички парламент 

Тим за ПО 

Тим за обезбеђивање квалитета и 

развоја установе 

Наставничко веће 

Одељенска већа 

Педагошки колегијум 

8. Сарадња са стручним 

институцијама и друштвеном 

срединомСарадња  са образовним, 

здравственим, социјалним и другим 

институцијама значајним за 

остваривање циљева образовно-

васпитног рада и добробити ученика 

током године ПП служба 

Директор 

Спољни сарадници  

9. Вођење документације, припрема 

за рад и стручно усавршавањеВођење 

евиденције о сопственом раду 

током године психолог 

 

Прикупљање и на одговарајући начин 

чување  и заштита  материјала  који 

садржи личне податке о ученицима 

током године психолог 

Вођење евиденције о извршеним 

анализама, истраживањима,  

психолошким тестирањима и друго 

током године психолог 

Вођење документације тимова којима 

руководи психолог 

током године психолог 

Стручно усавршавање 

Стручно усавршавање у установи 

❖ излагање и дискусија на 

састанцима стручних органа 

школе 

❖ присуствовање и дискусија на 

угледном часу 

❖ рад са студентима и 

приправницима 

❖ учешће у истраживањима и 

пројектима 

❖ онлајн обуке 

Стручно усавршавање ван установе 

❖ Контрола љутње - едукативне 

радионице за ученике 

❖ Програм позитивног понашања 

у школи 

❖ Подршка школама у функцији 

развоја квалитета ИО и 

унапређивање културе 

вредновања 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

ППС 

чланови Наставничког већа 

 

 

 

 

 

Цепора 

 

Клет 

 

Министарство просвете 
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3.8.3. План рада специјалног педагога школе 

Активност Време реализације 

                    

Носиоци реализације 

Припрема за рад и вођење 

документације 

сеп-јун спец. педагог 

Консултативна сарадња са директором, 

помоћником директора, психологом и 

педагогом 

сеп-јун стручни сарадници, управа 

школе, спец. педагог 

Учешће у раду стручних органа школе сеп-јун спец. педагог 

Подршка у процесу учења окт-мај спец. педагог, ученици 

Учешће у спровођењу појачаног 

васпитног рада 

сеп-мај спец. педагог, одељењске 

старешине, ученици 

Консултативна подршка наставницима 

у вези продубљивања компетенција  да 

се препознају потребе ученика и 

адекватно реагује 

сеп-јун спец. педагог, наставници 

Саветодавни рад са ученицима који су 

били актери дискриминације или 

насиља 

сеп-јун спец. педагог 

 

Специјално-педагошки рад са 

ученицима који манфестују проблеме     

на нивоу емоционалног, социјалног 

функционисања или унутар породице 

окт-јун спец. педагог, ученици 

Саветодавни рад са родитељима 

ученика 

окт-мај родитељи, спец. педагог 

Корективни рад са ученицима који не 

поштују правила понашања установе а 

нису у режиму ПВР  

сеп-јун ученици, спец. педагог 

Координација радом у тиму за заштиту 

од насиља 

сеп-јун чланови тима 

Сарадња са органима локалне 

заједнице, по потреби 

сеп-јун спец. педагог, МУП,  ДЗ, ЦСР 

Консултативна подршка одељењским 

старешинама у вези одређивања и 

реализације ДКР (хуманитарног) код 

ученика којима је изречена васпитна 

или васпитно-дисциплинска мера 

окт-мај спец. педагог, одељењске 

старешине 

Консултативна подршка одељењским 

старешинама у вези иницирања, 

спровођења и процене ефеката ПВР  

сеп-јун наставници, спец. педагог 

Интерно и екстерно стручно 

усавршавање 

сеп-јун спец. педагог, наставници, 

едукатори 

Израда полугодишњег извештаја о 

раду спец. педагога, стручном 

усавршавању и тима 

јануар спец. педагог 

Радионица “Реци не дрогама”” март спец.педагог 

Радионица “Безбедност на интернету” прво полугодиште специјани педагог 

Предавање: Појам и врсте насиља друго полугодиште специјални педагог 
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Радионица:”Превенција и реаговање у 

случају дигиталног насиља 

прво полугодиште специјални педагог 

Дискусија у вези реализације 

препорука из приручника “Ка 

сигурном и подстицајном школском 

окружењу” 

прво полугодиште специјални педагог 

Рад на реализацији програма заштите 

од насиља и дискриминације 

сеп-јун специјални педагог, запослени 

Текући послови програма рада 

специјалног педагога;  

сеп-јун спец. педагог 

Израда годишњег извештаја спец. 

педагога, о стручном усавршавању и 

раду тима 

јун спец. педагог 

 

3.8.4. План рада библиотекара школе 

 

Активност Време реализације 

 

Носиоци реализације 

Сређивање ђачке картотеке и 

сакупљање књига од ученика 

септембар библиотекар 

Формирање секције “Радионица 

креативног писања” 

септембар библиотекар 

Рад на стручним пословима, 

инвентарисање нових књига 

септембар - јун библиотекар 

Индивидуални рад са ученицима септембар - јун библиотекар 

Увођење првака у школску библиотеку септембар библиотекар 

Акција промовисања читања у млађим 

разредима 

током године библиотекар 

Пружање помоћи ученицима и 

наставницима при избору литературе 

током године библиотекар 

Посета Сајму књига октобар библиотекар 

Сарадња са колегама у боравку за 

ученике млађих разреда 

током године библиотекар, наставници 

Састанци Актива библиотекара 

Вождовца 

једном месечно библиотекар, чланови Актива  

Организовање такмичења “Читалачка 

значка” 

новембар библиотекар 

Организовање књижевних сусрета и 

промоција нових књига и писаца 

током године библиотекар 

Школска и општинска такмичења 

“Читалачка значка”, Мајски песнички 

сусрети, такмичење рецитатора 

март, април, мај библиотекар, наставници, 

Пријатељи деце Вождовца 

Стручно усавршавање у установи кроз 

посету часовима и ван ње на 

семинарима 

током године библиотекар, наставници, 

организатори семинара 

Продајна изложба књига неке од 

издавачких кућа 

током године библиотекар 

Сарадња са локалном заједницом током године библиотекар 

Сарадња са наставницима и стручним 

сарадницима, управом школе 

током године библиотекар 
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Вођење дневне, месечне, полугодишње 

и годишње евиденције о коришћењу 

библиотечког фонда 

током године библиотекар 

Обележавање значајних датума кроз 

изложбе или паное 

током године библиотекар, наставници, 

ученици 

Набавка књига за награде најбољим 

ученицима 

мај библиотекар 

Израда полугодишњег и годишњег 

извештаја о раду библиотекара 

 

фебруар, јун 

 

библиотекар 

 

4.    ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА 

4.1. Програми културне и јавне делатности 

Култуне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и краја школске године и завршетка 

основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних празника, приредбе, представе, 

изложбе, концерте, такмичења, смотре, посете установама културе, заједничке активности школе и 

јединице локалне самоуправе, као и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на 

васпитање ученика и културном развоју окружења школе. Културне активности школе остварује се на 

основу програма културних активности. 

Активност Време реализације 

 

Носиоци реализације 

Свечани пријем ђака, првака у школу септембар учитељи првог и другог разреда 

Приредба поводом Нове године децембар одељенске старешине, 

Ученички парламент 

Прослава школске славе Светог Саве 27. јануар наставници музичке културе, 

наставници српског језика, 

учитељи 

Прослава Дана школе 22.фебруар Тим за организацију прославе 

Дана школе 

Обележавање Дана пролећа март учитељи 

Ускршњи вашар април одељенске старешине, 

вероучитељ 

Свечаност поводом завршетка 

школовања у основној школи – за 

ученике осмог разреда 

јун одељенске старешине, 

Ученички парламент, Савет 

родитеља 

Приредба поводом завршетка разредне 

наставе за ученике четвртог разреда 

јун учитељи четвртог разреда 

Обележавање свих државних празника 

према календару образовно – 

васпитног рада 

током године директор, наставник историје, 

наставник ликовне културе 

Обележавање значајних годишњица и 

датума 

током године предметни наставници, 

одељенске старешине 

Биоскопи и позоришне представе током године одељенске старешине 

Изложбе ликовних радова током године наставница ликовне културе 

Концерти према плану хора наставница музичке културе 

Школска, општинска и републичка 

такмичења 

према плану одржавања 

такмичења 

директор, предметни 

наставници, учитељи 

  

 4.2. Припремна настава 
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Припремну наставу за ученике упућене на разредни, односно поправни испит од четвртог до осмог 

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

дана по предмету. 

4.3. Припремна настава за полагање завршног испита 

У школи се током другог полугодишта и десет дана пре полагања испита, најмање два часа дневно, 

организује припремна настава за ученике осмог разреда за полагање завршног испита. 

4.4. Допунска настава 

Допунска настава се организује за све ученике школе који имају тешкоћа у учењу или им требају 

додатна појашњења. Организовање ове наставе из појединих наставно - образовних области утврђује се 

решењем о 40-часовној радној недељи. Број ученика и група за који се организује допунска настава је 

променљив. Број часова за поједине ученике такође је променљив. Родитељи ће бити обавештени о термину 

одржавања допунске наставе, а наставници су у обавези да воде писмену евиденцију о напредовању 

ученика. Направиће се план напредовања ученика и допунски часови реализовати у складу са програмом. 

Директор школе може извршити прерасподелу часова ван редовне наставе зависно од потребе у 

појединим предметима и одељењима, у оквиру 24 часа од недељног фонда наставника. 

На часовима ће се примењивати индивидуализована настава уз већу употребу разноврсних 

наставних средстава. 

  

4.5. Додатни рад 

Додатна настава се организује за ученике од четвртог до осмог разреда који показују посебна 

интересовања и испољавају изузетне способности за поједине наставне и научне области, односно за 

наставни предмет који, на тај начин могу садржајније да савладају (него што је предвиђено редовним 

наставним програмом) и да своје испољене способности брже и адекватније  развију. Критеријуме за 

организовање додатне наставе утврђују стручни активи, а помоћ пружа школски педагог. 

Да би рад у оквиру додатне наставе био успешнији неопходно је: припремити посебан програм за 

мотивацију ученика за додатне активности; организовањем заједничких излета, припрема пред такмичење, 

стварајући радну атмосферу и развијајући осећај припадности групи утицати на мотивацију ученика; 

промоцијом најбољих ученика, адекватним системом награђивања, повезивањем са другим школама у 

земљи и иностранству, организовањем такмичења обезбедити постојаност групе и заинтересованост 

ученика; коришћењем техника електронског учења континуирано радити са ученицима, учинити им 

материјал доступан на сајту школе. 

Један ученик може бити обухваћен додатном наставом највише из два предмета. Наставници су 

дужни да разраде методику рада на часовима наставе, лабораторијски рад, самостална истраживања, 

сарадњу са научним институцијама. 

5.    ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Наставници и стручни сарадници припремају своје индивидуалне – оперативне планове рада за 

поједине наставне области и одређене видове ваннаставних активности, а на основу Правилника о 

наставном плану и програму за основну школу и задужења у оквиру 40 – часовне радне недеље за ову 

школску годину. 

Ови програми и планови су саставни део школских програма од првог до осмог разреда као и 

Годишњег плана рада и чине његов саставни део у виду прилога . 

6.    ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

6.1. Хор 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе Хора je да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и 

критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију  и музички укус, кao и одговоран 

однос  према очувању музичког наслеђа  и култури свога и других народа. 

 

Задаци: 

- неговање способности извођења музике (певање/свирање); - стицање навике слушања музике, 

подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике; 

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и 

стварање музике); 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 

- припремање програма за културну и јавну делатност школе; 

- упознавање занимања музичке струке. 

Оперативни задаци 
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Ученици треба да: 

- певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, 

староградске); 

- упознају основне појмове из музичке писмености; 

- упознају музичке дела уз основне информације о делу и композитору; 

- развијају стваралачке способности.  

 
 

Активности Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци реализације 

Аудиција,подела по 

гласовима, 

IX-X  Драгана Ђорђевић Фиданов 

Певање,свирање, 

избор 

солиста,инструменталисти,п

рипрема наступа, 

реализација концерата 

IX-VI У случају онлајн наставе, 

активности ће бити 

усмерене на слушање 

музике, аналиту 

слушаних дела и развој 

критичког мишљења 

Драгана Ђорђевић Фиданов 

Коришћење музичких 

образаца  кроз 

певање,свирање и 

покрет;изражавање  емоција 

осмишљавањем мањих 

музичких 

целина;комуницирање у 

групи импровизујући мање 

музичке целине 

гласом,инструментом или 

покретом;учествовање  у 

креирању школских 

приредби,догађаја,пројеката 

IX-VI У случају онлајн наставе, 

активности ће се 

усмерити на слушање 

музике 

Драгана Ђорђевић Фиданов 

 
 

 6.2. Цртање, сликање и вајање 

Циљ и задаци 

Циљ васпитно-образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче развој 

ипрактичних и теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно, спонтано и  

креативно комбиновање ликовних елемената у области: цртања, сликања, вајања, графике, 

примењених уметности и визуелних комуникација, а у циљу развоја њиховог креативног 

мишљења 

Такође: 

      -развија способности и веће осетљивости ученика за опажање квалитета свих ликовних 

елемената: линија, облик, боја; 

     -развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави, а примењују 

у раду и животу; 

     -развија моторичке способности ученика и навике за лепо писање; 

     -континуирано подстиче и прати интересовања за посећивање музеја, изложби и јача потребе 

код ученика за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

     -развија способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене 

уметности. 
 

Активност Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци реализације 



 

134 

 ЦРТАЊЕ 

*Коришћење линије као 

основног ликовног елемента. 

*Сенчење тачком и линијом-

шрафура. 

* Графичко изражавање 

словним решењем-калиграфија 

У случају преласка на онлајн 

наставу 

*цртање линијом као основним 

ликовним елементом 

*живописни рукопис-

илуминација 

IX-XI  Софија Љубинковић 

СЛИКАЊЕ 

*Упознавање разних 

сликарских материјала и 

подлога за сликање. 

*Савладавање ликовне 

композиције уз примену 

различитих сликарских 

техника. 

 *Препознавање и анализа 

уметничког дела. *Аналитички 

осврт на завршене радове 

ученика.  *Постављање радова 

на пано, користећи основне 

постулате при изради истог. 

Услучају преласка на онлајн 

наставу 

 

*Обједињавање покрета, игре и 

звука и могућност коришћења 

фотографије и фотомонтаже 

XII-III  Софија Љубинковић 

ВАЈАЊЕ 

*Упознавање са просторним 

уметностима. 

*Савладавање грађења форме. 

*Тродимензионални облици у 

примењеној уматности-

употребни предмети. 

*Упознавање са вајарским 

делима из историје уметности. 

Услучају преласка на онлајн 

наставу 

*употреба различитих 

материјала за обликовање 

тродимензионалне орнаментике 

IV-VI  Софија Љубинковић 

 

6.3.Чувари природе 

Циљ и задаци:  код ученика  развија пожељно понашање у складу са принципима одрживости, 

етичности и права будућих генерација на очувану животну средину, природу и биодиверзите 
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Задаци: - примењивање образовања за заштиту и одрживост животне средин, развијање вредности, 

ставова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем, развијање способности да на основу 

стечених знања препознају и изаберу квалитетан и здрав стил живот, развијање здравог односа према себи 

и другим, умеће да се на основу стечених знања примењују и рационално користе природни ресурси, 

препознавање извора загађивања и уочавања последице, развијање способности за уочавање, формулисање, 

анализирање и решавање проблема везаних за животну средину, развијање радозналости, и личне 

иницијативе за активно учешће и одговорности према животној средини,  подизање нивоа свести о личном 

ангажовању у заштити и очувању животне средине, природе и биодиверзитета. 

 

Активност Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци реализације 

5. разред 

I ПОЛОЖАЈ И УЛОГА 

ЧОВЕКА У ПРИРОДИ 

септембар, 

октобар 

 наставник биологије 

II ПРИРОДНА БОГАТСТВА 

(РЕСУРСИ) И ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ  

новембар, 

децембар 

 наставник билогије 

III ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ  

децембар, 

јануар фебруар, 

март 

 наставник биологије 

IV БИОДИВЕРЗИТ април, мај  наставник билогије 

6. разред 

I ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА 

СРЕДИНА, УТИЦАЈ 

ЧОВЕКА 

септембар  наставник биологије 

II ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ОДРЖИВОСТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

октобар, 

новембар, 

децембар 

 наставник биологије 

III ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ЗДРАВЉУ 

јануар, фебруар  наставник биологије 

IV ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА 

март  наставник билогије 

V ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ 

ЖИВОГ СВЕТА 

април, мај  наставник биологије 

 

6.4. Обавезне физичке активности 

Циљ и задаци: Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода 

физичког и здравственог васпитања. Ове активности организују се у оквиру редовног распореда или према 

посебном распореду у складу са просторним могућностима школе и потребама ученика у трајању од 1,5 час 

недељно.  

Начин организације рада обавезних физичких активности ученика: 

-       Редован час од 45 минута у току недеље 

-       Фонд од половине школског часа на недељном нивоу, реализоваће се кумулативно у 

сваком полугодишту  кроз турнире(такмичења), остварујући програмске садржаје предвиђене 

наставним планом и програмом  за 5. и 6. разред. 

Програмски садржаји обавезних физичких активности 

Обавезни програмски садржаји ових активности су: 

– Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 минута; 

– Мали фудбал: 

1. Вођење и контрола лопте, 

2. Примање лопте и додавање лопте различитим деловима стопала, 
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3. Шутирање на гол и основе игре у нападу (откривање), 

4. Одузимање лопте и основе игре у одбрани (покривање), 

5. Вежбе са два и три играча, 

6. Игра са применом основних правила за мали фудбал. 

Препоручени програмски садржаји ових активности: 

– Обучавање и усавршавање елемената предвиђених препорученим наставним садржајима: 

1. Атлетике; 

2. Гимнастике; 

3. Плеса и ритмике; 

4. Других активности предвиђени х програмом школских такмичења. 

– Мали фудбал: 

1. колективна игра у одбрани и нападу, 

2. техника игре голмана, 

3. игра уз примену правила 

– Пливање;      

– Скијање; 

– Клизање; 

– Бадминтон; 

– Стони тенис; 

– Оријентиринг; 

– Друге активности по избору Стручног већа школе 

Реализација 

oбавезне физичке активности ученика 

1. Кондиционе вежбе, саставни део сваког часа 

 2 .Мали фудбал, 18 часова 

3. Одбојка, 18 часова 

4. Рукомет, 18 часова 

 

Активност Време реализације Носиоци реализације 

фудбал, одбојка, кондиционе вежбе 

5. разред 

у току школске године наставници физичког 

фудбал, одбојка, рукомет, 

кондиционе вежбе 

6. разред 

у току школске године наставници физичког 

Турнири 4 пута у току школске године наставници физичког 

 

6.5. Свакодневни живот у прошлости 

Циљ и задаци 

Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање 

ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе 

и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са специфичностима 

динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту "другог", да би сопствени 

идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости. Задаци предмета 

су да ученици, кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим елементима свакодневног живота, као 

што су односи у породици, исхрана, образовање, дечје игре, забава, станишта, одевање итд, уоче њихову 

условљеност историјским процесима и догађајима. Концепција наставе овог изборног предмета нагласак 

ставља на упознавање с основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, Југоисточне 

Европе, Средоземља и Европе у целини, с намером да се уоче њихови заједнички именитељи и упознају 

различитости које постоје у датом историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик 

живи. Подстицањем радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању овог предмета, 

ученици треба да се оспособе да формирају јаснију слику о прошлим временима, да овладају елементарним 

процедурама прикупљања историјске грађе, као и да развију критички однос према њој. 
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Активност Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци реализације 

Задаци : разумевање појма 

свакодневни живот; 

разумевање појма прошлост 

септембар фронтално обраћање 

ученицима 

наставник,ученици 

Разумевање значаја проучавања 

свакодневног живота у 

прошлости; усвајање и 

продубљивање знања о 

разликама између свакодневног 

живота данас и у прошлости 

октобар Фронтално обраћање 

ученицима 

наставник,ученици 

Идентификовање актуелних 

дечјих игара (врсте и њихова 

функција); упознавање с дечјим 

играма у прошлости (врсте и 

њихова функција);  

новембар Припрема реферата о 

истим и импровизација 

у школском дворишту 

наставник,ученици 

Идентификовање сличности и 

разлика између игара некад и 

сад; разумевање значаја игре у 

развоју појединца и друштва; 

упознавање са свакодневним 

животом људи у праисторији;  

децембар,јануа

р 

Испробаћемо игре из 

прошлости и упоредити 

их са данашњим-

школско двориште 

наставник,ученици 

Упознавање са свакодневним 

животом народа Старог истока;  

март Документарни филм наставник,ученици 

Упознавање са свакодневним 

животом старих Грка; 

упознавање са свакодневним 

животом старих Римљана;  

април и објашњења наставника наставник,ученици 

Подстицање ученика на 

самостални истраживачки рад; 

развијање способности 

повезивања знања из 

различитих области; 

подстицање  

мај,јун Израда реферата наставник,ученици 

Задаци : разумевање појма 

свакодневни живот; 

разумевање појма прошлост 

Септембар Фронтално обраћање 

ученицима 

наставник,ученици 

Разумевање значаја проучавања 

свакодневног живота у 

прошлости; усвајање и 

продубљивање знања о 

разликама између свакодневног 

живота данас и у прошлости 

Октобар  Кроз разне макете наставник,ученици 

Идентификовање актуелних 

дечјих игара (врсте и њихова 

функција); упознавање с дечјим 

играма у прошлости (врсте и 

њихова функција);  

Новембар Кроз дечију игру наставник,ученици 

Идентификовање сличности и 

разлика између игара некад и 

сад; разумевање значаја игре у 

развоју појединца и друштва; 

упознавање са свакодневним 

Децембар/ 

Јануар 

Кроз реферате наставник,ученици 
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животом људи у средњем веку;  

Упознавање са свакодневним 

животом западноевропских 

држава у средњем веку 

Март Документарни филм наставник,ученици 

Упознавање са свакодневним 

животом источноевропских 

држава у средњем веку 

Април Израда реферата и 

излагање истих 

наставник,ученици 

Упознавање са свакодневним 

животом словенских народа у 

средњем веку 

Мај,Јун израда паноа наставник,ученици 

 

  



 

139 

6.6. Домаћинство 
 

ОШ„ДАНИЛО КИШ“                                               

Београд 

 

 

  

ДОМАЋИНСТВО 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА 7.РАЗРЕД 

ШКОЛСКА 2021/2022. 

 

ДОМАЋИНСТВО 7. РАЗРЕД 

 

Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у 

формирању 

културе понашања, становања, исхране, одевања и рада, као и да интегришу и унапреде претходно стечена 

знања и 

вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези с важним активностима у свакодневном животу. 

 

Задаци наставе домаћинства јесу: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе домаћинства 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе домаћинства буду у пуној мери реализовани 

- развијање свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања која се стиче у 

породици доживотно утиче на културне потребе, навике и понашања ученика 

- стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање 

способности примене стечених знања и умења у областима организације и функционисања савремене 

породице и домаћинства, културе становања, одевања и исхране 

- развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и околине 

- развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих 

средстава, оруђа и материјала у домаћинству 

- развијање знања о компонентама правилне исхране 

- развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, нових 

информационих и комуникационих технологија 

- развијање еколошке свести о значају селективног прикупљања отпада у домаћинству и спремности да се 

сопственим активностима доприноси очувању здраве околине и стандарда квалитета живљења 

- развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивањe. 

  

Домаћинство – 7. разред 

(годишњи фонд часова 36) 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИНИ И 

ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

1. Савремено 

домаћинство и 

породица 

5 - слушаjу 

- посматрају 

- причају 

- уочавају 

- демонстрирају 

- закључују 

- прича 

- подстиче 

- објашњава 

- демонстрира 

- наводи примере 

из 

свакодневног 

живота 

- фронтални 

- групни 

- индивидуални 

- стицање знања 

о 

домаћинству, 

породици, 

односу 

породице и 

друштва и о 

потребама 
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- указује на 

могуће 

закључке 

савремене 

породице 

2. Култура 

становања 

12 - слушаjу 

- посматрају 

- причају 

- уочавају 

- демонстрирају 

- закључују 

- прича 

- подстиче 

- објашњава 

- демонстрира 

- наводи примере 

из 

свакодневног 

живота 

- указује на 

могуће 

закључке 

- фронтални 

- групни 

- индивидуални 

- стицање знања 

о уређењу 

стамбеног 

простора, 

хигијенско 

одржавање 

стана, 

примена 

техничких 

уређаја у стану, 

заштита 

животне 

околине, 

оспособљавање 

ученика 

за културно 

становање 

3. Култура 

одевања 

14 - слушаjу 

- посматрају 

- причају 

- уочавају 

- демонстрирају 

- закључују 

- прича 

- подстиче 

- објашњава 

- демонстрира 

- наводи примере 

из 

свакодневног 

живота 

- указује на 

могуће 

закључке 

- фронтални 

- групни 

- индивидуални 

- стицање знања 

о култури 

савременог 

одевања, 

својства 

материјала 

одеће 

и обуће, 

оспособљавање 

ученика 

за савремено и 

културно 

одевање и 

одржавање 

одеће и обуће и 

њихово 

правилно 

коришћење 

4. Култура 

понашања 

 

5 - слушаjу 

- посматрају 

- причају 

- уочавају 

- демонстрирају 

- закључују 

- прича 

- подстиче 

- објашњава 

- демонстрира 

- наводи примере 

из 

свакодневног 

живота 

- указује на 

могуће 

закључке 

- фронтални 

- групни 

- индивидуални 

оспособљавање 

ученика 

за изражавање, 

информисање и 

коришћење 

савремених 

средстава за 

комуникацију, 

куповину, 

путовање 

  

  

 Наставник хемије:Вера Стојисављевић 
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6.7. Ћилимче 

 

Циљ и задаци 

Циљ ове слободне активности јесте да се пренесе култура, уметност, обичаји, лепота и мудрост једног 

народа. Традиција ових простора, као и нашег народа је веома богата и неисцрпна ризница коју треба 

откривати, отварати, упознавати и делити са другима. Она је симбол богатства ума и духа једног народа и 

његовог наслеђа.  

Израдом накита и осталих рукотворина ученици ће имати прилику да упознају многе, већ заборављене 

вештине које временом могу да постану и уносна занимања. Приближиће им се културно, традиционално и 

породично наслеђе. Ојачаће моторичке способности. Ова слободна активност нарочито је добра код оних 

који су живахнији или имају проблем са концентрацијом. Учи нас стрпљењу, упорности, смирености.  

Сврха ове слободне активности јесте да наше младе генерације прихвате и усвоје нове за њих, али лепе и 

традиционалне вештине. Намењена је свима који желе да искажу своју креативност, ојачају моторику, 

појачају концентрацију, стрпљење. Који желе да се друже и забаве.  

 

Активност Време реализације Начин реализације Носиоци реализације 

Увод у програм октобар монолошко - дијалошка 

метода 

наставник, ученици 

Накит кроз време октобар илустративно-

демонстративна метода 

индивидуални рад 

наставник, ученици 

Честитке некад и сад новембар илустративно-

демонстративна метода 

рад у пару 

наставник, ученици 

Маске (новогодишње, за 

беле покладе) 

децембар метода израде 

практичних радова 

наставник, ученици 

Банатска народна ношња јануар истраживачки рад наставник, ученици 

Ћилимче (плетење, вез, 

хеклање) 

фебруар метода израде 

практичних радова 

наставник, ученици 

Ученичке униформе март истраживачки рад 

рад у пару 

наставник, ученици 

Украшавање кутија, 

хоклица, сточића 

април метода израде 

практичних радова 

наставник, ученици 

Опанчићи моји мај илустративно-

демонстративна метода 

наставник, ученици 

Српска грађанска ношња јун истраживачки рад наставник, ученици 

6.8. Цицеронови говорници 

 

Циљ и задаци: Циљ ове слободне активности јесте да се омогући ученицима да развију комуникацијске 

вештине, које су све више тражене не само на савременом тржишту рада, већ од првог дана школовања 

када ученици излажу своја прва стечена знања. Уз примену савремених метода поучавања ученици се 

постепено оспособљавају за извођење свих облика јавног говора и тако постају свесни важности умећа 

говора .На овај начин схватиће шта су; говорништво, беседништво,реторика, омилитика, комуникацијске 

вештине,говорништво кроз историју, савремене говорне врсте, врсте говора, аргументација, говорне вежбе 

и тд. 

Сврха слободне активности јесте да се обогати и допуни настава српског језика и 

књижевности развијањем комуникацијских вештина. Све више постајемо свесни чињенице како је једна од 

најтраженијих компетенција,комуникацијска, која се сматра једном од основних,темељних компетенција у 

развоју модерног,образовног и успешног човека. На свим нивоима савремено демократско друштво тражи 

баш такве вештине.Говорништво је намењено ученицима који желе да побољшају своје говорне 
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способности, да савладају страх и трему од јавног наступа, говора и да стекну самопоуздање потребно у 

комуникацији. 

 

Активност Време реализације Начин реализације Носиоци реализације 

Говорништво кроз време октобар Монолошко-дијалошка 

метода 

Наставник,ученици 

Античко доба (Цицерон, 

Перикле, Демостен),  

октобар Текст метода Наставник,ученици 

стари век ( Св. Јован 

Златоуст), 

новембар Писани рад Наставник,ученици 

средњи век (Тома 

Кемпијски) 

децембар Текст метода  

ново и савремено доба 

Шта јавни наступ чини 

успешним? Савети за 

успешан 

јавни наступ. 

 

јануар 

фебруар 

говор ученика Наставник,ученици 

Вербална и невербална 

комуникација у јавним 

наступима. 

Асертивна комуникација. 

Израз и стил говорника. 

 

фебруар Говр ученика на задати 

текст 

Наставник,ученици 

Познати говорници 

данашњице. 

 

март илустративно-

демонстративна метода 

 

Наставник,ученици 

Моћ утицаја на слушаоце 

јавног наступа. 

Манипулација. 

Мотивациони говорници. 

април Праћење остваривања 

програма посматрање 

 

Наставник,ученици 

Конфронтирање, сукоб 

мишљења, заговарање и 

преговарање у јавним 

наступима. 

Јавни наступи некад и 

сад. 

мај Тимски рад Наставник,ученици 

икција, естетика и 

култура у јавним 

наступима. 

мај -пројектна настава 

-рад у пару 

 

Наставник,ученици 

Трема у јавним 

наступима и начин њеног 

превазилажења. 

 

јун монолошка метода Наставник,ученици 

6.9.Новинарство 



 

143 

Циљ и задаци : Новинарство као слободна наставна активност има за циљ да упозна ученике са основним 

средствима  новнарског изражавања : вест , извештај  , чланак , коментар ;  упути ученике у основне 

постулате новинарства каои делатности ,  важност правовременог и објективног обавештавања јавности о 

темама из свакодневног живота . Развијајући ученичке склоности ка писању вести оспособљава их да 

запажају процесе у свом окружењу , развијају и усавршавају писменост , повезују штампане медије са 

електронским и продубљују личне дигиталне компетенције .  

 
 

Активност Време реализације Начин реализације Носиоци реализације 

Упознавање ученика са 

задацима новинарске 

професије 

октобар  монолошка  метода наставници , ученици 

Основни новинарски 

жанрови 

октобар монолошка метода  

проналажење примера у 

штампаним и 

дигиталним медијима 

наставници , ученици 

Организовање редакције новембар дијалошка метода  

рад у паровима 

наставници , ученици 

Новинарска 

документација  

децембар групни рад  

рад у паровима 

наставници , ученици 

Израда презентација и 

најава рубрика на 

паноима у школи 

јануар групни рад 

рад у паровима 

наставници , ученици 

Активности поводом 

Дана школе 

фебруар групни рад 

рад у паровима 

наставници , ученици 

Израда рубрика о нашим 

школским успесима 

март групни рад  

рад у паровима 

наставници , ученици 

учитељи 

ученици млађих разреда 

Странице посвећене 

такмичењима 

април / мај  групни рад наставници , ученици 

Ликовно и графичко 

обликовање 

електронског часописа 

мај / јун групни рад наставници српског 

језика и књижевности, 

ликовне културе , 

информатике 

Промоција електронског 

часописа на школском 

нивоу 

јун групни рад  

рад у паровима 

наставници , ученици 

Промоција електронског 

часописа у оквиру 

Општине Вождовац 

јун групни рад наставници ,  Дечији 

савез , ученици 
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6.10. Саобраћај 

Циљ и задаци 

 
 

Активност Време реализације Начин реализације Носиоци реализације 

Пешак у саобраћају септембар, 

октобар 

1. и 2. Разговор са 

члановима Секције 

3. Групна израда макета 

саобраћајница у 

околини школе, уз 

разговор о искуствима 

Зоран Богатиновић, 

Слободан Бекоња 

Прелазак и кретање 

пешака коловозом 

 

новемба, децембар 4. Правила - прелазак 

пешака 

преко коловоза 

5. Правила - кретање 

пешака по 

коловозу 

4. Правила - прелазак 

пешака 

преко коловоза 

5. Правила - кретање 

пешака по 

коловозу 

Зоран Богатиновић, 

Слободан Бекоња 

Саобраћајни знаци јануар, фебруар 6. Изглед и значења 

знакова 

7. Правила поступања по 

саобраћајним знацима 

Зоран Богатиновић, 

Слободан Бекоња 

Саобраћајна култура и 

безбедност у саобраћају 

март 9. Искуства саобраћајне 

полиције 

Зоран Богатиновић, 

Слободан Бекоња 

Саобраћајни полигон 

спретности „Шта знаш 

о саобраћају“ 

април 13. Усавршавање знања и 

технике 

кретања у саобраћају 

Зоран Богатиновић, 

Слободан Бекоња 

Практичне   вежбе   на 

полигонима – I 

мај, јун 13. Усавршавање знања и 

технике 

кретања у саобраћају 

Зоран Богатиновић, 

Слободан Бекоња 

 

6.11. Програмирање 

 

Циљ и задаци 

Програмирање као слободна наставна активност има за циљ развој критичког мишљења, решавање 

проблема и повећање интересовања ученика за рачунарство и израду дигиталних садржаја.  

Основни задатак је окупљање ученика у циљу повећања прилика за стицање знања и вештина 

реализацијом пројеката. У оквиру пројеката постепено се уводе концепти програмирања који ученицима 

омогућавају да поступно унапређују своје знање. 

 

Активност Време реализације Начин реализације Носиоци реализације 

Уводни час - оснивање 

секције за програмирање 

септембар монолошки - дијалошки наставници, ученици 

Увод у програм 

микробит уређаја у 10 

корака 

октобар - новембар групни рад - рад у пару наставници, ученици 
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Израда произвољног 

програма и презентовање 

радова 

децембар групни рад - рад у пару ученици 

Примена микробита у 

настави 

јануар угледни час, рад у пару, 

презентовање 

наставници, ученици 

Чудесни свет апликација фебруар монолошки, дијалошки наставници, ученици 

MIT App inventor фебруар - март монолошки, дијалошки, 

презентовање 

наставници, ученици 

Израда апликација 

употребом MIT App inv. 

април - мај групни рад - рад у пару  наставници, ученици 

Презентовање 

реализованих апликација 

јун групни рад - рад у пару наставници, ученици 

 

6.12. Пут до звезда 

Циљ и задаци 

Упознавање тајни космоса са географијом и физиком кроз истрију астрономије и физике, оптичке 

инстументе, космичке брзине, Сунчев сиситем и праћење савремених достигнућа астрономије. Такође, 

планирано је и упознавање са постигнућима којима су допринели домаћи астрономи, као и посете 

планитаријуму и опсерваторији. Похађајући ову слободну активност ученици ће развити радозналост и 

интересовње за макросвет који нас окружује, разумеће појаве, процесе и односе у васиони и развити 

критичко и егзактно мишљење. 
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Активност Време реализације Начин реализације Носиоци реализације 

Увод у програм септембар монолошко-дијалошки наставници, ученици 

Свемир септембар-октобар групни рад,рад у пару, 

презентовање радова 

наставници, ученици 

Космичке брзине новембар ученички рад наставници, ученици 

Сунчев систем децембар-јануар ученички рад наставници, ученици 

Астрономија и физика 

кроз историју 

фебруар-март ученички рад, монолошко 

дијалошки 

наставници, ученици 

Космичко зрачење и 

заштита од космичког 

зрачења 

април групни рад,рад у пару, 

презентовање радова 

наставници, ученици 

Примена информационих 

технологија у 

космонаутици 

мај групни рад,рад у пару, 

презентовање радова 

наставници, ученици 

Опсерваторија, 

планетаријум, Гардош 

кула 

октобар-мај организоване посете наставници, ученици... 

Звездобројци(Тесла, 

Пупин, Миланковић) 

октобар-мај гост предавач А. Нинковић Ташић 

 

6.13. АРТ МАТ 

Циљ и задаци:  

Коришћењем различитих техника и материјала (папир, конац, глина, картон...), ученици ће 

упознати геометријске облике и математичке законитости на другачији начин. Кроз 3 тематске целине од 

по 12 часова, пратећи план и програм 5. разреда, остварује се повезаност са архитектуром, вајањем и 

уметношћу уопште, при чему ће ученици стварањем стицати знања на више нивоа, са могућношћу лакше, 

брже и дуготрајније перцепције. Принцип очигледности и опипљивости, као и задовољсво стварања је 

императив овог облика наставе, који би био типа радионице. 

 
 

Активност Време реализације Начин реализације Носиоци реализације 

Архитектура од папира прво полугодиште радионице ученици, наставник 

Геометрија од глине друго полугодиште радионице ученици, наставник 

 

6.14. Драма… 

Циљ и задаци 

 

Активност Време реализације Начин реализације Носиоци реализације 

Формирање драмског 

клуба(одабир чланова и 

договор око начина 

функционисања), 

упознавање свих чланова 

са планом рада за 

школску 2021/2022. год. 

Септембар радионице наставници страних 

језика, ученици 
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Драмске игре и радионице Октобар радионице наставници страних 

језика, ученици 

Бирање драмског текста Новембар радионице наставници страних 

језика, ученици 

Увежбавање драмског 

текста 

Децембар радионице наставници страних 

језика, ученици 

Договор са учитељима и 

наставницима других 

секција у циљу одабира 

тачака програма за 

обележавања Дана школе. 

Јануар/Фебруар радионице наставници страних 

језика, ученици 

Писање и увежбавање 

драмског текста 

Март радионице наставници страних 

језика, ученици 

Драмске игре 

Увежбавање представе 

Април радионице наставници страних 

језика, ученици 

Припрема представе, 

сценске пробе и израда 

сценографије. 

Извођење представе. 

Мај/Јун радионице наставници страних 

језика, ученици 

 

6.15. Фитнес 

Циљ и задаци 

Циљ фитнеса јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, допринесе 

интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких 

способности, правилном држању тела, као и повећању снаге, издржљивости и флексибилности. 

Основни задатак је оптимално побољшање кардиоваскуларних и антропомоторијских способности. 

 

Активност Време реализације Начин реализације Носиоци реализације 

увежбавање правилног 

извођења вежби 

октобар индивидуални рад наставници физичког 

васпитања, ученици 

јачање мишића ногу октобар-јун индивидуални рад, 

групни рад, рад у 

паровима, кружни рад 

наставници физичког 

васпитања, ученици 

јачање мишића руку октобар-јун индивидуални рад, 

групни рад, рад у 

паровима, кружни рад 

наставници физичког 

васпитања, ученици 

јачање мишића леђа октобар-јун индивидуални рад, 

групни рад, рад у 

паровима, кружни рад 

наставници физичког 

васпитања, ученици 

јачање трбушних мишића октобар-јун индивидуални рад, 

групни рад, рад у 

паровима, кружни рад 

наставници физичког 

васпитања, ученици 

јачање ,,кора” октобар-јун индивидуални рад, 

групни рад, рад у 

паровима, кружни рад 

наставници физичког 

васпитања, ученици 

функционални тренинг октобар-јун групни рад, кружни рад, 

рад по станицама 

наставници физичког 

васпитања, ученици 

кардио тренинг октобар-јун групни рад наставници физичког 

васпитања, ученици 
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7. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТ 

7.1. Секције млађих разреда 

 

 Назив секције: Драмска секција 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Чиниоци 

изражајног 

казивања,ак

центске 

вежбе,вежбе 

интонације 

 

демонстрација,вежбање учитељ,ученици октобар,континуирано 

Проучавање драмских 

текстова 

читање дрмаских 

тесктова,демонстрација 

учитељ,ученици континуирано 

Основни појмови из 

позоришне 

уметности;Гледање 

позоришних представа 

демострација,посматрање,р

азговор 

учитељ,ученици,глумци,р

едитељ 

континуирано 

Избор и анализе 

садржаја и припремање 

за јавне 

наступе(приредбе) 

демонстрација,припремње 

представе,пробе 

учитељ,ученици континуирано,током целе 

године 

 
 

 Назив секције: Игром до плеса 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Упознавање и 

формирање плесне групе 

разговор и радионица учитељ и чланови секције септембар 

Правилно држање 

тела,вежбе дисања,ритам 

и покрет 

демонстрација и плесна 

радионица 

учитељ и чланови секције октобар 

Вежбање и извођење 

плесних кореографија 

демонстрација и плесна 

радионица 

учитељ и чланови секције континуирано 

Плес и игра демонстрација и плесна 

радионица 

учитељ и чланови секције новембар 

Класичне и народне игре 

и припрема за јавни 

наступ 

демонстрација и плесна 

радионица, 

новогодишња приредба 

учитељ и чланови секције децембар 

Модеран и савремени 

плес 

демонстрација и плесна 

радионица 

учитељ и чланови секције јануар и фебруар 

Јавни наступ учествовање на школским 

приредбама 

учитељ и чланови секције фебруар 

Такмичење у плесу-

Покажи шта знаш 

организација такмичења учитељ и чланови секције март,април 

Ја као кореограф демонстрација и плесна 

радионица 

чланови секције мај,јун 
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 Назив секције: Лутка у школи 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Формирање луткарске 

секције  

Разговор, договор о раду 

гледање снимака 

луткарске представе 

Учитељ чланови секције септембар 

Шта је луткарсктво, 

луткарска представа 

Израда лутке 

 

гледање снимака 

луткарске представе, 

упознавање са врстама 

лутака 

израда лутке од донетог 

материјала 

Учитељ чланови секције октобар 

Одлазак у позориште и 

гледање луткарске 

представе 

Израда лутке  

Избор текста за глуму 

посматрање и разговор о 

представи 

 

израда лутке од донетог 

материјала 

Учитељ чланови секције 

веће првог разреда, актив 

новемабр 

Израда лутке  

Избор текста за глуму 

Оживљавање омиљене 

лутке у представи 

Читаћа проба, рад на 

тексту 

Представа у одељењу, у 

оквиру већа , школе 

вежбање за глуму са 

лутком 

Учитељ чланови секције - 

ликовна и драмска 

секција (сарадња)  

децембар - јун 

 

 

 
Назив секције: Еколошка секција 

 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Формирање групе и 

организација секциј 

радионица учитељ септембар,октобар 

Основне представе и 

појмови о рециклажи, 

екологији 

радионица учитељ, ученици током године 

Еко радионице радионица учитељ, ученици током године 

Уређење еко кутака, 

паноа, порука 

радионица учитељ, ученици током године 

Уређење учионице радионица учитељ, ученици новембар-март 

Уређење школе, школског 

дворишта 

радионица учитељ, ученици март, април 

Обележавање значајнијих 

датума везаних за 

екологију (Дан планете 

Земље...) 

радионица учитељ, ученици током године 

Изложбе и маскенбали радионица учитељ, ученици мај, јун 

 
 Назив секције: Еколошка секција 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 
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Формирање групе и 

организација секције 

радионица 

 

учитељ септембар,октобар 

Основне представе и 

појмови о рециклажи, 

екологији 

радионица учитељ, ученици током године 

Еко радионице радионица учитељ, ученици током године 

Уређење еко кутака, 

паноа, порука 

радионица учитељ, ученици током године 

Уређење учионице радионица учитељ, ученици новембар-март 

Уређење школе, школског 

дворишта 

радионица учитељ, ученици март, април 

Обележавање значајнијих 

датума везаних за 

екологију (Дан планете 

Земље...) 

радионица учитељ, ученици током године 

Изложбе и маскенбали радионица учитељ, ученици мај, јун 

 
 Назив секције: Креативни кутак 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Школа нас зове радионице учитељ, ученици септембар 

У сусрет празницима радионице учитељ, ученици децембар-април 

Креирам и маштам радионице учитељ, ученици током школске године 

Годишња доба радионице учитељ, ученици током школске године 

Израда честитки радионице учитељ, ученици децембар, март, април 

 
 

 Назив секције: Оригами 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Годишња доба Радионица Учитељ, ученици Септембар, октобар 

Животиње  Радионица Учитељ, ученици Новембар,  

Украси  Радионица Учитељ, ученици Децембар 

Предмет  Радионица Учитељ, ученици Јануар,фебруар 

Храна  Радионица Учитељ, ученици Март, апрли 

Превозна средства Радионица Учитељ, ученици Мај,јун 

 

 
Назив секције: Креативни кутак 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Школа нас зове радионица учитељ, ученици септембар 

У сусрет празницима радионица учитељ, ученици децембар-април 

Креирам и маштам радионица учитељ, ученици током школске године 

Годишња доба радионица учитељ, ученици током школске године 

Израда честитки радионица учитељ, ученици децембар, март, април 
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 Назив секције: Креативно перо 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Ђачко доба Радионица Учитељ, ученици септембар 

Деца су украс света Радионица Учитељ, ученици октобар 

 

У свету постоји једно 

царство 

Радионица Учитељ, ученици новембар  

Новогодишње чаролије Радионица Учитељ, ученици децембар 

Зимска идила Радионица Учитељ, ученици јануар, 

фебруар 

Буђење пролећа Радионица Учитељ, ученици март, април 

Моја кућица - моја 

слободица 

Радионица Учитељ, ученици мај, јун 

 
 Назив секције: Креативни кутак 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Школа радионице учитељ и ученици септембар и октобар 

Другарство радионице учитељ и ученици октобар и новембар 

У сусрет празницима радионице учитељ и ученици децембар - април  

Креирам и стварам радионице учитељ и ученици током школске године 

 
 Назив секције: Креативни кутак 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Школа радионице учитељ, 

ученици 

септембар,октобар 

Другарство радионице учитељ, 

ученици 

октобар,новембар 

У сусрет празницима радионице учитељ, 

ученици 

децембар-април 

Креирам и стварама радионице учитељ, 

ученици 

током школске године  

 
 

 Назив секције: На позорници 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Упознавање са начином 

рада секције 

радионице учитељ, 

ученици 

септембар 

Дикција радионице учитељ, 

ученици 

септембар - октобар 

Покрет радионице учитељ, 

ученици 

септембар - октобар 

Читање и одабир тетова радионице учитељ, 

ученици 

новембар 
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Новогодишња представа радионице учитељ, 

ученици 

децембар 

Скечеви радионице учитељ, 

ученици 

јануар - фебруар 

Одабир музике и костима радионице учитељ, 

ученици 

март  

Сценографија радионице учитељ, 

ученици 

март - април 

Припреме за завршну 

представу 

радионице учитељ, 

ученици 

мај 

Реализација завршне 

представе 

радионице учитељ, 

ученици 

јун 

 
 Назив секције: Енигматска секција 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Упознавање са радом 

секције 

радионица учитељ и ђаци септембар 

Слагалице радионица учитељ и ђаци септембар 

Игре уочавања и памћења радионица учитељ и ђаци октобар 

Ребуси радионица учитељ и ђаци новембар, децембар 

Осмосмерке радионица учитељ и ђаци јануар 

Укрштенице радоница учитељ и ђаци фебруар 

Пирамиде и асоцијације радионица учитељ и ђаци март, април 

Мозгалице радионица учитељ и ђаци мај, јун 

 
 Назив секције: “Oд строфе до стиха” - литерарна 

секција 
Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Упознавање са познатим 

писцима и темама о 

којима пишу 

радионица учитељ, ученици септембар 

Одабир прозних текстова 

и песама 

радионице учитељ, ученици септебар 

Дикција радионице учитељ, ученици октобар 

Стварање рима радионице учитељ, ученици окробар 

Стварање песама радионица учитељ, ученици новембар 

Презентовање песама радионице учитељ, ученици децембар 

Одабир прозних дела из 

дечије штампе  

радионица учитељ, ученици децембар - јануар 

Слика као део тектса радионица учитељ, ученици фебруар -март 

Одабир драмских текстова радионица учитељ, ученици март  

писање драмског текста радионица учитељ, ученици април 

Брзалице, питалице, 

загонетке, набрајалице, 

анаграми 

радионица учитељ, ученици мај 
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Реализација завршни 

радова 

радионица учитељ, ученици јун 

 
 Назив секције: Мали математичари 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Упознавање ученика са 

циљевима и садржајем 

рада и занимљиви задаци 

Кроз усмено 

стваралаштво 

учитељ и ученици септембар 

Магични квадрати и 

оригами 

радионица 

кроз 

писано стваралаштво 

учитељ и ученици октобар -новембар 

Математичке игре радионица 

кроз 

писано стваралаштво 

 

учитељ и ученици децембар 

Решавање задатака  

методом лажне 

претпоставке и употребом 

граф-шеме 

радионица 

кроз 

писано стваралаштво 

учитељ и ученици јануар-фебруар 

Слажемо палидрвца радионица учитељ и ученици март 

Размислимо,а онда 

сецимо 

радионица  април 

Математички 

квиз,танграм 

радионица 

кроз 

писано стваралаштво 

учитељ и ученици мај -јун 

 

 
 Назив секције: Ритмичка секција ,,Корак по корак” 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Представљање чланова 

путем самосталног 

наступа 

плесна радионица учитељ и ученици септембар 

Кореографска 

импровизација за 

одабрану музику 

плесна радионица учитељ и ученици октобар  

Увежбавање 

кореографије, договор о 

костимима 

плесна радионица учитељ и ученици новембар 

Мини приредба у 

учионици на крају првог 

полугодишта 

плесна радионица учитељ и ученици децембар 

Слушање химне о Светом 

Сави и одабир 

кореографије 

плесна радионица учитељ и ученици јануар  

Учење корака за ритмичку 

игру 

плесна радионица учитељ и ученици фебруар 

Упознавање ученика са 

различитим културним 

наслеђима и плесом 

одређених народа 

плесна радионица учитељ и ученици март 
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Учење корака за коло 

Моравац и Ужичко коло 

плесна радионица учитељ и ученици април 

Учење корака за валцер и 

ча ча ча  

плесна радионица учитељ и ученици мај 

Кореографска 

импровизација уз одабану 

музику 

плесна радионица учитељ и ученици јун 

 

 
Назив секције: Ритмичка секција 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Представљање чланова 

плесом 

плесна радионица учитељ ученици септембар 

Упознавање са основним 

техникама плеса и 

различитим плесним 

стиловима 

плесна радионица учитељ ученици октобар 

Импровизација 

кореографије уз одабрану 

музику 

плесна радионица учитељ ученици новембар 

Увежбавање кореографије плесна радионица учитељ ученици током године 

Учење корака за Моравац 

и Ужичко коло 

плесна радионица учитељ ученици јануар 

Упознавање ученика са 

различитим културним 

наслеђима и плесом 

одређених народа 

плесна радионица учитељ ученици фебруар 

Учење корака за 

Краљевско коло 

плесна радионица учитељ ученици март 

 
 

 Назив секције: Испеци па реци (литерарна секција ) 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Упознавање са 

књижевним родовима и 

врстама на нивоу 

прилагођеном узрасту 

радионица учитељ, 

ученици 

септембар 

Писање и изражајно 

читање кратких прича 

радионица учитељ, 

ученици 

октобар 

Писање и изражајно 

читање бајки 

радионица учитељ, 

ученици 

новембар 

Писање, изражајно 

читање и извођење 

драмског текста 

радионица учитељ, 

ученици 

децембар 

Писање и изражајно 

читање песме 

радионица учитељ, 

ученици 

јануар/фебруар 

Писање и извођење шала 

и вицева 

радионица учитељ, 

ученици 

март / април 

Писање и изражајно радионица учитељ, мај/јун 
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читање басни и брзалица ученици 

 
 Назив секције: Ритмичка секција 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Упознавање ученика са 

планом рада секције, 

формирање групе 

плесна радионица учитељица, чланови 

секције 

септембар 

Избор песме, смишљање 

кореографије 

плесна радионица учитељица, чланови 

секције 

октобар, новембар 

Увежбавање кореографије плесна радионица учитељица, чланови 

секције 

током године 

Формирање целине плеса, 

извођење кореографије 

јавни наступ учитељица, чланови 

секције 

децембар 

Кореографија за 

Новогодишњу приредбу 

јавни наступ учитељица, чланови 

секције 

децембар 

Кореографија за Дан 

школе 

јавни наступ учитељица, чланови 

секције 

јануар, фебруар 

Анализа рада секције у 

току године 

разговор, радионица учитељица, чланови 

секције 

током године, 

јун 

 
 Назив секције: ,,Читам и пишем” - литерарна секција 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Упознавање са познатим 

писцима и темама о 

којима пишу 

радионица учитељ 

ученици 

септембар 

Упознавање са 

књижевним родововима и 

врстама на нивоу 

прилагођеном узрасту 

радионица учитељ 

ученици 

октобар 

Писање и изражајно 

читање кратких прича 

радионица учитељ, 

ученици 

новембар 

Дикција 

Стварање рима 

радионице учитељ, 

ученици 

децембар 

јануар 

Писање, изражајно 

читање и извођење 

драмског текста 

радионица учитељ, 

ученици 

фебруар 

март 

Одабир прозних дела из 

дечије штампе  

радионица учитељ, 

ученици 

април 

Брзалице, питалице, 

загонетке, набрајалице, 

анаграми 

 

радионица учитељ, 

ученици 

мај 

Реализација завршни 

радова 

радионица учитељ, 

ученици 

јун 
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 Назив секције: Књижевна радионица 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

План рада Читалачки дневник ученици и наставник септембар 

Презентације омиљених 

књига 

Кроз усмено 

стваралаштво 

ученици и наставник октобар 

Издвајамо омиљене 

жанрове и описе 

Кроз усмено и писмено 

стваралаштво,посета 

библиотеке 

ученици, наставник и 

библиотекар 

новембар/децембар 

Књижевни лиикови Кроз усмено 

стваралаштво 

ученици и наставник јануар 

Стварамо песме,приче Кроз писмено 

стваралаштво 

ученици и наставник фебруар/март 

Стварамо песме,приче, 

приповедамо 

Кроз усмено и писмено 

стваралаштво 

ученици и наставник април/мај 

Књижевна критика Презентације наших 

радова 

писац,библиотекар, 

ученици и наставник 

јун 

 
 Назив секције: Ритмичка секција “Плесом до знања” 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Упознавање са планом 

рада секције, формирање 

групе 

плесна радионица уhjjитељ, чланови секције септембар 

Ритам и први плесни 

кораци 

плесна радионица учитељ, чланови секције октобар 

Осмишљавање и 

увежбавање кореографије 

савременог плеса 

плесна радионица учитељ, чланови секције новембар 

Осмишљавање и 

увежбавање кореографије 

за Новогодишњу приредбу 

плесна радионица, јавни 

наступ 

учитељ, чланови секције децембар 

Упознавање ученика са 

различитим културним 

наслеђима и   плесом 

одређених народа 

плесна радионица учитељ, чланови секције јануар 

Осмишљавање и 

увежбавање кореографија 

народних плесова 

плесна радионица учитељ, чланови секције фебруар, март 

Осмишљавање и 

увежбавање кореографије 

латино-америчког плеса 

плесна радионица учитељ, чланови секције април 

Представљање и 

увежбавање научених 

плесова - плесно 

надметање 

плесна радионица, јавни 

наступ 

учитељ, чланови секције мај 

Анализа рада секције у 

току године 

плесна радионица учитељ, чланови секције јун 
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 Назив секције: Ликовна секција 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Пријем и одабир 

чланова активности 

договор и дискусија учитељ, чланови секције септембар 

Ликовне технике које 

ћемо радити 

Школа-представљам 

школу ликовним путем 

учитељ, чланови секције октобар 

Сликарство– сликарске 

техникеи мотиви 

Сликарске технике -  

акварел 

учитељ, чланови секције новембар 

Вајање –  вајарски 

материјали 

Вајање –  дас – маса учитељ, чланови секције децембар 

Графика у једној боји Портрет учитељ, чланови секције јануар 

фебруар 

Колаж техника Пролеће учитељ, чланови секције март  

април 

Израда сцене и сценског 

простора школе 

Уређење школског 

простора и поставка 

изложбе 

учитељ, чланови секције мај 

јун 

 
 Назив секције.Ликовна секција 

Активности Начин реализације Носиоци 

реализације 

Време реализације Евалуација 

Пријем  и  договор и учитељ септембар  

одабир чланова  дискусија чланови секције   

Ликовне технике 

које чемо радити 

Школа -

представљање 

школе ликовним 

путем 

учитељ ,чланови 

секције 

октобар  

Сликарство-

сликарске технике и 

мотиви 

Сликарске  

технике,акварел 

учитељ,чланови 

секције 

новембар  

Вајање-вајарски 

материјали 

Вајање -дас -маса учитељ,чланови 

секције 

децембар  

Графика  у једној 

боји 

Портрет учитељ,чланови 

секције 

јануар - фебруар  

Колаж техника и 

анализа рада секције 

у току године 

Пролеће учитељ,чланови 

секције 

март 

април 

јун 

 

 
 Назив секције: Математичка секција 

Активности Начин реализације Носиоци 

реализације 

Време реализације Евалуација 

Бројеви до хиљаду 

(први део) 

Решавање логичких 

задатака 

Наставник 

чланови секције 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Ученичке свеске 
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Геометријa (први 

део): праве и углови 

Решавање логичких 

задатака 

Наставник 

чланови секције 

Децембар Ученичке свеске 

Бројеви до хиљаду 

(други део) 

Решавање логичких 

задатака 

Наставник 

чланови секције 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

Март 

Април 

Ученичке свеске 

Мерење и мере Решавање логичких 

задатака 

Наставник 

чланови секције 

Април Ученичке свеске 

Геометријa (други 

део): геометријске 

фигуре 

Решавање логичких 

задатака 

Наставник 

чланови секције 

Април 

Мај 

Ученичке свеске 

Бројеви до хиљаду 

(трећи део): 

разломци 

Решавање логичких 

задатака 

Наставник 

чланови секције 

Јун Ученичке свеске 

  
 Назив секције: Еколошка секција 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Упознавање, формирање 

групе - ДА СЕ БОЉЕ 

УПОЗНАМО 

разговор и радионица учитељ, чланови секције септембар  

Обележавање светског 

дана заштите озонског 

омотача 

радионица учитељ, чланови секције септембар  

Израда паноа на тему 

спречавање загађења 

ваздуха 

радионица учитељ, чланови секције септембар  

Еколошка порука 

суграђанима 

радионица учитељ, чланови секције септембар  

Ообележавање дана 

здраве хране и дан 

заштите животиња 

(израда паноа и 

јеловника 

радионица учитељ, чланови секције октбар 

прављење кућица за 

птице – обележавање 

викенда храњења птица 

радионица учитељ, чланови секције октобар 

обележавање дана 

чистог ваздуха 

радионица учитељ, чланови секције новембар 

какав ваздух желимо да 

удишемо (израда беџева 

и подела остих на 

великом одмору) 

радионица учитељ, чланови секције новембар 

обележавање дана 

планина 

радионица учитељ, чланови секције децембар  

спречавање загађења 

земљишта 

радионица учитељ, чланови секције децембар 

обновљиви и 

необновљиви извори 

радионица учитељ, чланови секције јануар 
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енергије 

ЕКО контрола – 

ученици праве анкету и 

спроводе је у школи 

(тема: рационална 

потрошња и штедња) 

радионица учитељ, чланови секције фебруар 

вода извор живота радионица учитељ, чланови секције март 

 обележавање светског 

дана заштите вода 

радионица учитељ, чланови секције март 

 израда паноа „Чувати 

као кап воде на длану“ 

- израда паноа  

радионица учитељ, чланови секције март 

Шуме – плућа планете 

Земље“ 

радионица учитељ, чланови секције март 

Дан здравља – 

гостујући предавач 

радионица учитељ, чланови секције ашрил 

обележавање дана 

планете Земље 

радионица учитељ, чланови секције април 

писање порука на ЕКО 

зиду 

радионица учитељ, чланови секције мај 

рециклажа 
 

радионица учитељ, чланови секције мај 

сређивање школског 

дворишта и парка поред 

школе 

радионица учитељ, чланови секције јун 

утисци о раду секције – 

поруке за ЕКО зид 

 

радионица учитељ, чланови секције јун 

квиз – научили смо на 

еколошкој секцији  

радионица учитељ, чланови секције јун 

 
 Назив секције: Лепо писање 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Порекло писма. На чему 

се  и чиме некада писало 

радионица учитељ, ученици септембар 

Исписивање имена 

ученика 

радионица учитељ, ученици септембар 

Припреме материјала за 

обележавање Дечје 

недеље 

радионица учитељ, ученици септембар-октобар 

Иницијали – моје слово радионица учитељ, ученици октобар 

Мој знак-знак по коме сам 

препознатљив 

радионица учитељ, ученици октобар 

Израда плаката – 

популарне личности 

радионица учитељ, ученици октобар 

Правимо лепе шаре од радионица учитељ, ученици новембар 
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слова 

 

Мотиви на народној 

ношњи од слова 

радионица учитељ, ученици новембар 

Честитка за Нову годину радионица учитељ, ученици децембар 

Правимо плакат – 

историјске личности 

радионица учитељ, ученици јануар 

Позивница за прославу радионица учитељ, ученици фебруар 

Правимо  честитке за маме 

и баке 

радионица учитељ, ученици фебруар-март 

Пролећни плакат радионица учитељ, ученици март-април 

Ускршње јаје украшено 

словима (избор) 

радионица учитељ, ученици април 

Лепо пишемо речи и 

реченице 

радионица учитељ, ученици мај, јун 

 
 Назив секције: Креативни кутак  

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Цртање кроз радионицу рук. и чл.секц. континуирано 

Сликање кроз радионицу рук. и чл.секц. континуирано 

Уметност пресованог 

лишћа и цвећа 

кроз радионицу рук. и чл.секц. октобар, мај 

Употреба природних 

материјала за креативно 

стварање 

кроз радионицу рук. и чл.секц. континуирано 

Израда честитки за 

различите намене 

кроз радионицу рук. и чл.секц. континуирано 

Обједињавање покрета и 

звука 

кроз радионицу рук. и чл.секц. мај 

Декупаж техника у изради 

употребних предмета 

кроз радионицу рук. и чл.секц. децембар 

 
 Назив секције: Креативно перо 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Реченица анализа учитељ и ђаци септембар 

Прављење описа кроз усмено и писано 

стваралаштво 

учитељ и ђаци октобар 

Расположење кроз усмено и писано 

стваралаштво 

учитељ и ђаци новембар 

Композиција текста кроз усмено и писано 

стваралаштво 

учитељ и ђаци континуирано 

Књижевни лик кроз усмено и писано 

стваралаштво 

учитељ и ђаци континуирано 

Фантастика у књижевном 

делу 

кроз усмено и писано 

стваралаштво 

учитељ и ђаци април 

Писање приче кроз усмено и писано 

стваралаштво 

учитељ и ђаци мај и јун 
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 Назив секције: Игра и покрет 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Упознавање, формирање 

групе и парова 

 разговор и радионица учитељ и чланови секције септембар 

Правилно држање тела, 

ритам и покрет 

демонстрација,  и плесна 

радионица 

учитељ и чланови секције октобар 

Вежбање и извођење 

плесних кореографија 

демонстрација и плесна 

радионица 

учитељ и чланови секције континуирано 

Класичне и народне игре демонстрација и плесна 

радионица 

учитељ и чланови секције децембар и фебруар 

Слободно уметничко 

плесно изражавање 

плесна радионица учитељ и чланови секције  март 

Јавни наступ учествовање  

на школским приредбама 

учитељ и чланови секције јануар и фебруар 

Такмичење у плесу; 

У улози кореографа 

организација такмичења, 

плесна радионица 

учитељ и чланови секције мај и јун 

 
 Назив секције: Мали хор  

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Активирање и  

укључивање нових 

чланова у рад секције 

аудиција учитељ и кандидати септембар 

Одабир програма за 

приредбу 

слушањем и анализом 

разноврсног репертоара 

учитељ и чланови секције прво полугодиште 

Слушање, певање и 

извођење музичких 

нумера 

кроз извођење и 

демонстрирање 

учитељ и чланови секције  континуирано 

Примена правилних 

вежби и техника дисања 

демонстрирањем учитељ и чланови секције континуирано 

Изражавање емоција кроз 

покрет и игру 

кроз покрет и игру учитељ и чланови секције континуирано 

Изражавање доживљаја о 

слушаној нумере и 

развијање критичког 

мишљења 

кроз слушање и усмено 

изражавање 

учитељ и чланови секције континуирано 

 
 Назив секције: На сцени без треме  

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Сцена, јавни наступ 

(индивидуални и 

колективни) 

гледање, анализа и 

коментарисање јавних 

наступа 

учитељ и чланови секције септембар - октобар 

Трема - како је победити радионица учитељ и чланови секције континуирано 

Рецитали (поезија) читање, писано 

стваралаштво 

учитељ и чланови секције континуирано 

Реторика и беседа читање, писано 

стваралаштво 

учитељ и чланови секције континуирано 
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Игра и покрет на сцени демонстрација, кроз игру 

и покрет 

учитељ и чланови секције континуирано 

Самокритика радионица учитељ и чланови секције континуирано 

Сцена је наша - приредбе извођење припремљеног 

програма пред публиком 

учитељ и чланови секције децембар и јун 

 
 Назив секције: Муичка секција 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Активирање и  

укључивање нових 

чланова у рад секције 

аудиција учитељ и кандидати септембар 

Одабир програма за 

приредбу 

слушањем и анализом 

разноврсног репертоара 

учитељ и чланови секције прво полугодиште 

Слушање, играње,певање 

и извођење музичких 

нумера 

кроз извођење и 

демонстрирање 

учитељ и чланови секције  континуирано 

Примена правилних вежби 

и техника дисања 

демонстрирањем учитељ и чланови секције континуирано 

 

Изражавање емоција кроз 

покрет и игру 

 

кроз покрет и игру 

 

учитељ и чланови секције 

 

континуирано 

Изражавање доживљаја о 

слушаној нумере и 

развијање критичког 

мишљења 

кроз слушање и усмено 

изражавање 

учитељ и чланови секције континуирано 

 
 Назив секције: Еколошка секција 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Упознавање, формирање 

групе - ДА СЕ БОЉЕ 

УПОЗНАМО 

разговор и радионица учитељ и чланови секције септембар - октобар 

ШТА ЗНАШ О 

ЗАГАЂИВАЊУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

радионица студенти Eco Huba континуирано 

ЕКОЛОШКА ПОРУКА 

СУГРАЂАНИМА 

радионица студенти Eco Huba континуирано 

ЗАГАДИ ЗЕМЉИШТЕ радионица студенти Eco Huba децембар 

ЗАГАЂЕНА ВОДА (еко-

експерименти) 

радионица студенти Eco Huba март 

ЦВЕТНА СЛИКА радионица студенти Eco Huba мај 

МОЈ ГРАД ЈЕ ЛЕП - МОЈ 

ГРАД ЈЕ РУЖАН 

радионица студенти Eco Huba континуирано 
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8.    ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

8.1.План и програм професионалне оријентације 

Руководилац:Татјана Магделинић 

Чланови тима:Иван Пузовић,Николина Рацковић,Светлана Петровић,Наташа Јевтић,Данка 

Нововић,Милица Миљојковић,Биљана Раичевић,психолог и педагог. 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци реализације 

Представљање програма и 

портфолија за 7. и 8. разред 

септембар Тим ПО,одељенски старешина 

У свету интересовања,вештина 

и способности. 

током године ПП служба,наставници,ОС 

Формирање ученичког тима за 

ПО(у оквиру ђачког 

парламента) 

током године ОС,ТПО,наставници 

Откривање даровитих ученика и 

ученика са потешкоћама у 

учењу и напредовању 

сптембар,током године ППслужба,СТИО,наставници,ро

дситељи 

Реализација радионица за 

ученике 7. и 8. разреда,по плану 

на часовима редовне наставе 

током године Тим ПО,Директор,предметни 

наставници,ПП служба 

Организовање манифестација и 

акција ПО-уређење кутка у 

школи,презентације на 

школском сајту,сајмови 

образовања и занимања,посете 

средњим школама,сусрети са 

експертима,посете радним 

организацијама,итд. 

током године Тим ПО,ученици,Савет 

родитеља,ОС,наставници,Дирек

тор,локална заједница,мрежа 

школа,НСЗ,школска управа 

Информисање и укључивање 

родитеља у реализацију 

ПО/анкете,радионице, 

родитељски састанци 

током године Саветв 

родитеља,ОС,наставници,Дирек

тор 

Органозивање реалних сусрета 

и трибина где родитељи 

представљају занимања 

ученицима 

током године ТПО,Директор,наставници 

локална 

заједница,предузећа,средње 

школе. 

Помоћ ученицима у 

самопроцени за правилан избор 

будућег позива тестирање 

општих и посених способности 

за поња интересовања,особна 

личности 

током године ТПО,ППслужба,наставници 

Посебан рад са ученицима 

8.разреда 

*пробни матурски 

испит/припрфемна настава 

*општи родитељски 

састанци,правилно испуњавање 

листе жеља 

март-јун Тим за ПО,Дирекитор,родитељи 
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Уис у средње школе,анализа 

проходности 

јул ОС,ТПО,Директор 

Евалуација постигнутих циљева 
током године ТПО,ученици,родитељи 

Радионице зау оквиру Школског 

програма 7. и 8. разред 

током године Програм ПО 

 
Напомена: У случају погоршавања епидемиолошке ситуације све активности из плана и програма 

спровешће се онлине . 

8.2. План рада Дечјег савеза 

 

Активности Време реализације 

Дечија недеља  

“Мали Пјер” 

Читалачка значка 

Програм “Заштитимо птице Београда” 

Октобар 

Дечије музичке свечаности-ДЕМУС 

Општинско такмичење најраспеваније одељенске 

заједнице 3. и 4. разред 

Светски дан детета 20.новембар 

Новембар 

Новогодишњи програми 

Песничка сусретања младих Београда 

Школско такмичење рецитатора “ Песниче 

народа мог” 

Децембар 

Прослава Светог Саве 

“Мали Пјер” изложба 

Јануар 

ДЕМУС-градско такмичење одељенске заједнице 

ДЕМУС-општинско такмичење соло певача и 

малих вокалних састава 

Општинско такмичење рецитатора 

Фебруар 

 Драмске форме-општинско такмичење 

“Мали Пјер”-општинска изложба 

ДЕМУС-градско такмичење соло певача и малих 

вокалних састава 

Март 

“Мали Пјер” градска изложба 

ДЕМУС-градско такмичење хорова и оркестра 

Изложба ускршњих јаја 

Читалачка значка-општинско такмичење 

Градско такмичење рецитатора 

Април 

“Моја машта може свашта”-програм за децу 

предшколског узраста 

Змајада 

 

Мај 
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8.3. Програм здравствене заштите ученика 

Координатори 

- Наташа Илић 

- Андријана Вучинић 

  

Здравствено – васпитни рад са ученицима основних школа организује се у школи, породици и здравственим 

установама. Основни циљеви оваквог програма су: 

- стицање знања, формирање ставова и понашање ученика у вези са здрављем и здравим начином живота; 

- унапређивање хигијенских и радних услова ушколи и код куће; 

- остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на заштити и 

унапређивању здравља ученика. 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

Евалуација 

1.Здрава исхрана: 

-подстицање навика у 

вези са правилном 

исхраном 

-формирање ставова у 

вези са исхраном 

-испитивање фактора 

гојазности и  исхране  у 

пубертетском добу 

 

Током године Информисање ученика 

на часовима и ЧОСу 

 

-наставници, учитељи 

ес Дневник 

2. Брига о телу - лична 

хигијена: 

-зависност физичког 

изгледа од личне 

одговорности за бригу о 

телу 

-стоматолошки преглед 

уз предавање о 

правилном одржавању 

зуба 

Током године Информисање ученика 

на часовима и ЧОСу 

 

-наставници, учитељи, 

ДЗ 

 

ес Дневник 

3. Бити здрав: 

-савладавање лаких 

здравствених проблема 

 

-упознавање ученика са 

епидемиолошким 

мерама и правилима 

боравка у школи током 

епидемије КОВИДА 19 

Током године 

 

 

 

септембар 

Информисање ученика 

на часовима и ЧОСу 

 

-наставници,учитељи 

ес Дневник 

4. Улога спорта и игре у 

очувању физичког 

здравља 

Током године Информисање ученика 

на часовима физичког и 

здравственог васпитања 

 

-наставници, учитељи 

ес Дневник 

5. Болести зависности 

-одупрети се притиску 

када вам нуде цигарете, 

алкохол и дрогу - 

Током године Информисање ученика 

на часовима и ЧОСу 

 

-наставници, учитељи, 

ес Дневник 
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одабери здравље ДЗ 

6. Поштовање и 

уважавање узрасних 

разлика 

Током школске године Информисање ученика 

на часовима и ЧОСу 

 

-наставници, учитељи 

ес Дневник 

7. Ментално здравње 

младих 

Током школске године Информисање ученика 

на часовима и ЧОСу 

-наставници 

ес Дневник 

 

8.4. Програм социјалне заштите ученика 

Координатори 

- Наташа Илић 

- Андријана Вучинић 

  У сарадњи са надлежним институцијама школа ће бринути о социјалној заштити ученика, посебно 

ученика из осетљивих социјалних група, на основу програма социјалне заштите. У зависности од потреба, 

школа ће организовати прикупљање средстава за ове сврхе кроз различите школске акције. 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

Евалуација 

Индетификација 

ученика са посебним 

потребама из области 

социјалне заштите 

септембар, октобар учитељи, одељењске 

старешине, директор, 

педагог, родитељи 

Записник- - Школска 

документација  

Успостављање сарадње 

са Центром за 

социјални рад општине 

Вождовац 

октобар педагог, директор, 

разредне старешине, 

Центар за социјални 

рад 

Записник - Школска 

документација 

Успостављање сарадње 

са Црвеним крстом 

Вождовац 

Током школске године педагог, директор, 

учитељи, одељењске 

старешине 

Записник - план и 

програм рада подмлатка 

и омладине Црвеног 

крста 

Проналажење 

најефикаснијег вида 

пружања подршке 

индетификованим 

ученицима 

октобар, новембар педагог, директор, 

учитељи, одељењске 

старешине, Центар за 

социјални рад, 

родитељи/старатељи 

Школска 

документација, 

записник  - Програм 

сарадње са породицом 

Организовање акција за 

прикупљање неопходне 

помоћи 

индентификованим 

ученицима 

према потреби директор, сви 

запослени, Савет 

родитеља, Школски 

одбор, јединице 

локалне самоуправе 

записник- програм 

сарадње са јединицом 

локалне сапоупрвае 

Праћење ефеката 

указане социјалне 

помоћи 

Током школске године директор, учитељи, 

наставници 

Извештај- - Школска 

документација 
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8.5. Програм заштите животне средине 

Животна средина јесте скуп природних и отворених вредности чији комплексни међусобни односи 

чине окружење, односно простор и услове за живот. Заштита животне средине подразумева скуп 

различитих поступака и мера који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке 

равнотеже.  

Циљ еколошког образовања је да се код ученика образује свест за проблеме околине и спремност за 

одговорно опхођење према њој, као и за еколошки свесно понашање које би требало да се настави и после 

времена проведеног у школи.  

Координатор: Олгица Рабреновић 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци реализације 

Оцена стања животне средине 

у школи и ближој околини 

септембар наставници биологије ученици 

формирање еко кодекса - пано 

 

током школске године наставници биологије и хемије 

ученици 

Jачање свести о очувању 

животне средине  - еко 

репортери 

новембар наставници биологије и хемије 

ученици 

Отпад - не бацај - 

РЕЦИКЛИРАЈ - управљање 

отпадом 

у току школске годинее наставници биологије, хемије и 

ученици 

Енергија - обновљиви и 

необновљиви извори 

у току школске године наставници биологије, хемије, 

физике, ученици 

Здравље и животна средина у току школске године наставници биологије, хемије, 

наставници 

Вода - суштина живота у току школске године наставници биологије, хемије, 

физике, историја веронауке, 

ученици 

Ваздух  - састав ваздуха у току школске године наставници биологије, хемије, 

ученици 

“Заступајмо природу” септембар Центар за одрживи развој и 

безбедност саобраћаја  у 

сарадњи са Секретаријатом за 

заштиту животне средине града 

Београда, ученици, професор 

биологије 

8.6 План и програм рада подмлатка и омладине Црвеног крста 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци реализације 

Безбедност деце у сабораћају  

Септембар 

Предавање 

Учитељ 

Предавачи из ЦК 

Прикупљање чланарине за 

школску 2019/2020.године. 

Септембар- 

децембар 

Прикупљање 

Координатор ЦК 

Реализација квиза ,,Шта знаш о 

ЦК” 

Фебруар- 

мај 

Предавање 

Координатор ЦК 

Предавачи из ЦК 

Реализација литерарног и мај- Координатор ЦК 
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ликовног конкурса ,,Крв живот 

значи” 

јун Наставник ликовног 

8.7. Програм сарадње са породицом 

Програм сарадње са породицом 

Координатор: Маја Тодоровић 

ЦИЉ: Стварање простора и услова за флексибилније и непосредније укључивање родитеља у активности 

школе и јасно успостављање улога и одговорности свих актера у систему образовања. Школа треба да 

негује партнерски однос са родитељима који ће бити заснован на принципима међусобног разумевања, 

поштовања и поверења. Сарадња школе и породице оствариваће се у следећим облицима: 

·        ИНДИВИДУАЛНИ ОБЛИК – индивидуалним разговорима наставника, стручних сарадника и 

директора школе о напредовању ученика, њиховом понашању у породици и школи и проблемима у 

учењу. У контакту са родитељима поштоваће се личност родитеља, пружаће се потребне иформације уз 

коректно понашање и очување угледа школе; 

·        ГРУПНИ ОБЛИК – разговори ће бити организовани са родитељима ученика код којих се јављају 

тешкоће у напредовању (учењу и понашању) како би се заједнички пронашла што боље решења. 

Разговор ће организовати одељењски старешина у сарадњи са директором школе и школским 

педагогом и психологом, односно специјалним педагогом. 

·        РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – сазиваће их, припремати и водити одељењски старешина. 

Одржаваће се према плану одељењског старешине, а обавеза је најмање четири родитељска састанка у 

току године. Евиденција о одржаним састанцима водиће се у дневницима рада. 

·        ПИСМЕНИ ОБЛИК – контакти са родитељима (правдање изостанака, молбе, поруке и сл.); 

Посебна сарадња са родитељима се остварује у изради индивидуално образовног плана за ученике са 

посебним потребама и преко Савета родитеља. 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци реализације 

Упознавање родитеља са 

организацијом рада школе у 

школској 2021/22. години 

септембар директор, ПП служба, разредне 

старешине 

Анкетирање родитеља током школске године ПП служба, наставници, 

учитељи 

Информисање (постављање 

свих релевантних информација 

на улаз, огласну таблу и сајт 

школе) 

током школске године директор, ПП служба, 

наставници, учитељи 

Родитељски састанци током школске године разредне старешине, ПП 

служба, директор 

Индивидуални разговори 

(отворена врата) 

одређени дан у току седмице, тј. 

месеца 

разредне старешине 

Саветодавни рад са родитељима 

ученика који имају потешкоће у 

учењу и понашању 

током школске године разредне старешине, ПП 

служба, директор 

Учешће у тимовима школе током школске године ПП служба, чланови тимова 

Школски одбор током школске године директор, секретар 

Савет родитеља током школске године директор, родитељи 

Трибине  током школске године  наставници, ПП служба 

Стручна предавања током школске године наставници, ПП служба 

Радионице 
током школске године наставници, учитељи, ПП 

служба 



 

169 

Организовање културних и 

забавних догађаја у школи 

септембар, јануар, фебруар, јун ученици, ПП служба, директор 

Новогодишњи базар 

Ускршњи базар 

децембар, април ученици, учитељи, наставници 

Спортски дан током школске године ученици, учитељи, наставници 

Дан породице мај наставници, ПП служба 

Посете часовима током школске године родитељи, учитељи, наставници 

Учешће у хуманитарним 

акцијама 

током школске године родитељи, учитељи, наставници 

8.8. Програм школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља 

и безбедности, потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије и 

малолетничке делинквенције, школа у оквиру Годишњег плана и Школског програма реализује Програм 

школског спорта којим су обухваћени сви ученици. У оквиру програма школа организује током сваког 

полугодишта недељу школског спорта која обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама 

прилагођеним узрасту и могућностима ученика. Учесници у овом програму су сви ученици од првог до 

осмог разреда, а спроводе га учитељи и наставници физичке културе у сарадњи са локалном заједницом.  

 

 

Активност Време реализације Носиоци реализације 

Укључивање ученика  од 1. до 8. 

разреда у спортске секције у 

складу са понудом и ресурсима 

 

IX 

 

Наставници физичког 

васпитања 

учитељи 

Атлетика: Трчања, скокови, 

бацања -учешће на школском и 

општинском такмичењу и 

такмичењу у организацији 

Црвеног крста Вождовац 

 

X 

Наставници физичког 

васпитања 

Црвени крст Вождовац 

Рукомет: Рукометни турнир у 

оквиру школе и учешће на 

турнирима у организацији 

Савеза за школски спорт  

Трка за срећније детињство 

 

Недеља школског спорта 

 

X 

Стручно веће за физичко 

васпитање 

Одељењске стрешине 

Родитељи 

Учешће на школском 

међуодељенском такмичењу у 

кошарци 

Учешће на кошаркашком 

турниру у организацији Савеза 

за школски спорт 

 

XI 

Aктив наставника физичког 

васпитања 

  

Ритмичко спортска гимнастика: 

Отворено школско и градско 

такмичење 

 

II 

Актив настав. физичког 

васпитања 

 

Учешће на турнирима 

*Одбојка  

*Мали фудбал 

 

III 

IV 

Спортски савез Вождовац       

Актив наставника физичког вас. 

Атлетика: Београдски маратон   Актив наставника физичког вас. 
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Tрка задовољства 

Пливање: Учешће на градском 

такмичењу основних школа. 

IV Наставник информатике 

одељенске старешине 

сарадници 

Учешће на такмичењу Мала 

олимпијада 

 

V 

Актив наставника ф.в. 

учитељи 

Учешће на такмичењима и 

турнирима у организацији 

Савеза за школски спорт и 

Градског секретаријата за спорт 

и омладину 

 

X  

VI 

Актив настав. физичког вас. 

СС Београда 

Анализа остварености програма, 

анкетирање ученика за изабрани 

спорт 

V 

VI 

Актив наставника ф.в 

одељенске стрешине 

ППС 

 

8.9. Програм сарадње са јединицом локалне самоуправе 

Руководилац: Бојана Блажевић Р. 

 

Активности Време реализације Начин и носиоци 

реализације 

Евалуација 

*Музеји града (Вуков и 

Доситејев, Војни, 

Етнографски, 

Природњачки, Николе 

Тесле...) 

По договору Одељењске старешине, 

наставници, агенција 

Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

*Биоскопи и позоришта По договору Одељењске старешине, 

наставници, агенција 

Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

*Спортски центри и 

спортске организације 

  

По договору Учитељи, наставници Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

*Ботаничка башта По договору Одељењске старешине, 

наствници 

Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

*Сајамске 

манифестације (Сајам 

књига,Фестивал науке) 

По договору Учитељи, наставници Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

*Дом здравља 

Вождовац 

По договору Дом здравља Вождовац, 

наствници 

Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

* Сарадња са општином 

Вождовац 

По договору Општина Вождовац, 

наставници 

Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

*Сарадња са МУП-ом 

  

По договору МУП, наставници Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

*Сарадња са вртићима Април, мај Вртић, наставници Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

*Сарадња са 

Извиђачким савезом 

Вождовац 

По договору Извиђачки савез 

Вождовац, наставници 

Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

*Сарадња са 

удружењем Пријатељи 

По договору Пријатељи деце 

Вождовац, наставници 

Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 
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деце  Вождовац 

*Сарадња са Агенцијом 

за безбедност 

саобраћаја 

По договору Агенција за безбедност 

саобраћаја, наставници 

Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

*Сарадња са Градским 

заводом за јавно 

здравље 

По договору Градски завод за јавно 

здравље, наставници 

Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

*Сарадња са 

удружењем Чеп за 

хендикеп 

По договору Удружење, наставници Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

* Сарадња са 

Саобраћајним 

факултетом 

По договору Саобраћајни факултет, 

наставници 

Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

*Сарадња са 

удружењем Наша кућа 

По договору Удружење, наставници Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

*Сарадња са 

хуманитарном 

организацијом Српска 

солидарност 

По договору Удружење, наставници Записник са састанка и 

запис у Ес дневник 

 

8.10. План рада Тима за заштиту  од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Предвиђено је да тим на првом састанку утврди састав, координатора, начине операционализације 

плана тима, програма заштите од насиља и од дискриминације, као и да током школске године реагује у 

складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље и Правилником о 

протоколу поступања у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и понашања које вређа 

углед, част или достојанство личности. Тим ће учествовати у доношењу, праћењу и евалуацији планова 

заштите. 

Такође се предвиђа да буде носилац у реализацији активности програма заштите од насиља и 

дискриминације 

На крају полугодишта и школске године, координатор тима ће доставити извештај о раду тима а на 

крају школске године извештаје о остваривању програма заштите од насиља, дискриминације и понашања 

које вређа углед, част или достојанство личности 

 
 

Програм заштите од дискриминације и понашања које вређа углед, част или достојанство личности 

 
 

Активност Време реализације Носиоци реализације 

Презентација водича 

“Дискриминација:од препознавања 

до поступања” 

сеп-јун наставници грађанског васпитања, 

одељењске старешине, стручна 

служба 

Предавање:Појам и врсте 

дискриминације 

друго полугодиште стручна служба 

Обележавање Дана толеранције 16. новембар Ученици, наставници. стручна 

служба 

Обележавање Дана нулте 

толеранције на дискриминацију 

1. март Ученици, наставници, стручна 

служба 

Обележавање Недеље 21.-28. март Ученици, наставници 



 

172 

солидарности 

По потреби, појачан васпитни рад 

са ученицима који су били актери 

дискриминације или повреде 

понашања које вређа углед, част 

или достојанство личности 

током школске године стручна служба, одељењске 

старешине 

Поступање у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног 

понашања у складу са 

Правилником 

током школске године стручна служба, одељењске 

старешине,чланови тима 

Евидентирање, праћење и 

евалуација евентуално 

идентификованих случајева 

повреде забране дискриминаторног 

или понашања које вређа углед, 

част или достојанство личности 

током школске године чланови тима 

 

8.14. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Активност Време реализације Носиоци реализације 

Појачан васпитни рад са 

ученицима који су били актери 

насиља 

сеп-јун стручни сарадници, одељењске 

старешине 

Израда планова заштите окт-мај чланови тима 

Упознавање наставника са 

садржајем приручника “Ка 

сигурном и подстицајном 

школском окружењу” 

прво полугодиште  специјални педагог 

Саветодавни рад са родитељима 

ученика који су били актери 

насиља 

окт-мај стручна служба, одељењске 

старешине 

Радионица “Безбедност на 

интернету” 

прво полугодиште специјални педагог 

Радионица “Превенција и 

реаговање у случајевима 

дигиталног насиља” 

прво плугодиште специјални педагог 

Радионице из области ненасилне 

комуникације 

окт-јун стручни сарадници, одељењске 

старешине 

Радионица: “Реци не дрогама” март специјални педагог 

Предавање. Појам и врсте насиља друго полугодиште специјални педагог 

Превентивни рад праћењем раније 

идентификованих случајева насиља 

прво полугодиште стручна служба, одељењске 

старешине 

Праћење понашања ученика током 

трајања одмора, у ходницима и 

дворишту школе 

сеп-јун дежурни наставници, остали 

запослени 

Сарадња са органима локалне 

заједнице на превенцији и 

сузбијању насиља,по потреби 

сеп-јун МУП, ЦСР 

Праћење и евалуација реализације 

планова заштите 

окт-јун чланови тима, одељењске 

старешине 
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Стручно усавршавање запослених 

из области превенције 

насиља:интерно и екстерно 

(семинари, вебинари) 

сеп-јун наставници, стручни 

сарадници,директор 

Едукација запослених у вези 

садржаја  националне платформе 

“Чувам те”:Како да се наставник 

избори са физичким-вербалним 

нападима ученика 

-Како да детету поставимо границе 

које ће поштовати 

окт-мај психолог, спец. педагог, педагог 

Укључивање Савета родитеља и 

Ученичког парламента у рад тима 

уколико је у најбољем интересу 

детета 

сеп-јун чланови тима, Ученичког 

парламента, Савета родитеља 

Евалуација извештаја о ПВР и ДКР нов,јан,апр,јун спец.педагог, одељењске 

старешине 

Превентивне 

активности:обележавање Светског 

дана детета 20.новембра, дечје 

недеље (Вршњачки тим),предавања 

од стране службеника МУП, 

радионице и остале активности 

(приредбе поводом значајних 

датума) 

динамика и начин реализације ових 

активности биће узрокован 

епидемиолошком ситуацијом 

чланови тима, ученици, родитељи, 

МУП 

Евалуација планова заштите у 

писаној форми 

сеп-јун чланови тима 

Израда извештаја о реализацији 

програма заштите 

јануар, јун координатор тима 

 

8.11. План Тима за уређење школског простора 

 
Координатор:Весна Радовић  

  

Активности Време реализације Начин и носиоци реализације 

Израда плана и програма тима 

за екстерно уређење школе, 

динамика и реализације 

акривности и евидентирање 

чланова тима 

август/септембар тим за екстерно уређење 

Еко кутак на сваком спрату током године Тим, наставници, школа 

Уметнички кутак( изложба 

цртежа) 

током године Тим, наставници 

Дан толеранције  

(гледање филма о толеранцији, 

плакати) 

новембар Тим, наставници 

Уређење холова за Нову годину 

и Божић, дечју недељу, Светог 

Саву... 

током године Тим, наставници, школа 

Радост Европе-израда паноа и 

изложбе радова 

септембар/ 

октобар 

тим, школа, наставници 
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Озелењавање школског 

простора, улазног дела школе 

вишегодишњим садницама 

током године тим,школа, наставници 

Београд-град мог детињства 

 пројекат о граду  Београду 

март-април наставници Диана Чумић, 

Бојана Блажевић и  Немања 

Миладиновић 

Евалуација остварених 

пројеката, изложби и 

постигнутих циљева, 

током године Тим, директор школе и ПП 

служба 

 

8.12. Програм рада ученичког парламента 

 

Активност Време реализације Носиоци реализације 

Конституисање Парламента и 

избор руководства Парламента: 

председника, заменика и 

записничара  

септембар-октобар Координатор 

Заменик координатора 

чланови Парламента 

Усвајање и разматрање годишњег 

програма рада Парламента 

септембар-октобар Координатор 

Заменик координатора 

чланови Парламента 

Упознавање чланова Парламента 

са законским оквиром деловања, са 

правима и дужностима чланова 

септембар-октобар Координатор 

заменик координатора  

чланови Парламента 

Осмишљавање обележја 

парламентараца 

септембар-октобар Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента 

Активно учествовање у уређењу 

паноа: избор активних уређивача 

септембар 

током године 

Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента 

Кућни ред школе септембар-октобар Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента 

Разматрање екскурзија и посета септембар-октобар Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента директор 

Учешће у очувању школске 

имовине,  хигијена школског 

простора 

током године Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента 

Дан просветних радника: Замена 

улога ученика и наставника 

новембар-јануар 
Координатор, заменик 

координатора и 

чланови Парламента 

Тим за ПО 

Директор 

педагог 

наставници 

“Дан са Ученичким парламентом” током године Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента 
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Обележавање Међународног дана 

борбе против вршњачког насиља 

фебруар Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента 

Организација прославе Нове 

године 

новембар-јануар Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента 

директор 

Обележавање школске славе Свети 

Сава 

новембар-јануар 
Координатор, заменик 

координатора и 

чланови Парламента 

директор 

наставници који учествују у 

припреми приредбе  

Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта 

фебруар Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента 

Ефекти допунске наставе и други 

облици помоћи ученицима који 

тешко савлађују градиво из 

појединих предмета 

фебруар-март Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента 

Прослава Дана школе фебруар-март Координатор, заменик 

координатора и чланови 

Парламента, наставници који 

учествују у припреми приредбе 

Однос наставник - ученик 

(побољшање комуникације, 

међусобно уважавање, и др.) 

фебруар-март 

 

током године 

Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента 

Активно учешће у хуманитарним 

акцијама, помоћ ученицима 

по потреби-током године Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента 

Предлози за осавремењивање 

наставе 

фебруар-мај Координатор 

заменик координаора 

чланови Парламента 

Организовање матурске вечери април-мај Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента 

директор 

Анализа резултата рада Ученичког 

парламента, план рада за наредну 

школску годину 

април-јун Координатор 

заменик координатора 

чланови Парламента 

 
 

8.13. Програм рада Вршњачког тима 

 

Активност Време реализације Носиоци реализације 

Формирање Вршњачког тима 

 

Упознавање чланова ВТ са 

циљевима и резултатима рада 

Септембар 2021. Тим за заштиту ученика од насиља 

Вршњачки тим 

Одељењске старешине 

Избор идеја и акција превентивног Октобар 2021. Тим за заштиту ученика од насиља 
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деловања  

 

Прва акција “Упознавалица” 

 

Доношење одељењских правила 

Вршњачки тим 

Обука одељењских медијатора 

техникама ненасилне комуникације 

 

Обележавање Међународног дана 

толеранције (16. новембар) 

Новембар 2021. Тим за заштиту ученика од насиља 

Вршњачки тим 

Акције: 

Дрво лепих жеља; 

Најлепше новогодишње жеље 

 

Децембар 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за заштиту ученика од насиља 

Вршњачки тим 

Обележавање Међународног дана 

загрљаја (21. јануар) 

Јануар 2022. Тим за заштиту ученика од насиља 

Вршњачки тим 

Обука одељењских медијатора 

техникама ненасилне комуникације 

Фебруар 2022. Тим за заштиту ученика од насиља 

Вршњачки тим 

Акција против ненасилништва “Ја 

имам таленат” 

Март 2022. Тим за заштиту ученика од насиља 

Вршњачки тим 

Акција против ненасилништва 

“Између две ватре” 

Април 2022. Тим за заштиту ученика од насиља 

Вршњачки тим 

Наставници физичког васпитања 

Мајстор за конфликте Мај 2022. Тим за заштиту ученика од насиља 

Вршњачки тим 

Анализа активности ВТ и израда 

извештаја о раду ВТ 

Јун 2022. Тим за заштиту ученика од насиља 

Вршњачки тим 

 

8.14. Корективни рад са ученицима 

 

8.15.  План и програм рада Ученичке задруге 

 

Назив Ученичке задруге 
Ученичка задруга “Кишова ризница” Основне школе “Данило 

Киш” Београд - Вождовац 

Школска година 2021/2022. 

Директор Ученичке задруге Душица Пецељ 

Руководилац Ученичке задруге 

(педагог) 
Виолета Пушица 

Ментори секција 
Олгица Рабреновић; Сања Станишић; Јелена Ђурић; Анђела 

Петровић и Душица Пецељ 

Број ученика задругара
1
 0 

Број наставника задругара 26 

                                                
1
 У току године планирано је повећање и ангажовање већег броја ученика, наставника, родитеља и осталих задругара. 
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Број родитеља задругара 0 

Број осталих задругара 0 

Недељни фонд часова Од 2 до 5 часова, зависно од активности 

Годишњи фонд часова 182 

Циљеви Ученичке задруге 

Едукација младих о предузетништву са елементима социјалне 

економије кроз теоријски и практични рад; Примена усвојеног 

знања у предузетничком окружењу кроз повезивање школског 

плана и програма са радом ученичке задруге; Повећање васпитно-

образовног капацитета ученика из области економије. Развија 

способности узајамне сарадње, осећај одговорности. Развија радне 

навике и способност за предузетнички рад. 

Васпитно-образовне вредности 

Усвајање неопходних знања и развој вештина за самостални 

предузетнички рад; Подстицање социјалних навика неопходних за 

тимски рад у реалним условима (одговорност, комуникативност, 

решавање конфликта и сл.); 

Упознавање са социјалним предузетништвом; Подстицање на 

креативно деловање у области предузетничких иновација; 

Мотивација ученика да се укључе у развој школског и локалног 

окружења. Неговање колективног односа међу ученицима, 

заједничке сарадње, развијања радних навика, креативности, 

иницијативе, одговорности у раду. 

Претежна делатност Ученичке задруге 
Шифра делатности: 47.61 - Трговина на мало књигама у 

специјализованим продавницама  

Исход учења 

Усвојена основа о предузетништву, социјалном предузетништву и 

тимском раду; Оспособљеност за самосталну припрему здравих 

оброка и планирање програма исхране; Оспособљеност за учешће у 

свим фазама покретања и вођења угоститељске делатности. 

Подизање свести о пружању помоћи болесним и сиромашнм. 

Самостално или у тиму производи украсе. Свестан је потребе за 

рециклирањем папира. Рад у тиму. Презентује свој рад. Активно 

учествује у планирању расподели добити. 

Место извођења активности Простор школе и објекти локалне заједнице 

Начин реализације активности 
Теоријска и практична обука; Самосталан рад ученика; Посета 

предузећима; Учешће на јавним смотрама; Пружање услуга. 

Назив секција Ученичке задруге 

Секција 1 - "Здрава исхрана" 

Секција 2 - "Хуманитарни рад" 

Секција 3 - “Продаја уџбеника” 

Секција 4 - “Вредне руке” 

Секција 5 - “Рецилажа папира” 

Ваншколске институције/организације 

у којима се реализује активност 
Соко-штарк, Дани домаће кухиње 

Опис сарадње Обилазак постројења, продајни штанд 

Начин вредновања и коришћења 

резултата вредновања 

Провера знања ученика (пракса и теорија); Анализа реализованих 

активности. Анкентно испитивање ставова свих укључених страна; 

Фотографије на сајту школе.Гостовање на ТВ. Презентације. 

Остале специфичности Ученичке 

задруге 

Успостављање сарадње са појединцима и правним лицима из 

локалне заједнице. 
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НАПОМЕНА: Све активности везане за рад Ученичке задруге током пандемије Ковид 19 биће 

организоване и реализоване у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

као и одлукама Владе Републике Србије, Министарства здравља и Кризног штаба. 

8.15.1. План и програм секција Ученичке задруге 

8.15.1.1. Здрава храна 

 

Назив секције "ЗДРАВА ИСХРАНА" 

Ментор Олгица Рабреновић 

Укупан број задругара 30 

Број ученика задругара 20 

Број наставника задругара 5 

Број родитеља задругара 3-5 (Уколико буде било заинтересованих) 

Број осталих задругара - 

Предвиђен недељни број часова за 

рад у задрузи 
4 часа недељно 

Циљеви учења 

Овладавање предузетничким знањем и вештинама из делокруга рада 

угоститељства; Подизање свести и промоција здраве исхране; 

Промоција социјалног предузетништва и солидарне економије; Развој 

иновативног и креативног приступа у раду. 

Укупан број часова годишње 112 часова у току школске године 

Исход учења 

Усвајање знања о нутритивним потребама здраве исхране; 

Самостална припрема и планирање програма исхране; 

Оспособљавање за извршавање задатака покретања, вођења и 

контроле предузећа чија делатност има угоститељски карактер; 

Овладавање маркентишким вештинама; Тимски рад. 
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8.15.1.2. Хуманитарни рад 

 

Назив секције "ХУМАНИТАРНИ РАД" 

Ментор Сања Станишић 

Укупан број задругара 20 

Број ученика задругара 10-18 

Број наставника задругара 2 

Број родитеља задругара 2-3 (Уколико буде било заинтересованих) 

Број осталих задругара - 

Предвиђен недељни број 

часова за рад у задрузи 

0,5 часова недељно 

 

Циљеви учења 

Пружање помоћи болесној и сиромашној деци у школи. 

Скупљање новчаних и других средстава у хуманитарним 

акцијама.   

Укупан број часова годишње 20 часова у току школске године 

 

Исход учења 

Упознавање са хуманитарним радом и његова промоција. 

Подизање свести о пружању помоћи болесним и 

сиромашнм. 
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8.15.1.3. Продаја уџбеника 

 

Назив секције "ПРОДАЈА УЏБЕНИКА" 

Ментор Јелена Ђурић 

Укупан број задругара 15-20 

Број ученика задругара 10 

Број наставника задругара 3 

Број родитеља задругара 2-3 (Уколико буде било заинтересованих) 

Број осталих задругара - 

Предвиђен недељни број часова 

за рад у задрузи 

Друго полугодиште, према договору и потреби 

Циљеви учења Овладавање предузетничким знањем и вештинама из 

делокруга рада трговине; Организована набавка прибора и 

уџбеника директно од издавача. 

Укупан број часова годишње 20 часова у току школске године 

Исход учења Оспособљавање за извршавање задатака покретања, 

вођења и контроле предузећа чија делатност има 

трговачки карактер; Овладавање маркентишким 

вештинама; Тимски рад. 
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8.15.1.4. Вредне руке 

 
 

Назив секције "ВРЕДНЕ РУКЕ" 

Ментор Анђела Петровић 

Укупан број задругара 20 

Број ученика задругара 15 

Број наставника задругара 3 

Број родитеља задругара - 

Број осталих задругара 2 

Предвиђен недељни број часова 

за рад у задрузи 

0,5 недељно (по потреби) 

Циљеви учења  

Овладавање предузетничким знањем и вештинама и 

вештинама из делокруга рада производње и трговине; 

Развијање радних навика и способности за самостално 

предузетништво. 

Укупан број часова годишње 15 часова у току школске године 

Исход учења Ученици умеју да направе украсне предмете. Развијање 

тимског духа. Упознавање са предузетништвом. 
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8.15.1.5. Рециклажа папира 

 
 

Назив секције "РЕЦИКЛАЖА ПАПИРА" 

Ментор Душица Пецељ 

Укупан број задругара 20 

Број ученика задругара 15 

Број наставника задругара 3 

Број родитеља задругара 2 (Уколико буде заинтересованих) 

Број осталих задругара - 

Предвиђен недељни број часова 

за рад у задрузи 

0,5 недељно (по потреби) 

Циљеви учења Овладавање предузетничким знањем и вештинама и 

вештинама из делокруга рада рециклаже и сакупљања 

секундарних сировина; Развијање свести о предностима 

рециклаже и заштите животне средине.. 

Укупан број часова годишње 15 часова у току школске године 

Исход учења Разликује материјале за рециклажу и објашњава 

карактеристике. 

Свестан је потребе за рециклирањем папира и да 

реционалним коришћењем папира директно утичемо на 

смањење сече шума. 
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8.16. Програм превенције  малолетничке деликвенције 

  

● праћење напредовања ученика у школи и изостајање са наставе (током године); 

● праћење понашања ученика и идентификација ученика који испољавају асоцијалне облике 

понашања (током године); 

●  анкета – коришћење слободног времена (октобар); 
● организација слободног времена младих у школи – октобар, новембар, април, мај, јуни; 

● саветодавни рад са родитељима ученика у циљу разрешавања сукоба и неспоразума родитељ – дете 

(током године); 

● интензивирање сарадње са породицом ученика који имају проблема у настави, изостају са часова 

или показују асоцијалне облике понашања (током године); 

● предавања у оквиру одељенске заједнице о болестима зависности – октобар, новембар, децембар 

фебруар и март; 

● одлике пубертетског доба – разговор са ученицима (током године); 

●  предавање за родитеље ; 
● организовање радионице за ученике 7. и 8. разреда 

● ангажовање ученика са почетним облицима асоцијалног понашања у ваншколским активностима 

(током године); 

● сарадња са центром за социјални рад (збрињавање ученика са поремећеном породичном 

атмосфером, ученика лошег материјалног стања) – током године; 

● сарадња са службом медецинског центра – саветодавна помоћ (током године); 

● сарадња са МУП-ом (одељење за малолетничку деликвенцију) на сузбијању малолетничке 

деликвенције (током године). 

 

ПОЉЕ РАДА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ РАЗРЕД 

1. РЕДОВНА НАСТАВА учитељи и разредне старешине I - VIII 

2.ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА 

-Актуелна дешавања и проблеми  у разреду 

-Адекватни садржаји из следећих програма: Програм 

превенције малолетничке делинквенције 

Програм за развој, мир и толеранцију 

Програм еко заштите животне средине 

Програм Дечјег савеза и Дечје недеље 

разредне старешине I - VIII 

3. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

-Предвиђене по годишњем Плану  рада школе 

наставници I - VIII 

4. САРАДЊА ШКОЛЕ СА РОДИТЕЉИМА 

-Редовни родитељски састанци 

-Саветодавни рад са род. уч. која показују поремећаје 

у понашању 

-Укључивање родитеља у све видове рада школе 

-Савет родитеља 

педагог, радници Центра за 

социјални рад 

родитељи, разредне старешине, 

директор 

I - VIII 

5.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

-Пружање инф. и мат. из области превенције насиља и 

наркоманије 

-Укључивање наст. у радионичар. нач. рада 

-Примена метода активног учења по већ постојећем 

Програму стручног усавршавања 

педагог и наставници I - VIII 

6. САРАДЊА ШКОЛЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

ДРУШТ.СРЕДИНЕ 

-Сарадња са Центром за социјални рад 

-Сарадња са Домом здравља 

-Сарадња са спортским клубовима 

-Сарадња са локалним медијима 

-Сарадња са МУП-ом 

Стручни тим Центра за соц.рад, 

разредне старешине и педагог, 

лекари, предст.клубова, 

представници медија, 

представници МУП-а 

I - VIII 
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8.17. Програм безбедност и здравље на раду 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и локалне 

самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. 

  

Ради одржавања високог нивоа безбедности и здравља на раду ученика и запослених у Основној школи 

„Данило Киш“  присутне су следеће активности: 

● Израда распореда дежурства; редовно дежурство и контрола 

● Редовно обавештавање ученика и родитеља о правилима понашања, кућном реду у установи 

● Редовно одржавање опреме у кабинетима, електричних инсталација, гасних инсталација, 

инсталација грејања у складу са техничким прописима, стандардима и упутствима произвођача. 

● Периодични прегледи и испитивања опреме за рад и инсталација у складу са прописима из области 

безбедност и здравље на раду, техничким прописима и стандардима, 

● Испитивање услова радне околине, 

● Процена ризика од повреда на раду и оштећења здравља 

● Теоријско и практично оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад 

● Усвојени су Правилник за безбедност и здравље на раду и Правила за заштиту од пожара 

● Одељенске старешине и наставници који са ученицима обрађују одговарајуће програмске садржаје 

обавезни су да ученике упознају са опасностима и штетностима с којима се могу суочити за време 

остваривања образовно - васпитног рада и других активности које организује Школа, као и са 

превентивним мерама како би се ризик од повреда свео на најмању могућу меру 

●  Наставници едукују ученике о 

  

o   безбедном кретању у просторијама школе и школском дворишту, 

o   поступцима евакуације у случају пожара , 

o   опасностима и превентивним мерама приликом извођења наставе у кабинетима за хемију, 

физику, техничко образовање, информатику и рачунарство и фискултурној сали, 

o   значају придржавања и поступања по саобраћајним знацима који су постављени у 

околини школе и на путу до исте, 

  

- Ангажовање Сектора за ванредне ситуације и Ватрогасног савеза Београда ради едукације ученика из 

области заштита од пожара и спасавање, 

  

- Ангажовање локалне заједнице (у сарадњи са Управом за безбедност и здравље на раду) ради упознавања 

ученика са физичким, хемијским и биолошким опасностима и штетностима 

  

- Ангажовање локалне заједнице (у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, Саобраћајном 

полицијом) ради упознавања ученика са безбденим кретањем у саобраћају 

  

Родитељи преко својих представника у Школском одбору предлажу мере за унапређење безбедности и 

здравља ученика, 

  

Ради спровођења и унапређења безбедности и здравља ученика и запослених, Школа сарађује са 

државним органима и органима локалне самоуправе, као и другим субјектима с којима је таква 

сарадња потребна, а посебно са: Министарством просвете, Министарством унутрашњих послова, 

Општином Вождовац, Сектором за ванредне ситуације, комуналним предузећима и сл. 

  

 

9.    СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

Комплетан план стручног усавршавања у прилогу (извештај из програма Рамонда. 
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9.1. План и програм стручног усавршавања 

9.1.1 Стручно веће наставника разредне наставе 

 

Назив семинара Име и презиме наставника 

- Васпитни проблеми и како их превазићи 

- Инклузија по мери детета 

- Како до успешне сарадње са родитељима 

- Успешно управљање одељењем 

Разредно веће 1.разреда 

-Инклузија од теорије до праксе 2 

-Проговори да знам ко си 

- Креативне радионице 

- Типови задатака у настави 

Разредно веће 2.разреда 

-Програмирање је лако, научити га може свако 

-Организација и реализација кућне наставе за ученике 

са здравственим проблемима 

-Васпитни проблеми ученика и како их превазићи 

Разредно веће 3.разреда 

- Програмирање је лако, научити га може свако 

- НТЦ и рана музичка стимулација 

- Наставник као креатор климе у одељењу 

- Успешно управљање одељењем - принципи и примери 

добре праксе 

- Вештина комуникације између ученика и наставника 

као предуслов напредовања ученика 

-Учитељ у свету линија, боја и облика 

 Разредно веће 4.разреда 

 

9.1.2. Стручно веће за српски језик  

 

Назив семинара Име и презиме наставника 

Републички зимски семинар за професоре српског језика Ана Крунић , Данка Нововић , Ивона Ђукић , 

Јелена Ђурић , Љиљана Симић , Марина 

Станковић  

Семинар у организацији Библиотеке града  Љиљана Симић , Марина Станковић 

дигитални семинари у складу са потребама  наставног 

процеса  

чланови Стручног већа 

 

9.1.3.Стручно веће математике и природних наука 

 

Назив семинара Име и презиме наставника 

Унапређивање наставе математике у основној школи Светлана Савовић 

„АРХИМЕДЕСОВ” МАТЕМАТИЧКИ ПРАКТИКУМ Светлана Савовић, Милица Васовић 

Драмске игре у настави Светлана Савовић, Милица Васовић 

Модели и експерименти у настави математике  Светлана Савовић 

„Сингапурска математика – од проблема до решења” Светлана Савовић, Милица Васовић 

Видео лекције – наставна средства 

савременог образовања 

 

Виолета Пушица 

Државни семинар о настави математике и рачунарства 

Друштва математичара Србије-ДМС-К1-П3 

Милица Васовић,  

Виолета Пушица 



 

194 

Каталошки број 345- 16 бодова 

Е-портфолио инструмент за 

напредовање и сарадњу 

Виолета Пушица 

Домаћи задатак у функцији повећања 

ученичких постигнућа 

Олгица Рабреновић,   

Наташа Илић 

Примењена екологија – од примене до 

промене 

Олгица Рабреновић,   

Наташа Илић 

Подршка ученицима са проблемима у 

школи и у дому ученика и њиховим 

родитељима 

Олгица Рабреновић,  

Наташа Илић 

Развој предузетничке идеје - како 

препознати идеју и урадити бизнис план 

Дучица Пецељ 

Коридори Србије  Нада Симановић, Душица Пецељ 

Мапе ума као иновативно средство за усвајање 

представа,појмова и законитости приликом изучавања 

географских садржаја  

Нада Симановић, Душица Пецељ 

Планирање наставе хемије-смернице за 

квалитетну наставу, 

Ана Ђукић 

Наставна секција из хемије Ана Ђукић 

Семинари и предавања института за 

биолошка истраживања Синиша 

Станковић 

Ан Ђукић 

Савладавање меких вештина у релацији наставник-

ученик-родитељ унутар установа 

Вера Стјисављевић, Снежана Латас 

Оцењивање и функцији ефикасне наставе и учења Вера Стјисављевић, Снежана Латас 

Формативно оцењивање и његова примена у 

дигиталном окружењу 

Вера Стјисављевић, Снежана Латас 

Савремене методе наставе- улога огледа и примене 

ИКТ-а у концептуалном и процедуралном учењу 

Марика Чочовска Миловановић 

Весна Јањић 

Демонстарациони огледи и експерименталне вежбе из 

физике за наставнике у основним и средњим школама 

Марика Чочовска Миловановић 

Весна Јањић 

Дигитални семинари у складу са потребама наставника 

и наставног процеса  

чланови Стручног већа 

 

9.1.4. Стручно веће вештина 

 

Назив семинара Име и презиме наставника 

Савремене методе учења музике Драгана Ђорђевић-Фиданов,  

Злата Јеремић 

Маја Николовски 

НТЦ и рана музичка стимулација Драгана Ђорђевић-Фиданов,  

Злата Јеремић 

Маја Николовски 

Музичке игре Драгана Ђорђевић-Фиданов,  

Злата Јеремић 

Маја Николовски 
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Уметничка графика и дечије ликовно стваралаштво 

Кат. бр 961 К1 приор. обл. П3 

Софија Љубинковић 

Страхиња Симић 

Школа карикатуре-карикатура као ликовни израз 

Кат. бр 966 К1 приор. обл. П3 

Софија Љубинковић 

Страхиња Симић 

Школа керамике Кат. бр 979 К1 приор. обл. П3 Софија Љубинковић 

Страхиња Симић 

Ручни рад у вртићима и школи - QUILLING-

(филиграни од папира) техника у функцији 

подстицања креативности и концентрације код деце 

Кат бр. 988 К1 приор. обл- П3 

Софија Љубинковић 

Страхиња Симић 

Корак ка култури Кат. бр. 990 К4 приор. обл. П3 Софија Љубинковић 

Страхиња Симић 

Мали фудбал и кондиционо вежбање ученика у 

склопу обавезних физичких активности Кат.бр 997 

К1 приор. обл. П3 

Иван Пузовић 

Наташа Јевтић 

Оливер Златановић 

Миљан Терзић 

Систем праћења физичког развоја и развоја 

моторичких способности у настави физичког 

васпитања Кат. бр. 1021 К3 приор. обл. П3 

 

Иван Пузовић 

Наташа Јевтић 

Оливер Златановић 

Миљан Терзић 

Физичко и здравствено васпитање усмерено на 

исходе учења: зашто и како Кат. бр. 1006 К1 приор. 

обл. П3 

 

Иван Пузовић 

Наташа Јевтић 

Оливер Златановић 

Миљан Терзић 

 

9.1.5. Стручно веће страних језика 

 

Назив семинара Име и презиме наставника 

868 Од учионице до причаонице - контекстуално 

усвајање страног језика 

чланови већа 

592 Употреба online игара у настави чланови већа 

 

9.1.6. Стручно веће ТИТ 

 
 

Назив семинара Име и презиме наставника 

Школски електронски часопис у служби 

креативности ученика. Кат 273; К-1, П-1 

Наставници Технике и технологије и наставници 

Информатике и рачунарства 

Блог, инстаграм и Фејсбук у настави Кат. бр. 415; К-

2, П-1 

Сви чланови стручног већа 

Видео лекције -наставна средства савременог 

образовања Кат. бр. 420; К-2, П-1 

Наставници Технике и технологије 

Обука наставника за решавање дисциплинaрних 

проблема у настави 

Наставници Технике и технологије 

 

  



 

196 

9.1.7. Стручно веће друштвених наука 

 

Назив семинара Име и презиме наставника 

NALED (континуирано током целе године) Марија Латиновић, Јелена Калезић, Драган Јовичић 

и Сања Станишић 

Еразмус плус (Темпус)-континуирано током целе 

године 

Марија Латиновић, Јелена Калезић, Драган Јовичић 

и Сања Станишић 

Матични факултети - континуирано током целе 

године 

Марија Латиновић, Јелена Калезић, Драган Јовичић 

и Сања Станишић 

Историјски институт, Византолошки институт, 

Социолошки институт, Етнолошки институт-

континуирано током целе године 

Марија Латиновић, Јелена Калезић, Драган Јовичић 

и Сања Станишић 

 

9.2  Угледни часови и тематски дани  

9.2.1 Стручно веће наставника разредне наставе 

 

Угледни час/ 

Тематско планирање 

Име и презиме наставника Време реализације 

Угл Ч:  

Јабука, Д. Лукић 

Замена места сабирака 

 

Тем Д: Свети Сава 

Данило Киш 

 

Александра Вујатовић 

новембар 

јануар 

 
 

јануар 

фебруар  

 

новембар 

јануар 

 

 
јануар 

фебруар  

Угледни час: Вода као 

растварач(Свет око нас) 

За толико већи број  

Тематски дан: Данило Киш 

Ускрс 

Андријана Вучинић  

децембар 

април 

 

 

фебруар 

април 

 Угледни час: српски језик 

(Научили смо штампана слова 

ћирилице) 

Тематски дан: Толеранција 

(Дан толеранције) 

Анђела Петровић јануар 

 

 

 

 

 

 

новембар 

Угледни час:  

Материјали (Свет око нас) 

 

Тематски дан: Свети Сава 

Данило Киш 

Ана Павловић 

 

фебруар 

 

 

 
јануар 

фебруар 

 

 

фебруар 

 

 

 
јануар 

фебруар 
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Угледни час: 

Писање новогодишњих 

честитки 

 

Тематски дан:Свети Сава; 

Данило Киш 
Мамама на дар 
Пролеће 

 

Маја Николић 

 

децембар 

 

 

 

 

јануар, 

фебруар, 

март,април 

 

Угледни час: Знаци < (мање) и 
> (веће) 
Тематски дан: 
Зимска песма; 
Јабука 

Мирјана Станковић  

новембар 

 

 

децембар 

фебруар 

 

Угледни час:Негујмо српски 

језик 

 

Тематски дан:Свети Сава; 

Данило Киш 

Милена Лутовац  

 

 

 
јануар 

фебруар 

 

 Угледни час: Ветар сејач, Мира 

Алечковић 

 

Тематски дан: Свети Сава; 

Данило Киш 

Немања Миладиновић  

 

 

април 

 

 

јануар 

фебруар 

Угледни час: 

Одузимање – умањеник, 

умањилац и разлика 

 

Тематски дан:Свети Сава; 

Данило Киш 

Дан планете Земље 

 

Гордана Крнета новембар 

 

 

 

 

jануар 

фебруар  

      април 

Угледни час:  

Јежева кућица, Бранко Ћопић,  

Линијама градимо цртеж. 

Тематски дан: Свети Сава,  

Осми март 

Милица Дуловић  Фебруар, јун. 

Јануар, март. 
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Угледни часови и тематски дани Већа другог разреда  

УЧИТЕЉ Угледни час Месец Тематски дан Месец 

 II/1 Данијела       

Маниташевић 

 Чувамо природу  мај  У сусрет Новој 

години 

 децембар 

II/2 Маријана 

Кљајевић 

 Креативне 

слагалице-игром 

кроз знања 

 април  Бамби  јун 

II/3 Маја Петровић  

(Јелена Јовановић) 

 Шта је заједничко  

живим бићима 

 април  Ускрс  април 

II/4- Милица 

Дувњак 

 Штафетне игре 

 

 децембар  Данило Киш  фебруар 

II/5- Ана 

Тодосијевић 

 Креативне  

слагалице 

 мај  Од улице до улице  март 

II/6-Мирјана Шеша  Годишња доба  децембар  Дечја права  новембар 

II/7-Мирјана 

Симоновић 

 Властите и 

заједничке именице 

 

 децембар  У сусрет пролећу  март 

 II/8-Ивана   

Живановић 
 Чувамо здравље  септембар  Златне боје јесени  октобар 

 II/9- Александра 

Костић 
 Новогодишње      

шаре и украси          

 децембар  Ускрс  април 

 II/10 Драган  

 Живановић 

 Временска лента  децембар  8.март  март 

  

Угледни часови и тематски дани већа трећег  разреда  

УЧИТЕЉ Угледни час Месец Тематски дан Месец 

III/1- Јелена 

Веселиновић 

Математика 

Разломци  – 

читање и писање 

јун Јесење чаролије октобар 

III/2-Милена 

Џамић 

Српски језик 

,,Себични џин” 

Оскар Вајлд 

 

Јануар 

 

Михајло Пупин 

 

новембар 

III/3-Tатјана 

Магделинић 

Српски језик 

Никад два добра 

Јованка Јоргачевић 

 

 

децембар 

 

Ускрс,Здрава храна 

 

април 

III/4- Маја 

Тодоровић 

Српски језик 

Управни говор 

март У сусрет Ускрсу  април 

III/5- Сњежана 

Чворовић 

Природа и 

друштво 

Занимања, 

делатности  и 

саобраћај у мом 

крају 

новембар Празници нам стижу децембар 

3/6-Биљана 

Раичевић 

 

 

Српски језик 

Душан В.       

Зима 

децембар Ускрс април 

III/7-Кристина 

Матовић 

Природа и 

друштво 

мај Наши преци 

пролеће 

децембар 

април 



 

199 

култивисане 

животне 

заједнице:њиве, 

воћњаци, повртњаци 

и паркови 

III/8- Марта 

Димитријевић 

 

Српски језик 

Народна бајка: 

Чардак ни на небу 

ни на земљи 

децембар Свети Сава јануар 

III/9 - Немања 

Тасић 

Природа и 

друштво 

Култивисане 

копнене животне 

заједнице 

децембар У сусрет Ускрсу април 

 

Угледни часови и тематски дани Већа четвртог разреда 

УЧИТЕЉ Угледни час Месец Тематски дан Месец 

Бојана Блажевић Р. 

4/1 

Српски језик 

,,Пауково дело“, Д. 

Максимовић 

 

мај 

Цвркут птица  

април 

Диана Чумић  

4/2 

Музичка култура: 

Тон ДО, У Милице 

  

  мај 

Данило Киш фебруар 

Ангелина Мирковић 

4/3 

 Природа и 

друштво: 

Одговоран однос 

према себи,  

другима и природи 

  

 март 

Љубав је у ваздуху фебруар 

Тамара Биочанин 

4/4 

Природа и 

друштво: 

Студеница сведок 

прошлости и 

вечности 

април Немањићи април 

Далиборка Павић  

4/5 

 Природа и 

друштво: 

 Дигитална 

безбедност 

  март  Дан розе мајица  фебруар 

Весна Радовић 

4/6 

Природа и 

друштво: 

Упознавање 

материјала 

мај Новогодишњи 

празници 

децембар 

Кристина Матовић 

4/7 

Природа и 

друштво: 

Живот под турском 

влашћу 

мај Љубав март 

  

 9.2.2. План рада стручног већа за српски језик  
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Тема Угледни час 

Тематско планирање 

Име и презиме 

наставника 

Време реализације 

Петар II Петровић 

Његош: Горски вијенац  

Угледни час   

Тематско планирање : 

српски језик / историја 

Ивона Ђукић  јануар 8. разред 

Епске песме о Марку 

Краљевићу  

српски језик / историја Јелена Ђурић  март / април  6. разред 

Покондирена тиква  српски језик / историја  Ана Крунић  април, 7. разред 

Обележавање дана 

словенске писмености 

српски језик / 

историја/верска настава 

Данка Нововић   мај 8. разред 

“Еро с онога свијета” српски језик ( 

унутарпредметна 

корелација  библиотека 

) 

Љиљана Симић  октобар 5. разред 

Новогодишње честитке српски језик, 

информатика 

Ана Крунић, Јелена 

Ђурић 

децембар, 6. и 7. разред 

 

9.2.3.Стручно веће математике и природних наука 

Тема Угледни час 

Тематско планирање 

Име и презиме 

наставника 

Време реализације 

Здрава храна биологија,  угледни час  Олгица Рабреновић 

  

новембар/децембар 

Грађа ока, преламање 

светлости и формирање 

слике- биологија, 

физика 

угледни час, тематско 

планирање 

 Олгица Рабреновић 

Наташа Илић 

Марика Чочовска 

Миловановић 

 друго полугодиште 

Заступајмо природу угледни час  Олгица Рабреновић  

Управљање отпадом угледни час  Олгица Рабреновић март 

Зашто поларном 

медведу није хладно - 

појам топлоте, топлотна 

изолација 

 

угледни час Олгица Рабреновић 

Марика Чочовска 

Миловановић 

март 

Обезбеђивање енергије 

- Providing 

energy 

 

угледни час Наташа Илић  

Haustiere угледни час Наташа Илић новембар 

Површина равних 

фигура" 

угледни час Виолета Пушица мај 

Број Пи-седми разред  угледни час Милица Васовић мај 

Геометријска тела угледни час Милица Васовић април 

Израда апликација 

употребом програма 

MIT App Inventor 2 

 

угледни час Душица Пецељ,  

  

октобар 
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Уједињено Краљевство 

Велике Британије и 

Северне Ирске-

географија, енглески 

језик 

угледни час Нада Симановић 

Александра Ђорђевић 

октобар 

Модели ћелије  
  

угледни час Ана Ђукић наставници 

биологије 

 

 Модели атома угледни час Ана Ђукић наставници 

хемије 

април 

Хемија у стиховима -

наставници хемије и 

српског језика 

огледни час Ана Ђукић 

-наставници хемије и 

српског језика 

 

Индустријска 

револуција 

историја: III Доба 

револуција 

физика:  Механички рад  

и енергија. Снага. 

Топлота. 

ТиТ:   Енергетика 

7. разред 

угледни час Марија Латиновић, 

Марика Чочовска 

Миловановић, Зоран 

Богатиновић. 

мај 

ВОДА – биологија , 

хемија, физика, 

историја, веронаука 

тематско планирање наставници биологије, 

хемије, физике, 

историје, веронауке 

  

Поводом обележавања 

дана примирја  

11.новембар – 

Rhamonda nathaliae- 

биологија, историја 

тематско планирање наставници биологије и 

историје 

 новембар 

Грађа ћелије- биологија, 

енглески, ликовна 

култура  

тематско планирање наставници биологије, 

енглеског и ликовне 

културе 

 новембар 

Питагорино дрво 

и спирала(математика, 

ликовно) 

тематско планирање математика, ликовно  септембар 

Шпанија и шпанска 

песма  

тематско планирање Душица Пецељ  септембар 

Становништво и насеља 

Северне Америке 
(међупредметно повезивање са 

енглеским језиком 

тематско планирање Нада Симановић 

међупредметно 

повезивање са 

енглеским језиком 

 април 

Дан планете Земље, 22.4., 

биологија– географија 
тематско планирање  биологија– географија  април 

Координате - 

географија  

математика, ликовна 

култура-6. разред 

тематско планирање Душица Пецељ, 

Милица Васовић, 

Софија Љубинковић 

  

мај 

Проценти у 

растворима- 

математика, хемија-6. 

тематско планирање Светлана Савовић, 

Снежана Латас 

 фебруар 
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разред 

Вектори- математика 

 физика-6.разред 

тематско планирање Марика Чочовска 

Миловановић, Милица 

Васовић 

  

Обрада података пројектна настава Светлана Савовић  март 

Коцка и квадрат - 5. 

разред  

пројектна настава Светлана Савовић  јануар 

Глобални математички 

пројекат - 

ЕКСПЛОДИРАЈУЋЕ 

ТАЧКЕ 

пројектна настава Светлана Савовић  мај 

Ератостенов 

експеримент - 

међународни пројекат 

 

пројектна настава Душица Пецељ 

Светлана Савовић 

Марика Чочовска 

Миловановић 

Милица Васовић 

 септембар или март 

Пројектна настава: 

Осна симетрија -пети 

разред 

пројектна настава Милица Васовић април 

 пројектна настава   

Позитиван и негативан 

утицај људи на 

жива бића и животну 

средину 

пројекат Наташа Илић мај 

Моја школа има 

најлепше двориште – 

биологија, ликовно –5.и 

6. разред 

пројекат Наташа Илић, Олгица 

Рабреновић, Софија 

Љубинковић 

  

у току школске године 

Угрожене врсте 

животиња (љиљци.....) –

биологија–5.и 6. разред 

пројекат Наташа Илић, Олгица 

Рабреновић 

у току школске године 

 

9.2.4. Стручно веће вештина 

 

Тема Угледни час 

Тематско планирање 

Име и презиме 

наставника 

Време реализације 

Савремена уметност Угледни час Наставници ликовне и 

музичке културе 

април 

Музика праисторије 

5. разред 

Тематско планирање Драгана Ђорђевић-

ФидановМарија 

Латиновић 

октобар 

Питагорино дрво и 

арабеска 

Тематско планирање Наставник ликовне 

културе и 

наставник математик  

у току школске године 

Кретање, здрава 

исхрана 

 

Тематско планирање наставници физичког 

васпитања, биологије и 

верске наставе 

у току школске године 

Физичка 

активност и 

Тематско планирање наставници физичког 

васпитања и 

у току школске године 
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здравље 

 

наставници биологије 

Бројеви (zahlen) Угледни час наставници физичког 

васпитања 

наставници немачког 

језика 

у току школске године 
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9.2.5. Стручно веће страних језика 

Тематско планирање: 

 

Нова година (децембар) 

Ускршњи базар (мај) 

 

Угледни часови: 

 

Haustiere - новембар - Николина Рацковић 

Meine Familie - децембар - Наташа Радивојевић 

Дан жена - март - сви чланови већа 

Новогодишње расположење - децембар - Милица Миљојковић, Наташа Радивојевић 

Новогодишње честитке - Катарина Илић, Радисав Стеванчевић 

Становништво и насеља Северне Америке (корелација са географијом) - март/април - Наташа Сарић 

 

9.3. План пројектне наставе 

3. разред 

 

Тема Временска динамика Начин реализације Носиоци реализације 

Одељењске 

штафетне приче – 

електронска књига 

септембар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Одељењски 

еко-филм 

септембар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Европски дан језика септембар радионице наставници ликовне 

културе и немачког и 

енглеског језика 

Школски 

биоскоп 

поново ради 

октобар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Очистимо 

наш парк 

новембар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Историја 

нашег краја 

децембар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Енигматске 

одељењске 

новине 

децембар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Боље 

спречити 

него лечити 

јануар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Уметност 

рециклаже 

фебруар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Занимације 

– воћне 

декорације 

март радионица одељ. старешина, 

ученици 

Покажимо 

лице 

животне 

април радионица одељ. старешина, 

ученици 
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заједнице 

Од 

спајалице до 

наруквице 

мај радионица одељ. старешина, 

ученици 

Увек смета 

Тета 

Цигарета 

јун радионица одељ. старешина, 

ученици 

 
 

4. разред 

 

Тема Временска динамика Начин реализације Носиоци реализације 

Разгледница мога краја септембар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Вишенаменска 

учионица 
септембар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Европски дан језика септембар радионице наставници ликовне 

културе и немачког и 

енглеског језика 

Одељењске збирке 

задатака* 
октобар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Најлепши споменици 

природе 
октобар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Корисна и фина еко-

куповина 
новембар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Култура живљења новембар, децембар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Ознаке за поклоне децембар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Покретне слике на 

радост публике 
јануар радионица одељ. старешина, 

ученици 

Трагом прошлости фебруар радионица одељ. старешина, 

ученици 

И рукотворине су 

умотворине 
фебруар, март радионица одељ. старешина, 

ученици 

Од жара до пожара март, април радионица одељ. старешина, 

ученици 

Наше кућице април радионица одељ. старешина, 

ученици 

Млади извиђачи** мај радионица одељ. старешина, 

ученици 

Трагање је знање** мај радионица одељ. старешина, 

ученици 

Извори светлости мај, јун радионица одељ. старешина, 

ученици 

Летопис нашег 

одељења* 
мај, јун радионица одељ. старешина, 

ученици 
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5. разред 

 

Тема Временска динамика Начин реализације Носиоци реализације 

Европски дан језика септембар радионице наставници ликовне 

културе и немачког и 

енглеског језика 

Новогодишње 

расположење 

децембар радионица наставници немачког 

језика, музичке 

културе, ликовне 

културе и српског 

језика 

Најзанимљивији 

књижевни лик из 

школске лектире 

мај ученички радови чланови стручног већа, 

наставник историје, 

ученици 

 

6. разред 

 

Тема Временска динамика Начин реализације Носиоци реализације 

Европски дан језика септембар радионице наставници ликовне 

културе и немачког и 

енглеског језика 

 

 

7. разред 

 

Тема Временска динамика Начин реализације Носиоци реализације 

Европски дан језика септембар радионице наставници ликовне 

културе и немачког и 

енглеског језика 

 

 

8.разред 

 

Тема Временска динамика Начин реализације Носиоци реализације 

Европски дан језика септембар радионице наставници ликовне 

културе и немачког и 

енглеског језика 

Магија књиге  април - мај  прављење 

презентација , рад у 

апликацији padlett 

наставници  српског 

језика 

библиотекари  школе 
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10.  ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ШКОЛЕ 

Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом и програмом рада вршиће 

се плански и систематски током целе школске године. Праћењем треба омогућити прикупљање 

података који су од важности за школу. Праћење ће се вршити на основу: 

-     евиденције разредних старешина; 

-     евиденције руководиоца стручних већа; 

-     евиденције руководиоца разредних већа; 

-     евиденције руководиоца уметничких организација; 

-     евиденције педагога; 

-     евиденције директора школе и осталих органа школе; 

-     утврђивања резултата рада у оквиру свих наведених органа; 

-     увида у педагошку документацију разредних старешина, стручно – педагошке службе и 

директора школе; 

-     испитивања и анкетирања ученика, контролних задатака, тестова знања, изложби, сусрета, 

такмичења и других видова испитивања. 

Укупно праћење допринеће: 

-     стваралачком односу ученика према радним задацима који се пред њих стављају; 

-     сарадничком односу свих чланова колектива и ученика у решавању проблема који се јављају 

како би се они благовремено уочили и решили; 

-     решавању и уклањању узрока који представљају потешкоће у раду; 

-     обезбеђивању радне атмосфере; 

-     развијању такмичарског духа код ученика; 

-     обезбеђивању услова за очување животне средине; 

-     обезбеђивању услова за упознавање друштвене средине школе и Београда. 

У циљу остваривања задатака који су предвиђени Годишњим планом утврђује се следеће: 

-     сви наставници и стручни сарадници су дужни да педагогу школе предају годишњи план рада 

на почетку школске године, а месечне планове на почетку сваког месеца, од првог до петог у 

месецу; 

-     сваки наставник је дужан да у дневнику рада води евиденцију о реализацији оперативног 

програма рада и да у случају нереалзованог обавести директора, како би се предузеле 

одговарајуће мере за реализацију истог у току наредног месеца; 

-     одељенска и разредна већа су дужна да у оквиру свог домена рада прате рад ученика и у исто 

време да остварују своје програме у оквиру васпитно – образовног рада, као и у оквиру 

осталих активности; 

-     сви органи су у обавези да сачине оперативне планове као и да на одговарајућим местима 

воде евиденцију о реализацији планираног како би била видљива и доступна свима. Стручни 

активи су дужни да сачине програм стручног усавршавања у оквиру свог стручног већа; 

-     дужност руководиоца стручног већа је да прати и евидентира стручно усавршавање својих 

чланова ван школе, као и да подстичу писање стручних прилога за стручне скупове и 

часописе; 

-     педагошко – психолошка служба ће пратити све активности стручних органа, као и ученичких 

организација, и писмено ће евидентирати остварене и неостварене задатке зацртане 

програмом рада; 

-     директор школе ће пратити остварење свих задатака зацртаних Годишњим програмом рада, 

кроз евиденцију свих органа задужених за праћење и реализацију програма рада; 

-     извештај о реализацији Годишњег програма рада биће поднет два пута годишње на увид 

Наставничком већу и Школском одбору, Савету родитеља школе и осталим чиниоцима који 

прате образовно – васпитни рад школе 

 


